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APRESENTAÇÃO

o Funcionamento de Núcleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) é

uma iniciativa do Ministério do Esporte - Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e de

Lazer (SNDEL), desde 2003, concretizado por convênios com municípios, estados, instituições de

ensino superior e entidades privadas sem fins lucrativos.

o PELC vem crescendo, na quantidade de núcleos em funcionamento, no número de

pessoas atendidas e beneficiadas, por ações de esporte recreativo e de lazer, bem como na qualidade

destas ações. Isto representa aumento da responsabilidade da Secretaria Nacional de

Desenvolvimento de Esporte e de Lazer, na gestão do Programa.

Um elemento fundamental, e que também traz o diferencial no funcionamento do

Programa, é a Formação de Agentes Comunitários de Esporte e Lazer. Desde 2003, a SNDEL vem

aprofundando os estudos e grupos de trabalho com professores/as de diferentes estados e

experiências, no sentido de estruturar e consolidar os conteúdos e procedimentos didático-

metodológicos das formações locais do PELC. Este trabalho resultou em duas importantes

conquistas para o Programa:

1. a publicação do Sistema de Formação do Programa Esporte e Lazer da

Cidade - PELC / Normas e Procedimentos;

2. a implementação do Processo de Seleção e Cadastramento do Grupo de

Formadores do Programa Esporte e Lazer da Cidade.

A conseqüência destas importantes conquistas estão materializadas no "Material

Didático - PELC / VIDA SAUDÁVEL", no qual constam os conteúdos e a metodologia dos

módulos de Formação Local do Programa.

Este conjunto de orientações do Programa tem o objetivo de oferecer aos formadores

do PELC / VIDA SAUDÁVEL um completo acervo de instrumentos técnicos e didático-

metodológicos para as ações de formação local.

Os materiais estão organizados na sequência:

1a parte: conjunto de materiais de gestão do Programa: Manual do PELC I Vida

Saudável; o documento completo do Sistema de Formação: orientações sobre a formação local; a

apresentação do Sistema de Gerenciamento e o Manual de Prestação de Contas do Programa;

2a parte: conjunto de modelos, instrumentos e roteiros do programa, desde o pré-

projeto, necessário à participação por parte de entidades interessadas na Chamada Pública do PELC



/ VIDA SAU D/\ VEL, até instrumentos de avaliação e de sugestões de roteiros para as formaçõe

1I10!llllél1'CS;

3<1 parte: acervo de 67 textos, sobre os conteúdos e temas já consolidados no Sistema

ele Formação do PELC, material que pode ser utilizado tanto nas ações de formação local, quanto

como material de formação continuada, também sob a orientação dos formadores;

4a e 5a partes: textos referentes à especificidade da pessoa com deficiência e das

pessoas idosas;

6a e 73 partes: sugestões de mídias e referência bibliográfica básica.

É importante destacar que essa produção se configura como material de orientação

do Grupo de Formadores. Neste sentido é mais um passo para a construção do acervo didático, bem

como para com a consolidação da implantação da linha editorial do Programa Esporte e Lazer da

Cidade.

Bom trabalho!

Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e de Lazer
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1 - APRESENTAÇÃO:

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 econômica,
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 sócioculturais-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

'I,



ações assi .tcn ial istas e funcionalistas dos programas social-esportivos nas gestões públicas c 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)irecionado para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico do
Esporte e do Lazer, para a configuração de um sistema nacional de documentação e informação
esportiva, para implernentação 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.

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.

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/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 contrapartida para efetivação dessa parceria junto ao
ME.

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

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 fisicas/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 "2C60 - 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, para 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 (MARCELINO).

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 defmido: 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 Iógicada 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).

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 tomo 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).

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 Cultural

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 pr~vocar 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

Núcleos de Esporte e Lazer:

Os Núcleos têm por base experiências 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, físicoesportivas 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 participação em uma única atividade de lazer.

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

II- Núcleos do PELe: 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.

I
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- Núcleos do PELe/VIDA 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 várias 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 Municípios até 50.000 habitantes, o projeto deverá prever o funcionamento de apenas
01 (um) núcleo. Para esses casos os projetos deverão utilizar, prioritariamente, a "metodologia
consorciada", isto é, prever o Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer em, no
mínimo, 5 (cinco) municípios. Municípios cuja distância inviabilize a metodologia consorciada
serão avaliados, caso a caso.

• municípios de 50.001 a 100.000 habitantes - o projeto deverá prever o funcionamento de até
02 (dois) núcleos;

• municípios de 100.001 a 200.000 habitantes - o projeto deverá prever o funcionamento de
até 04 (quatro) núcleos;

• municípios de 200.001 a 300.000 habitantes - o projeto deverá prever o funcionamento de
até 06 (seis) núcleos;

• municípios de 300.001 a 400.000 habitantes - o projeto deverá prever o funcionamento de
até 08 (oito) núcleos;

• municípios de 400.001 a 800.000 habitantes - o projeto deverá prever o funcionamento de
até 10 (dez) núcleos;

• municípios acima de 800.001 habitantes - o projeto deverá prever o funcionamento de até 15
(quinze) núcleos;

Os projetos apresentados pelos Governos Estaduais e/ou suas vinculadas deverão atender a,
no mínimo, 05 ( cinco) municípios. A quantidade de núcleos deverá tomar como referência o
critério citado 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:

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

desenvolvidas;
• Realizar reuniões regulares;

Composição:

• Coordenador-Geral do Projeto;
• Representante da entidade conveniada (dirigente ou coordenador técnico);
• Representante da(s) entidade(s) parceira(s);
• Representante da Instância de Controle Social;



• Representante dos Coordenadores de Núcleos;
• Representante dos bolsistas;
• 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 Instância (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.

A Entidade de Controle Social deverá preencher o formulário de acompanhamento pelo
menos duas vezes durante toda a execução do convênio, devendo, para isso, realizar vistorias às
atividades nos núcleos, acompanhamento dos eventos realizados e das ações de formação modular.
É fundamental que a entidade acompanhe a execução do convênio e participe das atividades
realizadas, também, com a comunidade.

Atividades

As atividades a serem realizadas nos núcleos devem ser organizadas sob a forma de oficinas
que podem ter caráter permanente e/ou 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 (jogo, 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 comunidade e 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 e/ou 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
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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 fisica, educadores populares e
comunitários, demais profissionais de áreas afms 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 fisica, 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:

PELC - Todas as faixas etárias:

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

- 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:

- Coordenar a construção do Projeto Básico e do Plano de Trabalho encaminhado para solicitação
do Convênio;
- 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:

- 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;
- 10 horas para desenvolvimento das atividades culturais esportivas e artísticas inerentes ao Lazer.

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 fazer 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.

Coordenador de núcleo: Carga horária de 40 horas.
Sugestão de organização da carga horária:

- 20 horas para atividades de coordenação das ações de planejamento, execução e avaliação das



atividades sistemáticas e assístemáticas, bem como a coordenação local da ação de formação
continuada dos agentes sociais de esporte e lazer do Núcleo sob sua responsabilidade;
- 20 horas para desenvolvimento das atividades culturais esportivas e artísticas inerentes ao Lazer.

Atribuições:

- 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;
- 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;
- Responsável pela coordenação das ações sistemáticas, dos eventos e da formação em serviço dos
agentes do núcleo sob sua responsabilidade;
•.Desenvolver atividades junto à comunidade;
- Realizar reuniões regulares com os demais agentes sociais de esporte e lazer do Núcleo sob sua
responsabilidade;
- Orientar e solicitar dos agentes o permanente registro das atividades;
- Encaminhar regularmente ao Coordenador Geral, relatório acerca do funcionamento do Núcleo
sob sua responsabilidade;
- Participar das reuniões do Grupo Gestor, quando convocado;
- 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 n° de bolsistas aprovado).
Sugestão de Organização da carga horária dos Bolsistas:

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

Atribuições:

1. Participar do planejamento das atividades sistemáticas e assistemáticas do Núcleo;
2. Acompanhar as atividades sistemáticas do Núcleo, auxiliando o responsável por elas em seus
procedimentos organizativos e didático-pedagógicos;
3. Participar das atividades de mobilização comunitária;
4. Participar das ações de Formação Continuada;
5. Participar do processo de construção dos relatórios sobre as atividades desenvolvidas no Núcleo;
6. Indicar, dentre seus pares, representante junto ao Grupo Gestor;
7. 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

/
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Realizada de Forma Modular:

1- Módulo Introdutório (32 horas) / Vida Saudável (24 horas) - deve ser organizado para
acontecer até o segundo mês de execução do convênio.

II - Módulo de Aprofundamento / Formação 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.

III - Módulo de Avaliação (32 horas ou 16 horas) / Vida Saudável (24 horas ou 16 horas)-
deve ser organizado no período compreendido entre os dois últimos meses de execução do
convênio.

Obs.: A carga horária de 32 horas do Módulo de Avaliação pode ser redimensionada para 16
horas, desde que as outras 16 horas (PELC) ou 08 horas (Vida Saudável) possam ser utilizadas pelo
mesmo formador como ações focais que antecedam este terceiro módulo e que podem servir de
parâmetro para o melhor aproveitamento e resultado deste módulo. O objetivo princípio é que o
Módulo de Avaliação tem tenha caráter conclusivo, mas processual.

A Relação entre os três módulos implica a organização da formação em três fases, atendendo
os princípios da educação popular, divididas didaticamente - e sua operacionalização se dá em
permanente diálogo e inter-relação: i) o estudo da realidade, para que estimule os agentes a
conhecer e compreender a sua realidade e construir formas de superação e emancipação política e
cultural, bem como partam para construção do conhecimento a partir da identificação dos saberes
existente; ii) organização do conhecimento, no sentido de buscar os saberes historicamente
construídos para o diálogo com a realidade identificada; e iii) aplicação do conhecimento, trazendo,
à luz da realidade e dos conhecimentos identificados, a forma de intervenção da atuação desse
agente junto à comunidade.

A Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e de Lazer realizou, em 2007, um
processo seletivo para composição do grupo de formadores para o Sistema Nacional de Formação
do PELC. As entidades aprovadas no Edital / 2008 do Programa Esporte e Lazer da Cidade e/ou
Vida Saudável terão acesso aos cadastros dos formadores (através do Sistema de Gerenciamento da
SNDEL), através da área restrita específica e privada às mesmas.

A organização dos módulos de formação deve ser desenvolvida através de:

- visita monitorada aos locais de realização das atividades;
- construção de oficinas envolvendo a comunidade participante;
- exposições orais;
- trabalhos em grupo;
- vivências dos conteúdos abordados;
- exposição de filmes e documentários relacionados a temas problematizadores da realidade

local;
- leituras e produção de textos (individual e coletivo);
- estudos de caso;
- reuniões de planejamento de oficinas sistemáticas e assistemáticas;
- reuniões para organização de relatórios;
- vídeo-conferência.

I. Módulo Introdutório

1.1 - Orientações para ora) conveniado(a):
- deve ser realizado até o segundo mês de funcionamento do programa;



- realizada, sempre que possível, com a presença de um representante da Coordenação
Nacional do Sistema (Secretaria Nacional do Desenvolvimento do Esporte e Lazer);

- pode acontecer concomitante ao processo de seleção e contração dos agentes;
- deve ser informada, via oficio à SNDEL, com antecedência mínima de 15 dias, indicando:

data e local de realização, consultor(a) convidado(a) e programação;
- deve ser realizada pelos Formadores Nacionais do Sistema, 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.

- a entidade deve disponibilizar cópia do Projeto Básico e do Plano de Trabalho a todos os
participantes;

- a entidade deve providenciar cópias dos materiais didáticos solicitados pelos consultores;
- deve ser realizada em local com estrutura suficiente para o desenvolvimento de oficinas

dos conteúdos do lazer e as palestras;
- a programação deve contemplar visita aos locais de funcionamento dos núcleos / sub-

núcleos;
- a carga horária de 32 horas deve ser organizada de acordo com a realidade local;
- é indispensável a presença de todos os agentes (gestores, entidade de controle social,

coordenadores e bolsistas);
- a programação deve seguir as orientações de conteúdos, metodologia e materiais didáticos

do Programa;
- durante esse período, será realizada reunião institucional entre os representantes do ME e

da entidade conveniada;
- 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 (cópia da lista de presença), avaliação da participação dos
agentes, avaliação dos conteúdos abordados, avaliação da infraestrutura, da metodologia e dos
materiais didáticos utilizados e fotos.

1.2 - Objetivos:

- conhecer e refletir sobre a realidade local (comunidade, cidade, região);
- apresentar os princípios, diretrizes, objetivos e operacionalização do PELC aos agentes

envolvidos;
- realizar dinâmicas de apresentação dos agentes;
- socializar o projeto básico aprovado pelo ministério;
- planejar as ações sistemáticas e assistemáticas do convênio;
- oportunizar aos agentes os conhecimentos básicos da concepção e das características

fundantes do programa para a sua efetivação, bem como os instrumentos e possibilidades didático-
metodológicas;

- 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:

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

- 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;
- informações introdutórias para estimular a participação de todas as faixas etárias incluindo

as pessoas deficientes e com necessidades especiais.
- características gerais de cada faixa etária a ser atendida;
- características gerais para o atendimento de pessoas com deficiência e/ou necessidades

especiais;
- cidade e campo: a ressignificação dos espaços;
- o Planejamento Participativo das ações: oficinas, formação em serviço, mobilização social

e eventos;
- subsídios para a construção de instrumentos de campo: relatórios, fichas, controle de

material e de freqüência, questionários e outros instrumentos de avaliação, princípios
metodológicos.

PELC - Vida Saudável:

- Programa Esporte e Lazer da Cidade - Vida Saudável: princípios, diretrizes,
características, atividades e operacionalização;

- 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;
- quadro demográfico da população acima de 60 anos e suas implicações sócio-econômicas:

o conhecimento acumulado tradicional, a relação cultural de gerações etc.;
- características principais da faixa etária atendida;
- características gerais para o atendimento de pessoas adultas e idosas com deficiência e/ou

necessidades especiais;
- cidade e campo: a ressignificação dos espaços para atividades com adultos e idosos;
- processo de envelhecimento e suas implicações;
- o Planejamento Participativo das ações permanentes, da formação em serviço, mobilização

social, dos eventos etc.;
- subsídios para a construção de instrumentos de campo: relatórios, fichas, controle de

material e de freqüência, questionários e outros instrumentos de avaliação, princípios
metodológicos.

1.4 - Ementas:

PELe - 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 social, qualificando-o como instância de emancipação humana.
O Lazer e os limites e possibilidades da auto-organização, do trabalho coletivo, da
intergeracionalidade e do resgate e fortalecimento da cultura nacional no desenvolvimento da ações
sistemáticas e assistemáticas de esporte e lazer.

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. 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 gestores no Planejamento Participativo de Projetos de Esporte e Lazer;
passos iniciais para implantação de Projetos de Esporte e Lazer, A preparação de relatórios.

PELe - Vida Saudável:

Princípios e diretrizes do Programa, bem como suas características e orientações
operacionais.

Quadro rural e urbano atual - dados demo gráfico da população acima de 60 anos, suas
implicações sócioeconômicas 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 social, qualificando-o
como instância de emancipação humana.

Conhecer a importância da prática regular das práticas corporais, atividades fisicas,
esportivas e culturais e de lazer como meio de promoção da saúde, prevenção de doenças, bem
como na organização de círculos de convivência social e a melhoria da qualidade de vida.
Pesquisar, registrar e 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 gestores no Planejamento Participativo de Projetos de Esporte e Lazer;
passos iniciais para implementação de Projetos de Esporte e Lazer. A preparação de relatórios.

II - Módulo de Aprofundamento: Formação em serviço

2.1 - Orientações para ora) conveniado(a):

- momento em que todos os conteúdos abordados no Módulo Introdutório podem ser
aprofundados, de acordo com a necessidade dos agentes;

- as reuniões de planejamento e avaliação das atividades constituem a metodologia deste
módulo;

- planejamento de ações de mobilização comunitária;
- contar com o acompanhamento do consultor responsável pelo Módulo Introdutório;
- a entidade deve enviar 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;

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

- organizadas ora por núcleo, ora unindo um ou mais núcleos;
- deve ser organizada, também, em forma de oficinas, possibilitando a vivência dos

conteúdos e atividades do Programa;



- realizada durante toda duração do converuo, com periodicidade semanal, quinzenal ou
mensal, de acordo com a realidade local e as necessidades dos agentes;

- deve abordar os conteúdos demandados pelos agentes com vistas a qualificar o
atendimento da população;

- aprofundar temas voltados à organização do trabalho pedagógico das atividades
sistemáticas e assistemáticas;

- aprofundar o estudo dos limites e possibilidades da participação de todas as faixas etárias
incluindo as pessoas deficientes e com necessidades especiais;

- aprofundar as características das pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais;
- realizar prioritariamente com recurso de contrapartida ou parcerias;
- é possível a utilização de recursos oriundos de rendimento de aplicação financeira;
- a entidade deve elaborar, mensalmente, relatórios que contemplem: os dados de presença,

programação, local de realização, carga horária, formador(a), conteúdos trabalhados, metodologia,
materiais utilizados, duração, limites e avanços, a avaliação doia) consultor(a) por parte da entidade
e dos agentes, avaliação da participação dos agentes, avaliação dos conteúdos abordados, da
infraestrutura, da metodologia e materiais didáticos utilizados;

- estimular a organização de pequenas artigos, relatos de experiência, textos didáticos e
documentários.

2.2 - Objetivos:

- aprofundar os conceitos e conteúdos do lazer;
- planejar, de forma participativa, as atividades sistemáticas e assistemáticas nos núcleos;
- qualificar os registros: elaboração de texto, relato de experiência, relatórios, questionários,

pesquisas de campo, instrumentos de avaliação etc.;
- abordar temas de interesse do coletivo envolvido, com vista a qualificação das atividades;
- desenvolver metodologias de avaliação processual das atividades, desempenho dos agentes

e execução do convênio;
- sistematizar as experiências de formação em serviço desenvolvidas nos núcleos, com vistas

à publicação e divulgação em nível nacional.

METODOLOGIA:

Estudo de caso;
Palestras e vídeo conferências;
Oficinas;
Reuniões de planejamento;
Leitura e resenha de textos;
Utilização de materiais didáticos diversificados: filmes, textos, músicas etc.

2.3 - Conteúdos abordados:

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

inclusão social, pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais, práticas corporais, atividades
físicas e saúde, ludicidade, jogo, esporte, dança, lutas, linguagens artísticas, instrumentos didático-
metodológicos, dentre outros);

- Orientações de trabalho com registros e sistematizações de experiências e intervenções;
- Metodologias, mecanismos e instrumentos de avaliação;
- Qualidade Social;



- Gestão de Políticas Públicas;
- Elaboração de Projetos;
- 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 mesmo, 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.

III - Módulo de Avaliação:
IIU - Orientações para ora) conveniado(a):

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

Nacional do Sistema (SNDEL);
- deve ser informada, via oficio à SNDEL, com antecedência mínima de 15 dias, indicando

data, formador(a) convidado(a), local de realização e programação;
- deve ser realizada pelos Formadores Nacionais do Sistema 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;

- a entidade deve providenciar cópia do último relatório de execução enviado ao ME a todos
os participantes, bem como cópias de todos os instrumentos utilizados durante o convênio;

- a entidade deve providenciar as cópias dos materiais didáticos solicitados pelos
consultores;

- deve ser realizada em espaço compatível ao desenvolvimento de oficinas dos conteúdos do
lazer, palestras e demais atividades planejadas para este módulo;

- a programação deve contemplar visita aos locais de funcionamento das atividades, bem
como momentos junto a comunidade atendida - avaliação da comunidade, apresentações diversas
dos conteúdos trabalhados etc.;

- a carga horária de 32 horas deve ser organizada de acordo com a realidade local -
possibilitando o redimensionamento desta carga horária em ações que antecedam o módulo local,
em até 16 horas/aula;

- é indispensável a presença de todos os agentes ainda vinculados ao programa: gestores,
entidade de controle social, coordenadores e bolsistas;

- a programação deve seguir as orientações de conteúdos, metodologia e materiais didáticos
do Programa;

- durante esse período, será realizada reunião institucional entre os representantes do ME e a
entidade conveniada;

- a entidade deve enviar (via eletrônica) no prazo de 15 dias após a realização deste módulo,
relatório que contemple: programação, local, carga horária, formador(a), conteúdos, metodologia,
materiais utilizados, duração, limites e avanços, avaliação do consultor por parte da entidade e dos
agentes, número de agentes presentes (com lista de presença), avaliação da participação dos



agentes, avaliação dos conteúdos abordados, da infraestrutura, 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.

3.2 - Objetivo:

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

- Apresentação da síntese da atuação da instância de controle social e do grupo gestor;
- Aplicação de instrumento e avaliação: de resultado, de processo e de impacto;
- Planejamento de uma ação de impacto para encerramento do convênio;
- Construção coletiva de uma proposta de continuação desta política pública;
- Revisão sobre os conteúdos abordados pelo Programa a partir da necessidade dos agentes.

3.3 - Conteúdos:

- conceitos de avaliação, acompanhamento, monitoramento e fiscalização;
- conceitos de qualidade social e política social;

limites e os avanços dos 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 fisicas, 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, planejamento de gestão e mobilização como instrumentos

populares para a continuidade dessa política pública;
- elaboração do relatório final.

3.4 - Ementa:

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

Verificação do atendimento ao desafio de promover o esporte e lazer como direito social:
identificar como se deu a inclusão social e a relação com 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, a
ressignificação e a segurança nas instalações e nas atividades de esporte e lazer. Possibilidades de
atividades de Esporte e Lazer.

Avaliação do modelo conceitual de gestão democrática efetivada 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 processual - limites e avanços na experiência vivida e os passos para



continuidade de Projetos de Esporte e Lazer. A preparação de relatórios.

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

- importância do lazer e esporte;
- a cidade e a degradação do tecido urbano e rural;
- 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;
- a relação do esporte com outras linguagens;
- trabalhos multi e interdisciplinares;
- padrões de organização da cultura: a questão do acesso aos bens de esporte e lazer;
- os três padrões de organização cultural e o papel do animador cultural;
- espaços de lazer e esporte: ampliando o conceito - ressiginificando seus sentidos e

significados;
- o que é um espaço de lazer;
- adequação e preocupações com a segurança de espaços de esporte e lazer;
- adaptação de materiais e espaços;
- Parâmetros da Ação Comunitária de Lazer;
- planejamento participativo de atividades de recreação e lazer;
- noções de confecção de projetos e de relatórios fmais;
- como aliar diversos campos de objetivo (motor, social, políticos etc.);
- a tematização como possibilidade;
- características biológicas e 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.

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.



10 eventos, podendo ser caracterizados tanto como Eventos Gerais como Eventos de
Núcleo.

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 LazerIPELC, possui recursos disponíveis

para:
- 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
- Aquisição de material de consumo (tendo como referência 20 % do valor solicitado) e

material permanente (tendo como referência 10 % do valor solicitado);
Obs.: para todos os itens de Material solicitado (permanente e de consumo) e de serviços

(locações, passagens, alimentação da formação etc.) será necessária a apresentação de 03 (três)
orçamentos comprovando os menores valores praticados no mercado local.

- Formação Continuada de Agentes Sociais do Esporte e do Lazer (tendo como referência 10
% do valor solicitado);

- Promoção de Eventos de Esporte e Lazer (tendo como referência 10 % do valor solicitado).
Obs. 1: a entidade necessita apresentar proposta fisica e fmanceira de instrumentos de

divulgação do Programa como contrapartida: folder, banner, faixa, cartaz, chamadas em meios de
comunicação etc.

Na ação Vida Saudável
- 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
- Aquisição de material de consumo (tendo como referência 5 % do valor solicitado) e

material permanente (tendo como referência 5 % do valor solicitado);
Obs. 2: para todos os itens de Material solicitado (permanente e de consumo) e de serviços

(locações, passagens, alimentação da formação etc.) será necessária a apresentação de 03 (três)
orçamentos comprovando os menores valores praticados no mercado local.

- Formação Continuada de Agentes Sociais do Esporte e do Lazer (tendo como referência
5% do valor solicitado);

- Promoção de Eventos de Esporte e Lazer (tendo como referência 5 % do valor solicitado).
Obs. 1: a entidade necessita apresentar proposta física e fmanceira de instrumentos de

divulgação do Programa como contrapartida: folder, banner, faixa, cartaz, chamadas em meios de
comunicação etc.



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 (ou similar) 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, oficio 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:

- Os itens não podem ser apresentados com valores superiores ao indicado na Portaria
200/2006 ME, enquanto a mesma vigorar;

- 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. A apresentação de
valores em Projeto Básico e Plano de Trabalho acima dos orçamentos apresentados implicará em
responsabilidade da Entidade proponente e na impossibilidade de prosseguimento do pleito;

- A forma de aquisição deve seguir as normas apresentadas na lei 8.666/96.

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

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.

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

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

- Uniforme: 01 camisa para cada Participante Inscrito nas oficinas sistemáticas.

FORMAÇÃO E EVENTOS:

- Devem seguir as orientações descritas nesse documento;
- 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, (li) materiais a serem adquiridos durante a execução do



- 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 construídos e realizados 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.

Esporte e Lazer da Cidade se materializa em núcleos de esporte recreativo e de lazer
caracterizado:

Os Núcleos têm por base experiências 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, fisico-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 subnúcleos, buscamos com isso evitar considerar como núcleo um
espaço que restrinja a comunidade a participação em uma única atividade de lazer.

Atividades nos núcleos:
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
especificas. 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
especificas, 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.

Desenvolvidas por agentes sociais de esporte e lazer:
Agentes sociais de esporte e de lazer são os protagonistas 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.

3 - Sistema de Formação - Formação dos agentes sociais de esporte e lazer:

Proposta Metodológica:
Realizada de Forma Modular:
(i) - Módulo Introdutório (32 horas) / Vida Saudável (24 horas) - deve ser organizado para

acontecer até o segundo mês de execução do convênio.
(ii) - Módulo de Aprofundamento / Formação 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.
(iii) - Módulo de Avaliação (32 horas ou 16 horas) / Vida Saudável (24 horas) - deve ser

organizado no período compreendido entre os dois últimos meses de execução do convênio.
Obs.: A carga horária de 32 horas do Módulo de Avaliação pode ser redimensionada para 16

horas, desde que as outras 16 horas possam ser utilizadas pelo mesmo formador como ações focais
que antecedam este terceiro módulo e que podem servir de parâmetro para o melhor aproveitamento
e resultado deste módulo.

O objetivo princípio é que o Módulo de Avaliação tem tenha caráter conclusivo, mas
processual.

A Relação entre os três módulos implica a organização da formação em três fases, atendendo
os princípios da educação popular, divididas didaticamente - e sua operacionalização se dá em
permanente diálogo e inter-relação: i) o estudo da realidade, para que estimule os agentes a
conhecer e compreender a sua realidade e construir formas de superação e emancipação política e
cultural, bem como partam para construção do conhecimento a partir da identificação dos saberes
existente; ii) organização do conhecimento, no sentido de buscar os saberes historicamente
construídos para o diálogo com a realidade identificada; e iii) aplicação do conhecimento, trazendo,
à luz da realidade e dos conhecimentos identificados, a forma de intervenção da atuação desse
agente junto à comunidade.

A organização dos módulos de formação deve ser desenvolvida através de:
i. visita monitorada aos locais de realização das atividades;
ii. construção de oficinas envolvendo a comunidade participante;
111. exposições orais;
iv. trabalhos em grupo;
v. vivências dos conteúdos abordados;
vi. exposição de filmes e documentários relacionados a temas problematizadores da

realidade local;
vii. leituras e produção de textos (individual e coletivo);
viii. estudos de caso;
ix. reuniões de planejamento de oficinas sistemáticas e assistemáticas;
x. reuniões para organização de relatórios;
xi. vídeo-conferência.

I. Módulo Introdutório
LI - Orientações para ora) conveniado(a):



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 fmanceiro, notas comprobatórias de aquisição de materiais etc.

DIVULGAÇÃO:
A entidade necessita apresentar proposta física e fmanceira de instrumentos de divulgação

do Programa como contrapartida: folder, banner, faixa, cartaz, chamadas em meios de comunicação
etc., de acordo com a quantidade de núcleos, inscritos, eventos e pessoas beneficiadas.

Todos os núcleos devem estar identificados com placas alusivas ao Programa Esporte e
Lazer da Cidade, assim como os demais locais de funcionamento (eventos, sub-núcleos, ações de
formação etc.) com faixas ou banners.

5.3 - EVENTOS INTERDISCIPLINARES· 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 e

Desenvolvimento de Atividades Esportivas e Recreativas para a Terceira Idade - Vida Saudável.

RECURSOS NACIONAL - ATRAVÉS DO EDITAL:

- Tomando como base as orientações para implementação do programa;
- Obedecendo aos critérios apresentados no Regimento e Regulamento para seleção e

classificação;
- Apresentação do pleito on-line;

RECURSOS DE EMENDAS INDIVIDUAIS:
- Tomando como base as orientações para implementação do programa;
- Apresentação do pleito on-line, somente após a confirmação parlamentar da presente

emenda;
6.2 - Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer:

RECURSOS NACIONAL E DE E11ENDAS INDIVIDUAIS:

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

público atendido, estados e cidades de realização;
- 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 fmanceira do ME e a
análise das propostas enviadas.

- No caso de deferimento será oficializado à entidade (via eletrônica e correio) os passos a



serem providenciados: Projeto Básico, Plano de Trabalho e Documentações.
Obs.: O Programa Esporte e Lazer da Cidade está construindo ações intersetoriais junto ao

Ministério da Educação (Programa MAIS EDUCAÇÃO) e Ministério da Justiça (PRONASCI),
além de ações voltadas comunidades quilombolas, ribeirinhas, indígenas, assentamentos entre
outros).

7 - Passo-a-passo para apresentação do pleito on-line:
7.1- PELC e Vida Saudável:

OBS: Leia atentamente cada item desse passo a passo, que estão listados na ordem
necessária para sua compreensão e apresentação do pleito.

I - Leitura do documento de Orientação para Implementação do Programa (arquivo em
PDF), para tomar conhecimento da concepção e operacionalização das ações do mesmo;

11 - Leitura do regulamento e o regimento da Chamada PublicalEdital (arquivo PDF),
observando critérios e exigências pois o não atendimento dos mesmos poderá ocasionar a
reprovação do pleito, desde o Preenchimento do Pré-Projeto;

111 - Clique em Apresentação do Pleito On-line;
IV - Selecione a opção Chamada Pública/EDITAL;
V - Digite o CNPJ da entidade, clique em pesquisar, caso seja CNPJ válido será liberado Pré

-Projeto para preenchimento;
VI - Preenchimento do Pré-Projeto. Clique em enviar;
VII - A entidade receberá um oficio (por meio eletrônico e correio) com as informações

sobre seu pleito: aprovação e as demais providências ou reprovação com devido parecer.
VIII - No caso dos Pré-Projetos aprovados, as entidades 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 "A" 1°.Andar sala 1268 - Ed. Núcleo dos Transportes -DNIT
Brasília - DF
CEP: 70.040-902

IX - No Ofício será informadas login e senha e a entidade deverá entrar na "Área restrita",
localizada no menu principal do Portal do Ministério do Esporte (menu superior à direita da sua
tela). O preenchimento dos campos login e senha deverão ser feitos com os dados que foram
enviados pelo e-mail/ofício, liberando assim o preenchimento do Projeto Básico. Atentando para as
Orientações para implementação do Programa(item 1), pois o não cumprimento dessas, poderão
ocasionar a reprovação do pleito, Orientação para preenchimento do Projeto Básico

X - Após conferência das documentações pela equipe técnica do DPSELI SNDEL, a
entidade receberá por via eletrônica, ofício com indicação de aprovação ou reprovação;

XI - Os Pleitos aprovados pela comissão de seleção e divulgados na lista de classificação
fmal receberão oficio com orientações para correções e possíveis adequação no projeto básico,
devendo proceder as mesmas acessando novamente a área restrita com a senha e o login informado,
clicando em Projeto básico;

XII - Após aprovação e finalização do projeto básico a entidade terá o Plano de Trabalho
disponibilizado para preenchimento on-line, seguindo os passos acima e clicando em Plano de
Trabalho;

XIII - Preencha os formulários do Plano de Trabalho, Anexos: I, lI, III, IV, V, VI, IX, X,
XI, XV e XVI apenas complementando as informações que não forem migradas de seu projeto
básico;



XIV - Imprima, assine e envie para o endereço citado no item 7 desse passo a passo.
Fale conosco:
Departamento de Políticas Sociais do Esporte e do Lazer (DPSELlSNDEL):
Fones: 61/3429-6812
e-mail: esportelazerdacidade-edita12008@esporte.gov.br

7.2 - PRONASCIIMAIS EDUCAÇÃO/ EMENDA/ IDENTIDADE NACIONAL
OBS: Leia atentamente cada item desse passo a passo, que estão listados na ordem

necessária para sua compreensão e apresentação do pleito.
I - Leitura do documento de Orientação para Implementação do Programa (arquivo em

PDF), para tomar conhecimento da concepção e operacionalização das ações do mesmo;
II - Deverão cadastrar pleitos somente as entidades que forem contactadas pela S~TIEL;
III - Clique em Apresentação do Pleíto On-Iine;
IV - Selecione a opção PRONASCI, MAIS EDUCAÇÃO, IDENTIDADE NACIONAL

OU EMENDA (DE ACORDO COM O OFÍCIO RECEBIDO);
V - Digite o CNPJ da entidade, clique em pesquisar, caso seja CNPJ válido será liberado Pré

-Projeto e Projeto Básico para preenchimento, atentando as Orientações para implementação do
Programa e para as Orientações de preenchimento do pré- projeto e projeto básico;

VI - Após preenchimento do Pré-Projeto e Projeto Básico. Clique em enviar;
VII - As entidades 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 "A" 1°.Andar sala 1268 - Ed. Núcleo dos Transportes -DNIT
Brasília - DF
CEP: 70.040-902
VIII - Após conferência das documentações pela equipe técnica do DPSELI SNDEL, a

entidade receberá por via eletrônica, oficio cítando quando for o caso documentos ainda não
enviados, indicação de correções e adequação de valores, devendo proceder as mesmas acessando
novamente a área restrita com a senha e o login informado, clicando em Projeto Básico;

IX - Após finalização do projeto básico a entidade terá o Plano de Trabalho disponibilizado
para preenchimento on-line, seguindo os passos acima e clicando em Plano de Trabalho;

X - Preencha os formulários do Plano de Trabalho, Anexos: I, lI, III, IV, V, VI, IX, X, XI,
XV e XVI apenas complementando as informações que não forem migradas de seu projeto básico;

XI - Imprima, assine e envie para o endereço citado no item 7 desse passo a passo.
Fale conosco:
Departamento de Políticas Sociais do Esporte e do Lazer (DPSEL/SNDEL):
Fones: 61/3429-6812
e-mail: esportelazerdacidade@esporte.gov.br

mailto:esportelazerdacidade-edita12008@esporte.gov.br
mailto:esportelazerdacidade@esporte.gov.br


SISTEMA DE FORMAÇÃO DOS AGENTES SOCIAIS DE ESPORTE E LAZER DO
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE.

1 - Apresentação:

o Ministério do Esporte implantou, desde 2003, o Programa Esporte e Lazer da Cidade que
tem, como principal objetivo, 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.

Para que possamos atender não apenas ao objetivo central da política pública de esporte e
lazer, o programa vem reforçando ações estruturantes que qualifiquem sua execução, tanto do ponto
de vista técnico administrativo, quanto do ponto de vista da ação em si, no sentido de construir
junto à população atendida pelo Programa uma relação autônoma, critica e protagonista no campo
do esporte e do lazer.

Neste sentido, a Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e de Lazer vem
qualificando e consolidando as ações de formação de agentes do Programa Esporte e Lazer da
Cidade, garantindo, desta maneira, o fortalecimento de um pilar importante na estruturação do
Programa enquanto política de estado.

Este material apresenta o Sistema de Formação dos Agentes Sociais de Esporte e Lazer do
Programa Esporte e Lazer da Cidade, resultado de 04 anos de experiência da SNDEL no
desenvolvimento da ação de formação de agentes, abordando os conteúdos e as estratégias
metodológicas necessárias para uma formação qualificada e conseqüente, sem abrir mão das reais
condições da realidade local.

2 - Contextualização:

o Programa Esporte e Lazer da Cidade 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.

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 direitos de cada um e dever do estado;
- Da universalização e inclusão social;
- Da democratização da gestão e da participação.

Diretrizes desse conjunto de ações:
- Auto-organização comunitária;
- Trabalho coletivo;
- Intergeracionalidade;
- Fomento e difusão da cultura local;
- Respeito à diversidade;
- Intersetorialidade.

Objetivos desse conjunto de ações:



i. deve ser realizado até o segundo mês de funcionamento do programa;
ii. realizada, sempre que possível, com a presença de um representante da Coordenação

Nacional do Sistema (Secretaria Nacional do Desenvolvimento do Esporte e Lazer);
iii. pode acontecer concomitante ao processo de seleção e contração dos agentes;
iv. deve ser informada, via oficio à SNDEL, com antecedência mínima de 15 dias,

indicando: data e local de realização, consultor(a) convidado(a) e programação;
v. deve ser realizada pelos Formadores Nacionais do Sistema, 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.

vi. a entidade deve disponibilizar cópia do Projeto Básico e do Plano de Trabalho a todos os
participantes;

vii. a entidade deve providenciar cópias dos materiais didáticos solicitados pelos
consultores;

viii. deve ser realizada em local com estrutura suficiente para o desenvolvimento de oficinas
dos conteúdos do lazer e as palestras;

ix. a programação deve contemplar visita aos locais de funcionamento dos núcleos I sub-
núcleos;

x. a carga horária de 32 horas deve ser organizada de acordo com a realidade local;
xi. é indispensável a presença de todos os agentes (gestores, entidade de controle social,

coordenadores e bolsistas);
xii. a programação deve seguir as orientações de conteúdos, metodologia e materiais

didáticos do Programa;
xiii. durante esse período, será realizada reunião institucional entre os representantes do ME

e da entidade conveniada;
xiv. 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 (cópia da lista de presença), avaliação da
participação dos agentes, avaliação dos conteúdos abordados, avaliação da infraestrutura, da
metodologia e dos materiais didáticos utilizados e fotos.

LII - Objetivos:

i. conhecer e refletir sobre a realidade local (comunidade, cidade, região);
ii. apresentar os princípios, diretrizes, objetivos e operacionalização do PELC aos agentes

envolvidos;
iii. realizar dinâmicas de apresentação dos agentes;
iv. socializar o projeto básico aprovado pelo ministério;
v. planejar as ações sistemáticas e assistemáticas do convênio;
vi. oportunizar aos agentes os conhecimentos básicos da concepção e das características

fundantes do programa para a sua efetivação, bem como os instrumentos e possibilidades didático-
metodológicas;

vii. destacar os princípios para o planejamento participativo com vistas a subsidiar a
construção do projeto político pedagógico do PELe local.

LIII - Conteúdos:
PELC - Todas as faixas etárias:

i. Programa Esporte e Lazer da Cidade: princípios, diretrizes, características e
operacionalização;



ii. conhecimentos básicos sobre esporte e lazer: os conceitos e suas relações - esporte, lazer,
cultura, brinquedos e brincadeiras, cultura corporal, cultura lúdica, práticas corporais, atividades
fisicas, animação cultural;

iii. os conteúdos do lazer;
iv. informações introdutórias para estimular a participação de todas as faixas etárias

incluindo as pessoas deficientes e com necessidades especiais.
v. características gerais de cada faixa etária a ser atendida;
vi. características gerais para o atendimento de pessoas com deficiência e/ou necessidades

especiars;
vii. cidade e campo: a ressignificação dos espaços;
viii. o Planejamento Participativo das ações: oficinas, formação em serviço, mobilização

social e eventos;
ix. subsídios para a construção de instrumentos de campo: relatórios, fichas, controle de

material e de freqüência, questionários e outros instrumentos de avaliação, princípios
metodológicos.

PELC - Vida Saudável:

i. Programa Esporte e Lazer da Cidade - Vida Saudável: princípios, diretrizes,
características, atividades e operacionalização;

ii. conhecimentos básicos sobre Esporte e Lazer: os conceitos e suas relações - esporte,
lazer, cultura, brinquedos e brincadeiras, cultura corporal, cultura lúdica, práticas corporais,
atividades fisicas, animação cultural;

iii. os conteúdos do lazer;
iv. quadro demográfico da população acima de 60 anos e suas implicações sócio-

econômicas: o conhecimento acumulado tradicional, a relação cultural de gerações etc.;
v. características principais da faixa etária atendida;
vi. características gerais para o atendimento de pessoas adultas e idosas com deficiência e/ou

necessidades especiais;
vii. cidade e campo: a ressignificação dos espaços para atividades com adultos e idosos;
viii. processo de envelhecimento e suas implicações;
ix. o Planejamento Participativo das ações permanentes, da formação em serviço,

mobilização social, dos eventos etc.;
x. subsídios para a construção de instrumentos de campo: relatórios, fichas, controle de

material e de freqüência, questionários e outros instrumentos de avaliação, princípios
metodológicos.

LIV - 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 social, qualificando-o como instância de emancipação humana.
O Lazer e os limites e possibilidades da auto-organização, do trabalho coletivo, da
intergeracionalidade e do resgate e fortalecimento da cultura nacional no desenvolvimento da ações
sistemáticas e assistemáticas de esporte e lazer.

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. 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 gestores no Planejamento Participativo de
Projetos de Esporte e Lazer; passos iniciais para implantação de Projetos de Esporte e Lazer. A
preparação de relatórios.

PELC - Vida Saudável:
Princípios e diretrizes do Programa, bem como suas características e orientações

operacionais. Quadro rural e urbano atual - dados demo gráfico 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 social, qualificando-o
como instância de emancipação humana. Conhecer a importância da prática regular das práticas
corporais, atividades fisicas, esportivas e culturais e de lazer como meio de promoção da saúde,
prevenção de doenças, bem como na organização de círculos de convivência social e a melhoria da
qualidade de vida.

Pesquisar, registrar e 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 gestores no Planejamento Participativo de
Projetos de Esporte e Lazer; passos iniciais para implementação de Projetos de Esporte e Lazer. A
preparação de relatórios.

.~

II - Môdulo de Aprofundamento: Formação em serviço
Il.I -Orientações para ora) conveniado(a):
i. momento em que todos os conteúdos abordados no Módulo Introdutório podem ser

aprofundados, de acordo com a necessidade dos agentes;
ii. as reuniões de planejamento e avaliação das atividades constituem a metodologia deste

módulo;
iii. planejamento de ações de mobilização comunitária;
iv. contar com o acompanhamento do consultor responsável pelo Módulo Introdutório;
v. a entidade deve enviar 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;

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

vii. organizadas ora por núcleo, ora unindo um ou mais núcleos;
viii. deve ser organizada, também, em forma de oficinas, possibilitando a vivência dos

conteúdos e atividades do Programa;
ix. realizada durante toda duração do convênio, com periodicidade semanal, quinzenal ou

mensal, de acordo com a realidade local e as necessidades dos agentes;
x. deve abordar os conteúdos demandados pelos agentes com vistas a qualificar o

atendimento da população;



xi. aprofundar temas voltados à organização do trabalho pedagógico das atividades
sistemáticas e assistemáticas;

xii. aprofundar o estudo dos limites e possibilidades da participação de todas as faixas
etárias incluindo as pessoas deficientes e com necessidades especiais;

xiii. aprofundar as características das pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais;
xiv. realizar prioritariamente com recurso de contrapartida ou parcerias;
xv. é possível a utilização de recursos oriundos de rendimento de aplicação financeira;
xvi. a entidade deve elaborar, mensalmente, relatórios que contemplem: os dados de

presença, programação, local de realização, carga horária, formador(a), conteúdos trabalhados,
metodologia, materiais utilizados, duração, limites e avanços, a avaliação dota) consultor(a) por
parte da entidade e dos agentes, avaliação da participação dos agentes, avaliação dos conteúdos
abordados, da infraestrutura, da metodologia e materiais didáticos utilizados; xvii. estimular a
organização de pequenas artigos, relatos de experiência, textos didáticos e documentários.

II.lI - Objetivos:
i. aprofundar os conceitos e conteúdos do lazer;
ii. planejar, de forma participativa, as atividades sistemáticas e assistemáticas nos núcleos;
iii. qualificar os registros: elaboração de texto, relato de experiência, relatórios,

questionários, pesquisas de campo, instrumentos de avaliação etc.;
iv. abordar temas de interesse do coletivo envolvido, com vista a qualificação das atividades;
v. desenvolver metodologias de avaliação processual das atividades, desempenho dos

agentes e execução do convênio;
vi. sistematizar as experiências de formação em serviço desenvolvidas nos núcleos, com

vistas à publicação e divulgação em nível nacional.

lI.lII - Metodologia:
i. Estudo de caso;
ii. Palestras e vídeo conferências;
iii. Oficinas;
iv. Reuniões de planejamento;
v. Leitura e resenha de textos;
vi. Utilização de materiais didáticos diversificados: filmes, textos, músicas etc.

r>

lI.IV - Conteúdos abordados:
i. Conceitos e concepções;
ii. Conteúdos gerais e específicos (gênero, etnia e igualdade racial, meio ambiente,

violência, inclusão social, pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais, práticas corporais,
atividades fisicas e saúde, ludicidade, jogo, esporte, dança, lutas, linguagens artísticas, instrumentos
didático-metodológicos, dentre outros);

iii. Orientações de trabalho com registros e sistematizações de experiências e intervenções;
iv. Metodologias, mecanismos e instrumentos de avaliação;
v. Qualidade Social;
vi. Gestão de Políticas Públicas;
vii. Elaboração de Projetos;
viii. Gestão democrática e controle social.

II.V -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 mesmo, 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.

III - Môdulo de Avaliação:
IIU - Orientações para ora) conveniado(a):
i. deve ser realizado no período compreendido entre os 2 (dois) últimos meses do convênio;
ii. realizada, sempre que possível, com a presença de um representante da Coordenação

Nacional do Sistema (SNDEL);
iii. deve ser informada, via oficio à SNDEL, com antecedência mínima de 15 dias, indicando

data, formador(a) convidado(a), local de realização e programação;
iv. deve ser realizada pelos Formadores Nacionais do Sistema 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;

v. a entidade deve providenciar cópia do último relatório de execução enviado ao ME a
todos os participantes, bem como cópias de todos os instrumentos utilizados durante o convênio;

vi. a entidade deve providenciar as cópias dos materiais didáticos solicitados pelos
consultores;

vii. deve ser realizada em espaço compatível ao desenvolvimento de oficinas dos conteúdos
do lazer, palestras e demais atividades planejadas para este módulo;

viii. a programação deve contemplar visita aos locais de funcionamento das atividades, bem
como momentos junto a comunidade atendida - avaliação da comunidade, apresentações diversas
dos conteúdos trabalhados etc.;

ix. a carga horária de 32 horas deve ser organizada de acordo com a realidade local -
possibilitando o redimensionamento desta carga horária em ações que antecedam o módulo local,
em até 16 horas/aula;

x. é indispensável a presença de todos os agentes ainda vinculados ao programa: gestores,
entidade de controle social, coordenadores e bolsistas;

xi. a programação deve seguir as orientações de conteúdos, metodologia e materiais
didáticos do Programa;

xii. durante esse período, será realizada reunião institucional entre os representantes do ME
-e a entidade conveniada;

xiii. a entidade deve enviar (via eletrônica) no prazo de 15 dias após a realização deste
módulo, relatório que contemple: programação, local, carga horária, formador(a), conteúdos,
metodologia, materiais utilizados, duração, limites e avanços, avaliação do consultor por parte da
entidade e dos agentes, número de agentes presentes (com lista de presença), avaliação da
participação dos agentes, avaliação dos conteúdos abordados, da infraestrutura, 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.

111.11 - Objetivo:
i. Apresentação, por parte dos agentes, da síntese das realizações das atividades: relatos de

experiências organizados pelos coordenadores e pelos agentes;
ii. Apresentação da síntese da atuação da instância de controle social e do grupo gestor;
iii. Aplicação de instrumento e avaliação: de resultado, de processo e de impacto;



iv. Planejamento de uma ação de impacto para encerramento do convênio;
v. Construção coletiva de uma proposta de continuação desta política pública;
V1. Revisão sobre os conteúdos abordados pelo Programa a partir da necessidade dos

agentes.

IlI.IIl - Conteúdos:
i. conceitos de avaliação, acompanhamento, monitoramento e fiscalização;
ii. conceitos de qualidade social e política social;
111. limites e os avanços dos princípios, diretrizes, características, atividades e

operacionalização do Programa;
iv. 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;

v. os conteúdos do lazer desenvolvidos na execução do convênio;
vi. limites e avanços do atendimento de cada faixa etária;
vii. limites e avanços no atendimento de pessoas com deficiência e/ou necessidades

especiars;
viii. limites e avanços na ressignificação dos espaços;
ix. planejamento participativo, planejamento de gestão e mobilização como instrumentos

populares para a continuidade dessa política pública;
x. elaboração do relatório final.

IIl.IV - Ementa:
Identificação do atendimento dos princípios, diretrizes, características e orientações

operacionais do Programa. Aplicação de instrumentos e mecanismos de avaliação, introduzindo
alguns conceitos de avaliação, acompanhamento, monitoramento e fiscalização, qualidade social e
política social.

Verificação do atendimento ao desafio de promover o esporte e lazer como direito social:
identificar como se deu a inclusão social e a relação com 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, a
ressignificação e a segurança nas instalações e nas atividades de esporte e lazer. Possibilidades de
atividades de Esporte e Lazer.

Avaliação do modelo conceitual de gestão democrática efetivada 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 processual-limites e avanços na experiência vivida e 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
i. importância do lazer e esporte;
ii. a cidade e a degradação do tecido urbano e rural;
iii. papel do lazer na reconstrução do sentido de Polis;
iv. lazer e esporte como direito social;
v. cultura, lazer e esporte: conceitos e relações;
vi. animação cultural, práticas corporais e atividade física: conceitos e relações;
vii. duplo aspecto educativo da Animação Cultural;
viii. Animação Cultural, Minorias Sociais e Inclusão Social: uma compreensão

multicultural;



ix. Brinquedos e Brincadeiras, Conceitos e concepções;
x. os interesses culturais em uma perspectiva interdisciplinar: possibilidades de intervenção;
xi. as diversas possibilidades de trabalho com linguagens culturais;
xii. a relação do esporte com outras linguagens;
xiii. trabalhos multi e interdisciplinares;
xiv. padrões de organização da cultura: a questão do acesso aos bens de esporte e lazer;
xv. os três padrões de organização cultural e o papel do animador cultural;
xvi. espaços de lazer e esporte: ampliando o conceito - ressiginificando seus sentidos e

significados;
xvii. o que é um espaço de 1azer;
xviii. adequação e preocupações com a segurança de espaços de esporte e lazer;
xix. adaptação de materiais e espaços;
xx. Parâmetros da Ação Comunitária de Lazer;
xxi. planejamento participativo de atividades de recreação e lazer;
xxii. noções de confecção de projetos e de relatórios finais;
xxiii. como aliar diversos campos de objetivo (motor, social, políticos etc.);
xxiv. a tematização como possibilidade;
xxv. características biológicas e psicológicas sociais das diversas faixas etárias;
xxvi. Preparação de Projetos;
xxvii. Paradigmas de Animação Cultural;
xxviii. Esporte: paradigmas - Esporte de Lazer X Esporte de Alto Nível - Cidadania e

Emancipação;
xxix. Experiências de Animação Cultural.

4 - Grupo de Formadores dos Agentes Sociais de Esporte e Lazer:

I - Apresentação:
A SNDEL institui o Sistema de Formação do Programa Esporte e lazer da Cidade do qual

faz parte o processo de cadastramento e seleção do grupo de formadores, abrindo então no período
de 22 a 25 de novembro de 2007, pela página do Ministério do Esporte (www.esporte.gov.br) o
cadastramento de profissionais interessados em compor esse grupo. A lista final dos/as
professores/as selecionados/as será divulgada no dia 28 de novembro de 2007 e, posteriormente,
será disponibilizada para as entidades conveniadas com o PELC, para a realização da ação de
formação (aprovada no projeto básico e no plano de trabalho, no momento da formalização do
convênio).

II - Justificativa:
O Grupo de formadores será convocado, semestralmente, pela SNDELlME, na condição de

colaboradores eventuais, para as seguintes atividades:
- elaboração, avaliação e revisão do Sistema de Formação dos agentes sociais do Programa

Esporte e Lazer da Cidade;
- socialização e avaliação das ações de formação, realizadas junto às entidades conveniadas;
- atualização do material didático e da linha editorial do Programa.
Os(as) professores(as) que comporão o grupo de Formadores, de acordo com a execução da

ação de formação local das entidades conveniadas ao Programa, poderão ser convidados pelos
conveniados da região de referência e de localização das entidades, cumprindo as legislações
vigentes para a efetiva contratação desse serviço. Destacamos que a seleção, no presente processo
não garante contratação, uma vez que esta depende das entidades conveniadas.

Obs.: em ambas atuações não se configura nenhum vínculo empregatício dos
componentes desse grupo, junto ao ME.



lII - Objetivos do Grupo de Formadores:
- elaborar, executar a avaliar o Sistema de Formação dos Agentes Sociais de Esporte e Lazer

de acordo com os princípios, diretrizes, conteúdos e metodologia do PELC;
- estabelecer uma linha de atuação pedagógica para a formação dos formadores e desses com

os agentes nos seus locais de atuação;
- organizar e produzir materiais didáticos para o Programa Esporte e Lazer da Cidade.

IV - Critérios para pontuação e seleção do grupo de formadores:
- ser graduado em Educação Física ou área afim do lazer (demais licenciaturas, turismo,

artes, dança, sociologia, antropologia, etc.) - 10 pontos;
- ter comprovada experiência com formação de agentes comunitários de esporte e lazer nos

últimos três anos - 10 pontos;
- ter comprovada experiência de participação em projetos sociais de esporte, lazer, cultura e

educação - 05 pontos;
- ter comprovada experiência de gestão pública de esporte e lazer - 10 pontos;
- ter disponibilidade de tempo para a realização dos módulos de formação (orientada pela

SNDEL junto às entidades conveniadas a acontecer, prioritariamente, de quinta a domingo) - 10
pontos;

- ter conhecimento básico de informática e ter acesso a internet - 05 pontos;
- ter currículo cadastrado no Base Lattes do CNPQ - 10 pontos;
- produzir um texto abordando livremente um dos conteúdos propostos no Sistema de

Formação (máximo de 5 laudas em fonte times new roman - 12, espaço de 1,5, margem superior,
inferior e direita 2 e esquerda 2,5) - 20 pontos;

- apresentar uma proposta de atuação na formação dos agentes (PELC ou Vida Saudável) a
partir do Sistema de formação do ME - 10 pontos;

- ter comprovado acúmulo em pelo menos 5 pontos dos conteúdos previstos no Sistema de
Formação do PELC - 10 pontos;

Obs.: A Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e de Lazer realizará,
regularmente, avaliação dos trabalhos realizado pelos(as) professores(as) que vierem a compor do
Grupo de Formadores do Programa Esporte e Lazer da Cidade, podendo, a depender do resultado da
mesma, descredenciar aqueles que não cumprirem com os procedimentos didático-metodológicos e
de conteúdo do Sistema de Formação deste Programa.

V - cadastramento e seleção:
- cadastramento, no período de 22 a 25 de novembro até as 23:59 horário de Brasília, no site

do Ministério do Esporte (www.espOlie.gov.br/esportelazerdacidade);
enviar texto, proposta de formação e currículo lattes para o e-mail

esportelazerdacidade@esporte.gov.br, com o título de mensagem "Grupo de Formadores -
Programa Esporte e Lazer da Cidade", aos cuidados de Andréa Nascimento Ewerton - Diretora
de Políticas Sociais do Esporte e do Lazer, dentro do prazo estabelecido para cadastro(25 de
novembro ás 23;59 horário de Brasília);

- A SNDEL poderá solicitar comprovação de documentações descriminadas no Curriculo
Lattes;

- a lista final será divulgada no dia 28 de novembro de 2007, na página do Ministério do
Esporte (www.espOlte.gov.br/esportelazerdacidade );

- serão convidados a compor o "Grupo de Formadores do Programa Esporte e Lazer da
Cidade" os(as) professores(as) que atingirem 70% da pontuação dos critérios de seleção.

mailto:esportelazerdacidade@esporte.gov.br,
http://www.espOlte.gov.br/esportelazerdacidade


ORIENTAÇÃO AOS FORMADORES

A formação no programa funciona de forma descentralizada, executada pela entidade
conveniada. Para tanto, é disponibilizado à entidade (através do sistema de gerenciamento) o
"Grupo de Formadores" selecionados em chamada pública, para contratação direta pela mesma,
com recursos do programa/convênio e sob a coordenação do DPSELlSNDEL.

o foco da formação são gestores, agentes e parceiros dos convênios com o PELC ou Vida
Saudável e em acordo com o Sistema Nacional de Formação (proposta modular, com vista a
organização da gestão local, objetivando a implementação de uma política pública de esporte e
lazer), a fim de consolidar o protagonismo do arranjo educativo local sem perder de vista princípios,
diretrizes, concepção e conceitos estruturantes da política de esporte e lazer, materializada na
concepção e na proposta político-pedagógica do PELC.

CONSTRUÇÃO DA REDE SEMÂNTICA DO SISTEMA DE FORMAÇÃO DO
PELC:

PEDAGÓGICOS GESTÃO

formação núcleos e sub núcleos

formadores convênio I
educação popular projeto básico

agentes social gestão administrativa

agente comunitário pessoas inscritas

Esporte, lazer, cultura, animação , cultural, educação, pessoas beneficiadasSOC1O

práticas corporais, atividade fisica, brinquedo, brincadeira, jogo,
artes, mídias alternativas, lutas, lúdico, cultura corporal e cultura
lúdica.

ação comunitária pessoal de contrapartida

equipamentos de lazer agentes contratados

Campo - Cidade pessoas capacitadas

Urbano - Rural voluntários

construção social do conhecimento parcenas

Atividades competitivas controle social

organização do trabalho pedagógico grupo gestor

planejamento participativo gestão democrática

eventos política pública

intersetorialidade política socialr----
intergeracionalidade política de governo

diversidade cultural política de estado

[resgate da cultura local atividade sistemática

inclusão social atividade assistemática
trabalho coletivo



MATERIAL DIDÁTICO;
- textos e apresentações;
- mala do livro - referenciais teóricos - em 2008 proposta de buscar captação de recursos

para implementação de uma mala do livro por convênio e, em 2009, incluir essa ação nos
convênios;

- acervo áudio visual;
- material de consumo;
- material permanente.

AÇÕES INTERSETORIAIS QUE PODERÃO ENVOLVER O GRUPO DE
FORMADORES:

- PRONASCI;
- MAIS EDUCAÇÃO

LINHA EDITORIAL;
- material didático do programa ( em cinco volumes)-lançamento e distribuição até junho
- revista de relatos de experiências- lançamento e distribuição na reunião nacional
- revista de relatórios de formação
- revista de diários de bordo

AÇÕES PREVISTAS:

- módulos locais;
- encontros regionais temáticos;
- reunião nacional.

PASSO A PASSO:

1 - convênios firmados e acesso ao cadastro de formadores;
2 - oficios para orientar e iniciar as atividades;
3 - processo de seleção e contratação da equipe;
4 - definição da data de da formação;
5 - escolha dos formadores;
6 - informação e consulta a SNDEL;
7 - liberação pela SNDEL;
8 - oficialização da data e do formador módulo introdutório (2 primeiros meses);
9 - envio da programação à SNDEL;
10 - envio do projeto básico do convênio;
11 - acesso ao sistema de gerenciamento;
12 - realização da formação;
13 - aplicação da avaliação da entidade;
14 - aplicação do questionário de perfil dos agentes;
15 - aplicação da avaliação da formação;
16 - relatório da formação - enviado a SNDEL - pela entidade;
17 - relatório da formação - enviado a SNDEL - pelo formador;
18 - permanente contato entre formador e a entidade acerca da formação em serviço;
19 - oficialização da data e do formador - módulo de avaliação (2 meses finais);
20 - envio da programação à SNDEL;
21 - acesso ao sistema de gerenciamento;
22 - realização da formação;



23 - aplicação da avaliação da entidade;
24 - aplicação da avaliação da formação;
25 - relatório da formação - enviado à SNDEL - pela entidade;
26 - relatório da formação - enviado à SNDEL - pelo formador;
27 - finalização do convênio;
28 - emissão dos relatórios do sistema de gerenciamento.

TAREFAS PREPARATÓRIAS DO FORMADOR:

1 - ter conhecimento e domínio sobre o documento de orientação do programa e material
didático produzido;

2 - ter conhecimento do projeto básico da entidade que irá fazer a formação e das
informações gerais do local;

3 - construir programação;
4 - selecionar material didático que será utilizado;
5 - enviar para entidade e solicitar reprodução para pasta dos participantes;
6 - realizar reunião com gestor e coordenadores;
7 - visita aos locais de realização das atividades.

PRODUTOS FINAIS DOS FORMADORES:

1 - programação realizada;
2 - perfil do agente;
3 - avaliação da entidade;
4 - relatório de formação.

OBS: DUAS FORMAÇÕES SEM O PRODUTO APRESENTADO, O FORMADOR FICA
SEM PODER REALIZAR NOVA FORMAÇÃO.

FORMAS DE CONTRATAÇÃO:

1 - contrato de serviço autônomo e emissão de RPA ou similares;
2 - contratação do serviço com emissão de nota fiscal avulsa emitida na fazendo local;
3 - descontos legais previstos de ISS, INSS e IR.
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Cadastro de Entidade

/"'.

r------··--------;
!.~l.?}:?~.?~g;2l~ .. ,_j

/".
de Fonnaçêc

[0",,.';0"';';0 OiaunóstK:1J

• Campo 1 *

É preciso definir a origem do recurso: Emenda Parlamentar ou Dotação
Orçamentária.

• Campo 2 *

Till.tlde Núcleo ':

Tipo de núcleo que a entidade espera ser atendida: PELC ou Vida
Saudável.

• Campo 3 *

CNPJ ': \01234567891234t_n-",,,,~,_._·~__ ..._n.,,.n~_<

CNPJ da entidade .

.~

* Campo obrigatório

.-"



• Campo 4 *

N° CQl1'Vênio ':

Número do convênio.

• Campo 5 *

N"Protocolo ": 2345

Número do protocolo.

Novo - Limpa os campos para um novo cadastro.

Salvar - Salva o cadastro a partir dos dados informados.

Excluir - Exclui um cadastro já efetuado. Selecione no quadro um
registro salvo para depois clicar na opção "Excluir".

, ...•~~C[~í:..J
No quadro abaixo é possível verificar os dados dos cadastros já salvos.

m do-R8cur~"'----'=;~;j8 Núcleo --r---....·--·CNP.J ~
enda Parlamenta! PELe. I012345678912:::4-~

l ~.~

* Campo obrigatório



Cadastro de Pessoal

de Formaçac

[O!leS':iOIli'ri.Oiagnóstico

• Campo 1 *

Nome ':

Proceaso Seleção ':

Outro Processo Sereçêo ~;

Grau de Instrução ~:

Nome do Curso ~:

Pertence ti comunitlílfl~ írtendid<'1~' (!!) Sím '~JNfJó
._-----

Dt. Nasc. (dd,mmfaaaa) ~: iOiJO.!@.o_? '

E-maU':

DOD~

Participou tia F~fl1t3Çiio ~:

Tipo
íconveneme

da Silva

Nome do profissional a ser cadastrado.

• Campo 2 *

Sexo ':

Sexo do profissional.

• Campo 3 *

TiJ10 ':

• Campo 4 *

Tipo de recurso: proponente ou concedente.

CPF': 199999999999 i~'_'_~~'~"_'~'4" ' ' 'U' ""_'~

CPF do profissional.

* Campo obriQatório



• Campo 5 *

Função ": kMrdenadorcGera!
.---"

Função do profissional.

• Campo 6 *

Outra Função ':

Caso não seja encontrada a função no campo 6, é possível descrevê-Ia no
campo "Outra Função".

• Campo 7 *

Processo Seleção ':
~'~--~~---r~1
lC_Q_tl_C~llr~s_o___ I"" i

Processo de seleção pelo qual o profissional foi contratado.

• Campo 8 *
/-

Outro Processo Seleção ':

Caso não seja encontrado o processo no campo 8 (Processo de Seleção),
escolha a opção "Outros" e descreva o processo feito pelo profissional deverá
ser descrito no campo "Outro Processo de Seleção".

• Campo 9 *

Grau de Instrução "

Grau de instrução do profissional.

• Campo 10 *

Nome do Curso ':

O nome do curso deverá ser descrito, caso seja escolhido a opção "Nível
Superior" no campo 9 (Grau de Instrução).

• Campo 11 *

Pertence à comunidade atendida ': O Sim O Não

Se o profissional pertence a comunidade atendida pelo projeto.

* Campo obrigatório



• Campo 12 *

Dt. Nasc. (ddimm/aaaa) ': 01,1'01l2007

Data de nascimento do profissional.

• Campo 13 *

Ernaií ':

E-mail do profissional.

• Campo 14 *

DDD ': 161-1 Telefone:
!~

DDD e telefone do profissional.

• Campo 15 *

Participou da Formação': Sim Não

o profissional participou do curso de formação: sim ou não.

Novo - Limpa os campos para um novo cadastro.

IW··.N~·.·w,.".,]

Salvar - Salva o cadastro apartir dos dados informados.

Excluir - Exclui um cadastro já efetuado. Selecione no quadro um
registro salvo para depois clicar na opção "Excluir".

Incluir Pagamento - Inclui o pagamento para registro efetuados.
Selecione o registro no quadro e depois clique na opção "Incluir Pagamento".

* Campo obrigatório



No quadro abaixo é possível verificar os dados dos cadastros já
efetuados.

* Campo obrigatório



Campo 1 *

Valor Pagamento ':

Inserir valor pago para a pessoa selecionada no quadro anteriormente.

Campo 2 *

Dt. Pago(ddimmiaaaa) ';

Inserir data do pagamento.

Novo - Limpa os campos para um nova inclusão .

. Now.

Salvar - Salva o cadastro a partir dos dados informados.

SalVar

* Campo obrigatório



Excluir - Exclui um registro já efetuado. Selecione no quadro um
registro salvo para depois clicar na opção "Excluir".

! ~x(;luif .1

Voltar - Volta para a tela "Cadastro de Pessoal".

No quadro abaixo é possível verificar os dados incluídos.

ID I Data I Valor
1 1151'02/2005 :300,00

--

-----,

• Campo obrigatório



Cadastro de Membro do Grupo Gestor
r-

Os cempes com • são obrlgatôrfas

CategoriaRepresernarne': c-------.-----------;

NOIll@':

000':

E-mal!':

Entidade ":

defolmaç;.lc
1°"051;011;;";0 Oiagnõsti.<:o

Campo 1 *

categoria Representante.':

A categoria que pertence o representante.

• Campo 2 *

Nome':

Nome do representante.

• Campo 3 *

DDD ': 16'1-'I Telefone ': 1
'"'7171 n7':!..:1.••. I ~I ••••I l

000 e telefone do representante.

* Campo obrigatório



• Campo 3 *

E-mail';

E-mail do representante.

• Campo 4 *

Entidade ':

Nome da entidade que o representante participa.

Novo - Limpa os campos para um novo cadastro.

Salvar - Salva o cadastro apartir dos dados informados.

Excluir - Exclui um cadastro já efetuado. Selecione no quadro um
registro salvo para depois clicar na opção "Excluir".

No quadro abaixo é possível verificar a ID e os dados dos cadastros já
salvos.

ID I Nome jCategoria
1 IExemplo IExemplo

* Campo obrigatório



---"-- .

.~.

Cadastro de Atividades

."'-"

Incluir Inscrito

Nome da AtMdade k:
------~-@!em~9.-_.__. _

~?lManhã LJTarde L J Noite:

Ouantidade: de turmas ";

penomcteeee Semanal ': ::JSe:>aa i:J Sábado e DomingQ

• Campo 1 *

Nome da Atividade*:

Nome da atividade que a entidade deseja cadastrar.

• Campo 2 *

Período.": l"aManhã D. Tarde Noite

Período em que a atividade é desenvolvida.

• Campo 3 *

Quantidade de Turmas ': ~_1__ ---'

Quantidade de turmas que a atividade tem.

• Campo obrigatório



• Campo 4 *

Periodicidade Semanal <: O Segunda DTerça ~] Quarta O Quinta Sexta Sátlado e lJomingQ

Período semanal em que a atividade é desempenhada. Pode-se marcar
mais de uma opção.

Novo - Limpa os campos para um novo cadastro.

1··N~··l

Salvar - Salva o cadastro apartir dos dados informados.

Excluir - Exclui um cadastro já efetuado. Selecione no quadro um
registro salvo para depois clicar na opção "Excluir".

Incluir Bolsista - Inclui bolsistas para a atividade selecionada. Selecione
no quadro um registro salvo para depois clicar na opção "Incluir Bolsista".

1.lntlllifIJQlsista l
Incluir Inscrito - Inclui participante inscrito. Selecione no quadro um

registro salvo para depois clicar na opção "Incluir Inscrito".
r--":

No quadro abaixo é possível verificar a 10, os nomes dos cadastrados já
salvos e a quantidade de turmas para a atividade. .

* Campo obrigatório



Cadastro de Atividades/ Inscritos

• Campo 1 *

Nome. ':

Nome do participante.

Campo 2 *•
Data de Nasc; (ddifllllliaaaa) ':

Data de nascimento do participante.

Campo 3 *•
Sex.o ':

Sexo do participante.

* Campo obrigatório



• Campo 4 *

Portador de Deficiência Física ': Sim O Não

Participante portador de deficiência física: sim ou não.

Novo - Limpa os campos para um novo cadastro.
;_ .. ··_ ...._·_·_-·_·_·1
1 Novo IL_~_ ""----1

Salvar - Salva o cadastro a partir dos dados informados.

Excluir - Exclui um cadastro já efetuado. Selecione no quadro um
registro salvo para depois clicar na opção "Excluir".

r--E;citri;--J

Voltar - Volta para a tela "Cadastro de Atividades".

No quadro abaixo é possível verificar a ID, os nomesjá cadastrados e a
data de nascimento.

* Campo obrigatório



Cadastro de Atividades/ Bolsista

---

Para incluir um bolsista para a atividade será preciso que no "Cadastro de
Pessoal" seja cadastrado um profissional com a função: "bolsista", Se existir
cadastros de algum profissional com a função "bolsista", estes serão listados no
quadro "Bolsistas Cadastrados", Para adicionar os bolsistas no cadastro
atividade, selecione e insira clicando no botão

* Campo obrigatório



Cadastro de Núcleo

E-maif ':

• Campo 1 *
Nome do Núcleo ':

Nome do núcleo.

• Campo 2 *

Situação ": [AlUgadO 1.1
Situação do núcleo.

• Campo 3 *

CEP ': 17200000o. __ ~ Complemento ':

CEP e complemento do núcleo. No campo complemento informe o nome
da avenida, rua, praça, travessa, alameda, beco, passagem, etc.

• Campo 4

DDD ": 161 -J Telefone ': 122171 ~._7_8__ ~

DDD e Telefone do coordenador.

* Campo obrigatório



• Campo 5 *

Coordenador:

Nome do coordenador que fora cadastrado anteriormente no "Cadastro de
Pessoal".

• Campo 6 *

Responsável ';

Nome do responsável pelo núcleo.

• Campo 7 *

CPF': !11111111111

CPF do responsável pelo núcleo, com 13 dígitos.

• Campo 8 *

000 ':

DDD e Telefone do responsável pelo núcleo.

• Campo 9 *

Ecrnail ':

E-mail do responsável pelo núcleo.

Novo - Limpa os campos para um novo cadastro.

IN~J
Salvar - Salva o cadastro a partir dos dados informados.

Excluir - Exclui um cadastro já efetuado. Selecione no quadro um
registro salvo para depois clicar na opção "Excluir".

* Campo obrigatório



Incluir Equipamentos - Inclui equipamentos que são usados no núcleo.
Selecione no quadro um registro salvo para depois clicar na opção li Incluir
Equipamentos" .

Incluir Atividades - Inclui atividades para o núcleo. Selecione no
quadro um registro salvo para depois clicar na opção" Incluir Atividades".

Incluir Pessoal - Inclui o pessoal que trabalha no núcleo. Selecione no
quadro um registro salvo para depois clicar na OpÇãO"Incluir Pessoal".

Incluir Sub-Núcleos - Inclui sub-núcleos para o núcleo cadastrado.
Selecione no quadro um registro salvo para depois clicar na opção "Incluir Sub-
Núcleos".

IncluiI Sub.~ucleos

No quadro abaixo é possível verificar a ID. os nomes já cadastrados e a
situação das instalações do núcleo.

* CamRo obrigatório

/'-o,



• Campo 1 *

Equipamento ':

Nome do equipamento.

• Campo 2 *

Espaço Físico (m') *:

Espaço físico do equipamento.

Novo - Limpa os campos para um novo cadastro.

Novo

Salvar - Salva o cadastro apartir dos dados informados.

li~(lr.1

* Campo obrigatório



Excluir - Exclui um cadastro já efetuado. Selecione no quadro um
registro salvo para depois clicar na opção "Excluir".

r-~ct.U
Voltar - Volta para a tela "Cadastro de Núcleo".

/ .. '"

* Campo obrigatório



Cadastro Núcleo/ Atividade

aeastro r,le t~"entI)5
auastrc de Parceiros
.adastro de Reuniões
auastrc uc êntlêade Social

auestrc de nocurso
euasuc (Ie Materiais

Cadastm de M:at~riaiç Pintando
Cadastro de formação
Oua~1JQmlrl() Diagnóstico

auasuo (te Entidade

adastrn de Pessoal
.adastro Membro Grupo Geator

adestre ne AtMdad€'s

AtMd>3des C(jdastradas AtMdadcs do NúcleO'

Para incluir as atividades realizadas no núcleo selecionado será preciso
que no "Cadastro de Pessoal" seja cadastrado um profissional com a função:
"bolsista", Se existir cadastros de algum profissional com a função bolsista,
estes serão Iistados no quadro "Pessoas Cadastradas", Para adicionar as
pessoas, selecione e insira clicando no botão j

Salvar - Salva o registro apartir dos dados informados,

[_ Satvilf

Voltar - Volta para a tela "Cadastro de Núcleo",

* Campo obrigatório



Cadastro Núcleo/ Pessoas

de Mate.riais Pintdfldo

.ad<lstro de fonnaçilo
cuestenénc Diagnóstico

,'---,
l...~~~r.J

Para incluir as pessoa locadas no núcleo selecionado será preciso que no
"Cadastro de Pessoal" seja cadastrado um profissional com a função: "bolsista",
Se existir cadastros de algum profissional com a função bolsista, estes serão
listados no quadro "Pessoas Cadastradas", Para adicionar as pessoas, selecione
e insira clicando no

* Campo obrigatório



Cadastro Núcleo/ Sub-Núcleo

r--- ...,
LP~:J

Os campos com ~são obrigatÓrios

; Ieletone ':
["....

fc.,tilS\r·o de. Formação
la, ••estrenúne DIagnóstico

E·mail:

• Campo 1 *

Nome. do Sub-NúcleQ ';

Nome do sub-núcleo que vai ser cadastrado.

• Campo 2 *

Situação ':

Situação das instalações do sub-núcleo.

• Campo 3 *

CEP'; '-- , Complemento ':

CEPdo sub-núcleo.

• Campo 4 *

Responsável ':

Nome do responsável pelo sub-núcleo.

* Campo obrigatório



• Campo 5 *

CPF ":

CEF do responsável pelo sub-núcleo.

• Campo 6 *

000 ': Telefone ':

000 e telefone do responsável pelo sub-núcleo.

• Campo 7 *

E-mail do responsável.

Novo - Limpa os campos para um novo cadastro.

Salvar - Salva o cadastro apartir dos dados informados.

Excluir - Exclui um cadastro já efetuado. Selecione no quadro um
registro salvo para depois clicar na opção "Excluir".

r-ExC:lulr

Voltar - Volta para a tela "Cadastro de Núcleo".

I ncluir Equipamento - inclui equipamentos para o suo-núcleo que está
sendo cadastrado. Selecione no quadro um registro salvo para depois clicar na
opção "Incluir Equipamento".

* Campo obrigatório



No quadro abaixo é possível verificar a ID, os sub-núcleos já cadastrados
e a situação das instalações do sub-núcleo.

• Campo obrigatório



Cadastro de Eventos

Os campos com ~são obrigatórios

AtMdades!Cficinas ':

Pontos Fortes ~:

Pentes li Melhorar ':

,.......,

-"'"'

• Campo 1 *
'---..

Nome":

~""'

Nome do evento,
->,

• Campo 2 * "'-

local': '

LocaI do evento.
~

• Campo 3 *
..."

Data (ddímrnfáaaa) ':
-'"

Data do evento,

• Campo obrigatório



• Campo 4 *

Número Participantes ':

Quantidade de participantes para o evento.

• Campo 5 *

AtMdades!Oficinas ':

Campo destinado à descrição das atividades e oficinas que serão
realizadas no evento.

• Campo 6 *

Pontos Fortes ':

Descrição dos pontos fortes do evento.

• Campo 7 *

Pontos a Melhorar ':

Pontos a melhorar. Em que aspectos o evento pode melhorar.

Novo - Limpa os campos para um novo cadastro.

I;';;

Salvar - Salva o cadastro apartir dos dados informados.

,-
Excluir - Exclui um cadastro já efetuado.

··························1

.'.Excluir ...1

* Campo obrigatório

~ .



Incluir Núcleos Participantes - inclui núcleos participantes para o
evento que está sendo cadastrado. Selecione no quadro um registro salvo para
depois clicar na opçao "Excluir".

i Incluir Núcleos Partitipantes

* Campo obrigatório



Cadastro de Parceiros

fOtlesti,."iI,io Oiaunó~1ícn

• Campo 1 *

Nôme':

Nome do parceiro.

• Campo 2 *

Atribúições' ': :Exernplo

I

Atribuições do parceiro.

Novo - Limpa os campos para um novo cadastro.

Salvar - Salva o cadastro apartir dos dados informados.

LSalvar .1

• Campo obrigatório

•..



Excluir - Exclui um cadastro já efetuado. Selecione no quadro um
registro salvo para depois clicar na opção "Excluir".

! Excluir

No quadro abaixo é possível verificar a 10 e o nome dos parceiros já
cadastrados.

~
ID

".': ", ". " .

~-
* Campo obrigatório

.~



Cadastro de Reuniões

de Formação
lau".tioná,cio Diagnóstico

• Campo 1 *

Data (dd,1mrn!aaaa) ';

Data da reunião.

• Campo 2 *

Resumo do Assunto *:

!01l01/2007

Campo destinado à descrição resumida da reunião .

.- • Campo 3 *

Outros Participantes
(Pessoas e Entidades):

Outros pessoas ou entidades, diferentes dos demais participantes, que
poderão participar da reunião.

* Campo obrigatório



Novo - Limpa os campos para um novo cadastro.

Salvar - Salva o cadastro apartir dos dados informados.

Excluir - Exclui um cadastro já efetuado.

Incluir Participantes - Inclui participantes para reunião que foram
cadastrados anteriormente no "Cadastro de Pessoal".

No quadro abaixo é possível verificar a 10 e a data das reuniões já
cadastradas.

10 i Data
5 ;0110112007

* Campo obrigatório



Cadastro de Entidade Social

DirigenteiRoallfesel\t(,lIlte ':

Os campos com' são obrígatórios
,....................................................................................................... ,

• Campo 1 *

Nome Entidade ';

Nome da entidade social.

• Campo 2 *

Oirigen1e.lRepresel1tal'lte':

Representante responsável pela entidade social.

Campo 3 *

CEP ':

•

CEPda entidade social.

• Campo 4 *

000':

000 da entidade social.

* Campo obrigatório

-.



• Campo 5 *

Telefone ':

Telefone da entidade social.

• Campo 6 *

Fax:

FAX da entidade.

• Campo 7 *

E-mail:

E-mail da entidade.

Salvar - Salva o cadastro apartir dos dados informados.

Lia~r; .1

Excluir - Exclui um cadastro já efetuado. Selecione no quadro um
registro salvo para depois clicar na opção "Excluir".

.~

* Campo obrigatório



Cadastro de Recurso

Os campos com> são obrigatórios

Tipo:

Dt.lnicio {dd;'mmíaaaa) ':

Dt. Fim (ddínunfaih'liJ) ':

AÇ"dO Gcl5tl:'lnc Período

PessoilI;Pro..UJbore(R$) ': [Q9.~~io==-~j
fOlll1ação(R$) '-;

Material Perrnanente(HH ':

""".rto.(R$)'.:
obServaçôes:

Materif:ll de Consumo{RS} ':

• Campo 1 *

Tipo:

Tipo de recurso: proponente ou concedente.

• Campo 2 *

Dt. Início (ddírnrnfaaaa) .": IOli01/2007

Data de início do pleito,

• Campo 3 *

Dt. Fim (dd!mmfaaaa) ':

Data final do pleito,

• Campo 4 *

PessoaljPrii~Labare(R$) ': I.l.cO°0J.O(:_, ...J

É necessário informar o valor do pró-labore.

* Campo obrigatório



• Campo 5 *

Forrnaçâo(R$) ':

Custo da formação.

• Campo 6 *

Material Penmmente(R$) ':

Custo do material permanente.

• Campo 7 *

Material de Consulllo(R$} ':
r
p.OOO,OO

,
J

Custo do material de consumo.

• Campo 8 *

Eventos(R$) ':

Custo dos eventos que poderão ser realizados com o recurso.

• Campo 9 *
Observdções: Exemplo

Campo destinado a observações diversas sobre o cadastro de recursos.

Novo - Limpa os campos para um novo cadastro.

Salvar - Salva o cadastro apartir dos dados informados.

I SaMlr

Excluir - Exclui um cadastro já efetuado. Selecione no quadro um
registro salvo para depois clicar na opçao "Excluir".

[~XCIU~ j

* Campo obrigatório



No quadro abaixo é possível verificar a 10, tipo proponente ou
concedente, data de início e fim do ... cadastrados.

* Campo obrigatório



Cadastro de Materiais

O'Si campos cem " sêo obrigatórios

Tipo de Material *:

Materl.1l ~:

Fornecedor ':

CNPJ ':

Valor da Compra ':

O!)servaçãQ:

• Campo 1 *

Tipode Material':
f~----"........,
lPennanente : .•..!
C._,·_···_- '-"""".......,._=... ....~

Tipo de material: permanente ou consumo.

• Campo 2 *

Material·';

Nome do material.

• Campo 3 *

Fornecedor ';

Fornecedor do material.

• Campo 4 *

CNPJ ':

CNPJdo fornecedor do material.

* Campo obrigatório



• Campo 5 *

Dt. COI11I>nl (ddi'mmiaaaa) ': 1º-!!º..:tJ~º_O7 -- _I

Data da compra do material.

• Campo 6 *
-~

Valor daComfua ': l1nili-!oü---':
t ... _~_:..:._: .. ~....... ~ ... _. _ _.l

Valor da compra do material.
r •.....

• Campo 7 *
r-----

;"-. Observação: lexemplo

Campo destinado a observações diversas sobre a aquisição do material.

Novo - Limpa os campos para um novo cadastro .
.r"--..

Salvar - Salva o cadastro apartir dos dados informados.

Excluir - Exclui um cadastro já efetuado. Selecione no quadro um
registro salvo para depois clicar na opção "Excluir".

No quadro abaixo é possível verificar a ID, tipo do material. permanente
ou de consumo, nome do material e fornecedor já cadastrados.

- ._._--.....-----------_ ..._-,
~1- _...._._ill .... ._ ·p~;r·-r~:I-!rjlne- °r:-I-t-e-'" tJqrC~~.__~!_...EQ.r..'l~9!:.._J
I - r r ca Exemplo mate ... texemplo

1. ..._ ..__ . .... .__

* Campo obrigatório



Cadastro de Materiais Pintando

Os campos CQ!n'são obrigatórios

nem ':
Otd. Receblea -.

Dt. rtec. (df.lfmm!aaaa) ';

ouservaçees:

'Cadastro de. Formação

Onestienarte Diaglló,stico

• Campo 1 *

Item': !SOLltSDE FUTSAl

Item a ser solicitado.

• Campo 2 *

qf:t[ Recebida ': [10,00

Quantidade de material recebido.

• Campo 3 *

Dt. Rec. (ddtmmiaaaa)·· ';

Data do recebimento do material.

* Campo obrigatório



• Campo 4 *

Observações:

Observações diversas sobre o material esportivo solicitado junto ao
programa Pintando a Liberdade.

Novo - Limpa os campos para um novo cadastro.

L ~.~· .,]
Salvar - Salva o cadastro apartir dos dados informados.

Excluir - Exclui um cadastro já efetuado. Selecione no quadro um
registro salvo para depois clicar na opção "Excluir".

No quadro abaixo é possível verificar a ID, tipo do material solicitado, e a
data do recebimento do material.

• Campo obrigatório



Cadastro de Formação

período tddimm.'ilaaaj ':

Pontns a Melhorar ':

• Campo 1 *

Mõdulo':

Versão do módulo que será ministrado no curso de formação.

• Campo 2 *
Ministrante ':

Ministrante do curso.

• Campo 3 *

Instituição de Origem ':

Instituição de origem do ministrante.

* Campo obrigatório



• Campo 4 *

Período (dtllmmfaaaa) '; i01 rOl f2007 I a I02f01f2007!-"-'--"---"-"-'-----' !

Período do curso.

• Campo 5 *

Carga Horária ":

Carga horária do curso.

• Campo 6 *

Pontos F(.)ltes ':

Pontos fortes do ministrante.

• Campo 7 *

Pontos a Melhorar ': lexe JI
r<:

Pontos que podem melhorar.

Novo - limpa os campos para um novo cadastro.
I •

IN~.~

Salvar - salva o cadastro apartir dos dados informados.

Excluir - exclui um cadastro já efetuado.
?
i Excluir

• Campo obrigatório



Incluir Agentes Capacitados -abre uma tela para o cadastro e inclusão
dos agentes capacitados.

No quadro abaixo é possível verificar a ID, o nome do ministrante e a
instituição.

'--".

* Campo obrigatório



/

• Campo 1

Nome:

Nome do agente.

Novo - Limpa os campos para um novo cadastro.

Salvar - Salva o cadastro apartir dos dados informados.

Excluir - Exclui um cadastro já efetuado. Selecione no quadro um
registro salvo para depois c1icar na opção "Excluir".

Excfuir

* Campo obrigatório



Voltar - volta para a tela "Cadastro de Formação".

~--,I Voltar I

No quadro abaixo é possível verificar a 10 e o nome do agente que fora
cadastrado.

* Campo obrigatório



• Campo 1 *

Os campos com" são Dbrigatõrios

Existe Canal de Comunicaçiio? ~ :-~~":'::::~~~:':2==:;::::::===='_
ReirMdicações da comunidade ':

Existe Canal de Comunicação?' O Sim O Não Qual? l~xeme!CI

Quando houver canal de comunicação e descreva se a resposta for sim.

• Campo 2 *

ReillVidicaçõestta comunidade ': lexel li de diagnóstico

• Campo 3 *

Campo destinado às reinvidicações da comunidade.

Conselho MunicipaIIEstadual': C) Sim Não O Em Construção

Conselho da comunidade é municipal/estadual ou está em construção.

Salvar - Salva o cadastro apartir dos dados informados.

* Campo obrigatório



Excluir - exclui um cadastro já efetuado. Selecione no quadro um
registro salvo para depois clicar na opção "Excluir".

Excluir

* Campo obrigatório



Procedimentos Para Salvar o Arquivo

com A são ~brioatóríos

Corrsetho MUUU::lnaltf.:stauulIJ ': !iSim ,.-:;Naa C Em Construção

,_sa,::,:J L" ...•......."•.....'

Para finalização do cadastro, o usuário deverá salvar o arquivo. Basta ir no
menu "Arquivo" e logo após em "Salvar".

* Campo obrigatório



Em seguida selecione o diretório onde irá salvar o arquivo.

Save[n:

_Jime_. L. __ T...:.~~n.hCf!JQ.9w~__ .._. ;º.ª-1?de..!:!lf lc:J Meusdocumentos Pastauosistema )..•.'
cJMeucomputador Pastado sistema Fj
w Meuslocaisderede Pastadoststema I"'fI
Ed AdobeRoboHelp7 Pasta de arquivos 13!021200I::J
Gd ChamadosSIGA pasta de arq:uivos 13i02l20'

file !,!ame: IC:\Documents anel Settings\l:lfunolopes\Desktop==========~
Filesof Jype: lAII Files~------------------------------------~

[~--:Jr .Canc.el

* Campo obrigatório



;.' ',":, '.-'-----~-------_.

';t9~~~<rl«-~~-.,,,,,,,,,.-..
~:j;l,~;:.t~,.~i",,':"'~~'''''·~~
~.~1:tll(:lk~",-!~", :-~n
~;~:.f;'1~:->'~
.t~.·b~~ ••l::ª':
il>>>;f.:! ;~>,;·t,,~';':

·Y;(tt~~t41&ut',';a~
~,,';::J:;~"!:,rU!'-~':::i ~~'.~"

y#w'':"

;.~~m
;:~k:~1~~
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'~$-l,*","'~~~Jt::;';'~"'~
~!~"":'

~.:!,·~.~~~\1
i;..~Ni •.•.~(t:~.'Jln 1.~!Jj.tJ>5t,.)

",fl}'~
-~.~ •••;;<

Observe que o nome do arquivo gerado pelo sistema está com CNPJ da
entidade.

Formato do arquivo: «n" do CNPJ da entidade>.dat

IMPORTANTE:
O arquivo gerado pelo sistema deve ser enviado à SNDEL para o endereço

eletrônico execucao2007 pelc@esporte.gov.br com a seguinte informação no
assunto da mensagem:

assunto: Execução 2007

* Campo obrigatório

mailto:pelc@esporte.gov.br


Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
Coordenação-Geral de Prestação de Contas

Como Executar e Prestar Contas de Convênios

Legislacão Básica

Constituição Federal/88 (art. 37)
Lei 4.320/64
Lei n.? 8.666/93 (arts. 3.° e 116)
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO Lei n° 11.439/2006
Lei n° 10.520/2002
Decreto n° 5.504/2005
Decreto n° 5.450/2005
IN 01/1.997
Portaria lnterministerial n° 217/2006

CONVÊNIOS

"No convemo, os partícipes visam exclusivamente à consecução de um
determinado objeto, de comum interesse. Por esse motivo é que não se admite a obtenção
de qualquer vantagem que exceda o interesse comum pretendido com o próprio objeto.

Artigo 48 do Decreto Federal n° 93.872/1986

"Art. 48 -Os serviços de interesse recíproco dos órgãos e entidades da
Administração Federal e de outras entidades públicas ou organizações particulares,
poderão ser executados sob regime de mútua cooperação, mediante convênio, acordo
ou ajuste" (grifos nossos).

OBS.: Leia com atenção as cláusulas do convênio celebrado. A leitura é de
extrema importância e evita que se cometam impropriedades que possam resultar em
impugnação das contas e instauração da devida Tomada de Contas especial.

PRORROGAÇÃO

O Convênio poderá ter sua vigência prorrogada de comum acordo entre as partes.
Para tanto, o Ministério julgará a necessidade de continuidade das ações inerentes aos
respectivos projetos/atividades, constantes do Plano de Trabalho.

A prorrogação de que trata o subitem anterior será feita mediante assinatura de
termo aditivo.

o Convenente deverá formalizar o pedido de prorrogação do convênio ao órgão
técnico do Ministério, devidamente justificado, encaminhando a solicitação antes do
encerramento da vigência do instrumento original, conforme definido na clausula
especifica.



Prazo de Vigência: compreende o prazo de execução das metas propostas no Plano
de Trabalho.

o convenente terá mais sessenta dias para a apresentação da prestação de contas
final. Não poderá haver execução de metas ou pagamentos durante o prazo de sessenta dias
para a apresentação da prestação de contas do convênio.

REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRr\BALHO

Excepcionalmente, admitir-se-á ao convenente propor, no prazo mínimo de 30
(trinta) dias, antes do término da vigência, a reformulação do Plano de Trabalho, visando
alterar a programação fisica e/ou financeira, vedada à mudança do objeto.(art. 15 da
IN/STN N° 01197).

A reformulação do Plano de Trabalho será previamente apreciada pelo Órgão
Técnico e submetida à aprovação do Ordenador de Despesas.

LIBERAÇÃO DE RECURSOS

No caso de convenente órgão ou entidade da Administração Federal, não integrante
da conta única, bem como instituição privada, os recursos serão depositados e geridos no
Banco do Brasil, na CEF, ou em outra instituição bancária cujo controle acionário a União
detenha (inc. IH, art. 18 da IN/STN/MF/n° 1/97, alterada pela IN/STN/MF n° 1/99, de
01/02/99; vide, todavia, alternativa do inc. IH, §l.°,art. 18 da IN/STN/n.o 1/97).

Para órgãos Estaduais, Municipais ou ao Distrito Federal, os recursos serão
depositados no Banco do Brasil, CEF, instituição bancária de controle acionário da União
ou banco oficial estadual (art. 18, inc. IV da IN/STN/n° 01197, com a redação dada pela
IN/STN de n? 01/99).

Os recursos do Concedente e da Contrapartida obrigatoriamente deverão ser
depositados e mantidos em conta bancária específica, somente permitidos saques para
pagamento de despesas constantes do Programa de Trabalho ou para aplicação no mercado
financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou na Instrução Normativa STN/MF n° 01/1997,
devendo sua movimentação realizar-se, exclusivamente, mediante cheque nominativo,
ordem bancária, transferência eletrônica disponível ou outra modalidade de pagamento
autorizada pelo Banco Central do Brasil, em que fiquem identificados sua destinação e, no
caso de pagamento, o credor.

Quando o destinatário da transferência for Estado, Distrito Federal ou Município,
entidade a eles vinculada ou entidade particular, os recursos transferidos, enquanto não
empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados:

Em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu
uso for igualou superior a um mês;

Em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado
aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista
para prazos menores.



Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados
no objeto do convênio ou da transferência, estando sujeitos às mesmas condições de
prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.

As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro não
poderão ser computadas como contrapartida.

As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro somente
poderão ser utilizadas na execução do objeto depois de devidamente autorizada pelo
Ordenador de Despesa.

CONTRAPARTIDA

A contrapartida, estabelecida no Termo de Convênio celebrado entre as
partes, deverá obrigatoriamente ser depositada na conta específica do convênio, não
podendo haver movimentação em outra conta que não a específica.

A contrapartida, obrigatoriamente, terá o mesmo tratamento que os recursos
repassados pelo Concedente, inclusive quanto a aplicação financeira e devolução de
saldos não aplicados no objeto do convênio.

CUIDADOS A SEREM TOMADOS DURANTE A EXECUÇÃO DOS
CONVÊNIOS

o convênio deverá ser executado fielmente pelas partes, respondendo cada uma
delas pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

Não se desviar da finalidade original do convênio (vide Orientação Normativa da
SFC n? 2, de 21/09/95, DOU de 22/09/95, S. 1, p. 14.759).

Não celebrar convênio com mais de uma instituição para o cumprimento do mesmo
objeto (parágrafo único, art. 25 da IN/STN/MF n° 01/97), exceto quando se tratar de ações
complementares, o que deverá ficar consignado no respectivo convênio, delimitando-se as
parcelas referentes, de disponibilidade deste, e as que devam ser executadas à conta de
outro instrumento.

Não incorrer em atraso não justificado no cumprimento de etapas ou fases
programadas.

Não admitir práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração
Pública (arts. 37 e 70 da CF/88; e art. 3.° da Lei n ° 8.666/93) nas contratações e demais
atos praticados, sob pena de suspensão das parcelas subseqüentes.

O convenente será comunicado pelo órgão concedente da ocorrência de fato que
motive a suspensão ou o impedimento de liberação de recursos a título de transferências
voluntárias" (§2.0, art. 43 da Lei n °10.524, de 25/07/2002).

Cumprir fielmente as cláusulas ou condições estabelecidas no convênio.



o convenente, ainda que entidade privada, sujeita-se, quando da execução de
despesas com os recursos transferidos, às disposições da Lei nQ 8.666, de 21 de junho
de 1993, especialmente em relação a licitação e contrato, admitida a modalidade de
licitação prevista na Lei n" 10.520, de 17 de julho de 2002, nos casos em que especifica
e obrigatoriamente a modalidade de Pregão conforme previsto no Decreto n? 5450 de
31/05/2005, Decreto 5504 de 05/08/2005 e a Portaria Interministerial N°217 de
1/07/2006.

As despesas serão comprovadas mediante documentos fiscais ongmais (vide
alínea "c", §2.0, art. 36 do Decreto na 93.872, de 23/12/86) ou equivalentes, devendo as
faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem
emitidos em nome do convenente ou do executor, devidamente identificados com a
referência, por escrito, ao título e número do respectivo convênio federal.

É obrigatório o envio de cópia de todos os documentos comprobatórios das
despesas no ato da apresentação da Prestação de Contas.

Os documentos originais, citados anteriormente, serão mantidos em arquivo e em
boa ordem, no próprio local em que forem contabilizados, a disposição dos órgãos
regionais de controle interno e da SECEX do TCU, pelo prazo de 5 anos do julgamento
da tomada ou prestação de contas (pela regularidade), do concedente, relativa ao
exercício em questão, conforme § 5.°, art. 78 do Decreto-lei n." 200, de 25/02/1967, e §
5.0, art. 139 do Decreto Federal n° 93.872, de 23/12/1986.

As despesas com prestação de serviço por pessoas físicas serão comprovadas
através de RPA - Recibo Pagamento de Autônomo e deve-se atentar para a retenção
de todos os encargos e tributos devidos e a comprovação do seu recolhimento aos
cofres municipais, estaduais ou federais, conforme o tipo de tributo ou contribuição.

Tributos e Contribuições que obrigatoriamente devem ser retidas e recolhidas:

ISS - Municipal
INSS - Federal
IRPF - Federal

Atentar para a data de validade para emissão do documento fiscal contido no corpo
da nota. Não serão admitidos documentos fiscais emitidos após a data de validade.

VEDAÇÕES

Aditamento com alteração do objeto (art. 8.°, me. Ill, da IN/STN/n° 01/97,
alterada pela de IN/STN n? 02/02).

Utilização de recursos em finalidade diversa ou destoante da estabelecida no
instrumento (art. 8.°, inc. IV, da IN/STN/n.o 01/97).

Realização de despesa em data anterior ou posterior à vigência do instrumento
(art. 8.0, inc. V, da IN/STN/n.O 01/97).



Atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos (art. 8.°, inc. VI, da
IN/STN/n° 01197);

Realização de despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária,
inclusive referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo (art. 8.0, inc. VII, da
IN/STN/n.o 01197) e No Show cobrado por empresas aéreas e hotéis;

Pagamento antecipado à fornecedores de bens e serviços;(Lei n" 4.320/64)

É vedada a execução de despesas não previstas no Plano de Trabalho aprovado na
celebração;

Remanejamento de recursos entre ações do Plano de Trabalho previamente
aprovado sem autorização do Concedente.

SANÇÕES

Caberá à unidade que liberou os recursos financeiros bloquear o saldo dos recursos
que ainda estiverem pendentes de liberação, até o saneamento das impropriedades
ocorridas,quando:

a) não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela
anterionnente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante
procedimentos de fiscalização local, realizados pela entidade/órgão
descentralizador dos recursos ou pelo órgão competente do sistema de controle
interno da Administração Pública;

b) verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não
justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias
aos princípios fundamentais de Administração Pública nas contratações e demais
atos praticados na execução do convênio, ou o inadimplemento do executor com
relação a outras cláusulas conveniais básicas; e
c) o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo órgão
transferidor dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema de controle
interno.

Em caso de denúncia, conclusão, rescisão ou extinção do instrumento, devolver os
saldos, inclusive da contrapartida não utilizada na execução do convênio, em no máximo
30 dias, sob pena de instauração de Tomada de Contas Especial-TCE, (ver IN/TCU na
35, de 23/08/2000, DOU de 28/08/2000, Seção 1, p. 60, a qual deu nova redação à
IN/TCU na 13, de 04/12/96).

ATENÇÃO

v"'Não utilizar o recurso em desacordo com o plano de trabalho, sob pena de
rescisão do convênio e de instauração de TCE.

v"'Movimentar os recursos do convênio na conta específica, inclusive os da
contrapartida, com emissão de cheques, aviso de débito, ou outra forma de
pagamento autorizada pelo Banco Central, desde que identificado o recebedor



dos recursos e exclusivamente para pagamentos de despesas previstas no plano de
trabalho .

./ Os pagamentos aos fornecedores de bens e serviços e aos presta dores de serviços
(pessoa física) só poderão ser efetuados mediante depósito em conta corrente
destes fornecedores ou prestadores de serviços ( art. 114 da Lei n° 11.439/2006-
LDO)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(artigos 28 a 35 da IN/STN/n ° 01/97) (artigos 28 a 35 da IN/STN/n° 1/97)

o órgão ou entidade que receber recursos, inclusive de origem externa, na forma
estabelecida nesta Instrução Normativa, ficará sujeito a apresentar prestação de contas final
do total dos recursos recebidos, que será constituída de relatório de cumprimento do
objeto, acompanhada de:

I - Plano de Trabalho - Anexo I - fls. 1/3,2/3 e 3/3;
11 - cópia do Termo de Convênio ou Termo Simplificado de Convênio, com a

indicação da data de sua publicação - Anexo II;
111 - Relatório de Execução Físico-Financeira - Anexo Ill;
IV - Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa, evidenciando os recursos

recebidos em transferências, a contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos
recursos no mercado financeiro, quando for o caso e os saldos - Anexo IV;

V - Relação de Pagamentos - Anexo V;
VI - Relação de Bens (adquiridos, produzidos ou construídos com recursos da

União) - Anexo VI;
VII - Extrato da conta bancária específica do período do recebimento da 1ª

parcela até o último pagamento e conciliação bancária, quando for o caso;
VIII - cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento

objetivar a execução de obra ou serviço de engenharia;
IX - comprovante de recolhimento do saldo de recursos, por meio de GRU;
X - cópia do despacho adjudicatórto e homologação das licitações realizadas ou

justificativas para sua dispensa ou inexigibilidade, com o respectivo embasamento
legal.

o QUE SIGNIFICA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL?

É a documentação apresentada para comprovar a execução de uma parcela recebida
(em caso de convênios com 3 ou mais parcelas) ou sobre a execução dos recursos
recebidos ao longo do ano (em caso de convênios plurianuais).

Apresentar a prestação de contas parcial, quando se tratar de convênio de 3 ou mais
parcelas, sob pena de suspensão das parcelas ou de rescisão do convênio,

QUANDO DEVE SER APRESENTADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL?

Quando a liberação dos recursos ocorrer em três ou mais parcelas, a prestação de
contas parcial referente à primeira parcela é condição para a liberação da terceira, a



prestação referente à segunda, para a liberação da quarta e, assim, sucessivamente (art. 21,
§ 2.°, da IN/STN/MF/no 01/97).

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - O QUE DEVE CONTER

Conforme o § 2.°, art. 28 e o art. 32 da IN/STN/MF/n° 01/97, conterá:

• relatório de execução físico-financeira (do convenente);

• demonstrativo da execução da receita e da despesa, evidenciando os recursos
recebidos em transferência, a contrapartida, os rendimentos auferidos na aplicação dos
recursos no mercado financeiro, quando for o caso, e os saldos de recursos não aplicados;

• relação de pagamentos;

• relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos federais;

• extrato da conta bancária específica do período que se estende do recebimento da
l ."parcela até o último pagamento e, se for o caso, a conciliação bancária;

• cópia dos despachos homologatório e adjudicatório da licitação realizada ou a
justificativa para sua dispensa ou inexigibilidade, conforme o caso, com o respectivo
embasamento legal.

ATENÇÃO: mediante Parecer n° 020/96 -CORIC, de 25.07.96, a Secretaria
Federal de Controle do Ministério da Fazenda interpretou o inc. VI, art. 43, no sentido de
que "não há como adjudicar sem ter havido, antes, a homologação", por parte da
autoridade competente (externa à CPL; inc. VI do art. 43) que promove o controle de todo
o certame no que concerne ao mérito, até mesmo porque há "impossibilidade legal de uma
autoridade homologar os seus próprios atos" .

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

Quando deve ser Apresentada?

Até 60 dias, contados da data do término da vigência do convênio CincoVIII, art.
7.oe art. 28, § 5.°, da IN/STN/n° 01197, com a redação da IN/STN/no02/02, in DOU de
27/03/02). Caso o convenente (beneficiário) não a apresente, será concedido um prazo de
30 dias para a sua apresentação ou o recolhimento dos recursos corrigidos na forma da lei
(Sistema Débito do TCU), incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, à
conta do concedente federal.

Após esse prazo, se não cumpridas as exigências ou se existirem evidências de
irregularidade de que resulte prejuízo ao Erário, será instaurada a competente TCE (art. 31,
§§ 4.°, 7.° e 8.° da IN/STN/n° 01/97; vide§1.°, art. l.°da IN/TCU n035/2000).

O QUE DEVE CONTER A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

Segundo o artigo 28 da IN/STN/no 01/97, conterá:

• Relatório de Cumprimento do Objeto (caput);

• Plano de Trabalho (inc. I);



• Cópia do Termo de Convênio (inc. lI);

• Relatório de Execução Físico-Financeira (inc. III);

• Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa (inc. IV);

• Relação de Pagamentos (inc. V);

• Relação de Bens (inc. VI);

• Extrato Bancário (inc. VII);

• Cópias de Notas Fiscais, Faturas e Recibos;

• Comprovante de Recolhimento de Recursos (inc. IX);

• Homologações e despachos adjudicatórios das licitações ou justificativas de
dispensa.

PORQUE APRESENTAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PRAZO
REGULAR

Para evitar a instauração de tomada de contas especial (art. 38, inc. I,
IN/STN/Ol/97), que por sua vez, é um procedimento que demanda muito esforço e mão-
de-obra, resultando, por conseguinte, em alto custo para a Administração Pública Federal
(concedente, Secretaria Federal de Controle Interno e Tribunal de Contas da União).

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Será instaurada a competente Tomada de Contas Especial, visando a apuração dos
fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, pelo Órgão encarregado da
Contabilidade analítica do concedente, por solicitação do respectivo ordenador de despesas
ou, na sua omissão, por determinação do Controle Interno ou TCU, quando:

I ....
11 - Não for aprovada a prestação de contas, .....

a)não execução total do objeto pactuado;
b)atingimento parcial dos objetos avençados;
c)desvio de finalidade;
d)impugnação de despesas;
e)não cumprimento dos recursos da contrapartida;
t)não aplicação de rendimentos de aplicação financeira no objeto pactuado".
(art.38 inc. I e lI)

OBS.: O Ministério do Esporte, através da Coordenação de Prestação de
Contas, está a disposição dos convenentes para esclarecimento de dúvidas quanto a
correta execução financeira.



Pré - Projeto
"I
I

f:- .._.._- _._.....,._._...._,.,."_;.. . ,_.
Ilnfor,maçã ••do Tipo de .f>!údeo~_ .. -',_."

Nudee Esporte La"".r Cidade (te das as·faixas "tárias)

() Nudec Vida Saudável (455nos em diante)

.,"J
® Dota·çàc Or.çamar.tária Minist4ri-o do Esporte-

o Fede.al

J

Esfera da Entidade: ;. C· Estadual
o Munidp.af

c: Entidade Privada :sen1- Fins Lucl"atiVos

~En=ti=da=de=:*=======j~2-.,;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:~_~;;;;;:;;;;;:~;::4PJ:" = ~
UF: ••

I Selecione ,y>M:unicipia: *

~comp=le~e=~:*='=~bD~=====~' i~l~
~(Te'j"'fCne):" J~ .~
OOO(Fax): '"

Endereço: '"

E-••""if:" I
f' ..

Dirigente: '" I
111ICPF Dirig •••"te: '"

Cool'd,enador Té<nko do Projeto ia·
VI'

I

Coordenad.., •• ,.

Endereço: '"

logradouro: >t, I

DOD{Fax}, Fax:

000(<: ••1): Celular:

E-ma,;l: .•
finforme apen.as um) I

Entidade: ,.

~UF=:*=======~~==================~~n;dP;o:* ~~
Endereço: '"

lo.gradouro: *

~~=~=.~=en=,~=ro=:=·====tB================I~~il'I~~~;:'OO(Tetef••ne},*,
OOO(Fax]: '"

IE- ",a.1I: .• I
(Inf·crrme ,apenas um) !

IDlrig·••ntel II
Repres.entante.: *
A.presentaçãQ(tensQ coma ••.••f••rênCia 2'0 tinbas): '. iJ.

Justinca.tiva (ten.docomo referenCia 20 linbas) : '" Q.

I
ComunIdade. atendtda por outro Projeto Social

o N:ao lIC):m Ilca.,.'",afirruativO, qual? ISelecione:Y.'j

Pross ••guir



) ) ) ) ) ) »»))))))))))) ) ) ) ) )))))) )

Pa·r,a ,oellvio; da prap'llJIistaillrllJlirme 110 mEnimllJlilIIm'a 'Csdad·e e uni",aElilt'id,ade P!arüeira!

'--_---JlMunidp,im I IHabitantes: InE-mmmmmm. ~ I

1"i~,(jI~i;]

20<51146

i H~bitantes

rCadastr·o de E:nUdadesParceiras ~

IEntidade:: *' II I
IRespo,nsáv.e!1: :1< II ==:J
t~'~~ti~~ições: *' I
IoDO': * 11D "Telefone: *111 m __ ~~

I In,c;I~jrl

321712589
L.Q!l2tl~d,!:~.R~I!:;~ciVeol!,bi.

Iadfad Ilfadfad

CN\Q[!U~dia Entida.d'e

dfadf

Quadro Resumodo Pleito J
!-.. . ,_ MOde,!,údE!'0s JL_" Va~cl'rSD:I~c!~~;efo_. _JL Va:IClfr~dta,~OD!lt"~:~i~ti~~~~=_·_-]

I 10 I 11 I J" I ] I

Onvia;r Pleit'D I



PROJETO BÁSICO
PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE

; • Projeto aasrcc Página 1 de 8

5 - Ativiaades "

• Projeto Básico Página 2 de a

f~~~.Jf~"'''.'~~ll''_i I-=~----===='~-------'---~--""'~"""---"----'-'-----''----..-.-.---~..-.."-.-

,"'-~=,==~~.~.""=,==_~="=_===='",.="·""..==~~''"=====~~=mm"•••m~,="=""';U

1 " Divulgação e Inscrição , ,; , "

I VGlta,,. I I Prosse-guir



• Projeto Básrco Página 3 de 7

"._- ----~------~_......_...y.,~_._y.~...,,'ü._ •.....•.•••..•. •.••••................•• __ •••_ •.•__ ••._ •• ._. .•__

Núcleos: ii • i
•..~_ ~ __ ._._ ..__ .__ jG,-:;:==:.",;:; .."t~~':~·:.~."t::..=""-=_,"-:::=:z.=~:.=~~-::=~ ..;';':;;~.~';;.'."==':.~~~;""';%=Z=-~-::<:'r;;.~ ':'::3:::~'~~'0.2:~':::=::-:=~~:~~':=:':::~:::~~~~:;'~i:!~~~~i~~; .•..._! fT~.~~~i;~~3mmmmmmm j

L...__ _ ........J.. -....JI~---~ -\

• Projeto Básico Página 4 de 7

9 - ProgramaPintandoa Liberdade' .
_________ . ._. . ...J



• Projeto Básico Página 5 de 7

16 - Oetalbamenlo das Ações . .~. '. ' . . . '. .'



1 _

• Projeto Básico Página" de 7

Unidade

UNIDADE

'---'--'-l

11 - Quadro Geral OOS Custos .... . .



Ministério
do Esporte

DA CIDADE DA CIDADE

CERTIFICADO

Certifico que participou do Módulo de

Formação de Agentes Sociais do Lazer do PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE do Ministério do

Esporte, no município de no período de , com carga

horária semanal de -------------------
Brasília, de de _

Dirigente da Entidade SNDEL/ME

) ) ) } ) ) ),)))))) ) ) ) ) ) ) 'I ) ! ) ) I ) ) ) )
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USAR O ROTEiRO D.4 CAPACiTAÇAO
PARA FAZER O VERSO DO CERTIFICADO,
-Dimt

PROGRAMA ESPORTE E
LAZER DA CIDADE

Proposta de Formação Local junto a Prefeitura
Municipal de

Módulo Introdutório
Profa. Ms. Diná Teresa Ramos de Oliveira

Objetivos:

1. Apresentar o "Programa Esporte e Lazer da Cidade"
do Governo Federal;

2. Conhecimentos básicos sobre Esporte e Lazer:
conceitos e perspectivas;

3. O Esporte Recreativo e o Lazer ao longo da vida e
suas relações com a cultura;

4. O Papel do Agente Social de Esporte e Lazer;

5. O Planejamento Participativo: realidade local, ação
educativa, co-qestão, participação popular;

6. Avaliar e Planejar o Programa Esporte e Lazer da
Cidade de _

20 de Abril (quinta-feira)
MANHÃ (8:00h -11 :OOh)

Visita aos Núcleos do PELC em funcionamento;
Reunião com o Coordenador Geral PELC,

Coordenadores de Núcleo, Representante Ministério do
Esporte e Capacitadora.

11 :00 CERIMONIA DE ABERTURA DA CAPACITAÇÃO

TARDE (13:00-18:00h)
Apresentação do Programa Esporte e Lazer da Cidade
- Lazer como Direito Social;
- Origem, Objetivos, Estratégias e Público do PELC.

) \ )
))) )

Apresentação dos agentes sociais de esporte e lazer
e demais participantes;

- O lazer dos agentes sociais do PELC
- Levantamento de experiências.

Conhecendo a realidade de Paranapuã.
- As opções de lazer para os munícipes de Paranapuã;
- A questão da geracionalidade/intergeracionalidade;

Identificação de situações de exclusão
presença/ausência de PPNEs e PPDs;
- Levantamento das experiências do PELC.

Os interesses culturais em uma perspectiva
interdisciplinar: possibilidades de intervenção.
- As diversas possibilidades de trabalho com linguagens
culturais;
- A relação do esporte com outras linguagens;
- Trabalhos multi e interdisciplinares;
- Os partiCipantes devem identificar em sua localidade as
diversas possibilidades de intervenção na esfera do lazer.

Cultura, Lazer e Animação Cultural: conceitos e relações.

21 de Abril (sexta-feira) - 8:00 - 18:00h.

MANHÃ
Animação Cultural, Minorias Sociais e Inclusão Social
- As possibilidades de intervenção no plano cultural na
perspectiva da inclusão social.

Minorias Sociais e Inclusão Social

TARDE
Minorias Sociais e Inclusão Social na realidade de
Paranapuã
- Metodologia: Discussão do filme e das dramatizações na
reflexão sobre a realidade local.
- Os participantes devem identificar em sua localidade as
diversas manifestações dos padrões de organização da
cultura, as formas de exclusão social e a questão das
minorias sociais.

J ) \
) )) )

Duplo aspecto educativo do lazer;

Oficina de jogos e brincadeiras populares
22 de Abril (sábado) - 8:00 - 18:00h.

MANHÃ
O Esporte no Programa Esporte e Lazer da Cidade.

Esporte de alto rendimento e Esporte de lazer;
A ressignificação crítica da cultura esportiva.

Possibilidades de trabalho com o Esporte no Programa
Esporte e Lazer da Cidade.
- Oficina do Jogo Popular ao Esporte Recreativo.

TARDE
O Esporte no Programa Esporte e Lazer da Cidade
(continuação)
Parâmetros da Ação Comunitária de Lazer
Projetos de Funcionamento dos Núcleos do Programa
Esporte e Lazer da Cidade.
Objetivos do Programa Esporte e Lazer da Cidade;
Planejamento participativo de atividades de recreação e
lazer.

23 de Abril (domingo) - 8:00- 13:00h

MANHÃ
O evento de lazer e a preparação de Eventos.
- O evento de impacto;
- Planejamento participativo de atividades de recreação e
lazer;
- Noções de confecção de projetos de eventos.

Apresentação e Discussão dos Projetos Elaborados pelos
grupos.

AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS AGENTES SOCIAIS
DE ESPORTE E LAZER.

Encerramento.



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
DA CIDADE

CONTEÚDOS - MÓDULO DE AVALIAÇÃO:

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

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 etárias/ 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;
Intergeraciona lidade;
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;

5. Construção do planejamento das ações de continuidade da política
pública de esporte e lazer;

6. Contribuições para a construção coletiva do relatório final.
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MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORT E LAZER

DEPARTAMENTO DE POLíTICAS SOCIAIS DE ESPORTE E LAZER

Avaliação do Programa Esporte e Lazer da Cidade

Entidade: Município : _
Dirigente:. _
Fone:------------E-mail, _
Coordenador Técnico:-----------------------

Data: _

Fone: _

ITENS AVALIADOS VALORI OCORRÊNCIAS (EVIDÊNCIA OBJETIVA DADOS) IPONTOS

1.2- Efetivação do quantitativo previsto

1.3- Rotatividade 10

2.1- Realização dentro do prazo/ Quantitativo Previsto

2.2- Conteúdos significativos constituídos da necessidade dos I 10
agentes

3.2- Instância de Controle Social I 2

AqQI§IÇAPPE!YIATÉ:RIAL
:,:(,..-,' "-"'- ,....""'-/\L;;"'" ,,,,.;,::,,"':"".' .. '........ ..... ..·.0_ .....

PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE



4.1- Previsão! Executado 4

24.2- Qualidade do Material

4.3- Controle 2

5.1- Previsão/ Executado I 3
5.2- Qualidade do Material I 2

5.3- Controle I 2

2

6.2- Previstos/ Em funcionamento 1

6.3- Atividades Previstas e Realizadas 2

16.4- N° de Participantes

16.5- Freqüência dos Participantes e dos Agentes

26.6 Comunicação Visual na comunidade

16.7- Metas Previstas e Realizadas

1- NÚCLEO:eSp'ECfFICO(Estudo do caso)' -.)-.'- ::::;;':>. ':, ..,:
::~f-':~:: '.;. '1 ",:,i:'(:\(,;::"t:t::::,~:::·::h:~~\)t-/;;·,· ':?\:':, -::'::::,::::<. :,::~"'=::·(:f •. ,',:':':":: ;": < ,__:::._:_:<::/ __:::,:~'_;::_: ";·2:_\:h:·::':t, __.~P'/"':<'_' __::i'} ,:::/,·_::\:,::{~'~'<L::\&L:'__)~F:_~:::~<:::-: 10
7.1- Proposta das atividades qualificadas em concepção com o
pro-..9Jama

2

17.2- Previstos/ Em funcionamento

27.3- Atividades Previstas e Realizadas
17.4- N° de Participantes

17.5- Freqüência dos Participantes e dos Agentes

27.6 Comunicação Visual na comunidade

17.7- Metas Previstas e Realizadas

PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE

) ) ) ) ) ')1)/) )
,
I

) ) , )1 ' ) ~) ') ) ) ) ) ) ) ) ) ) I ) )\
,I



I ') ) \

Ii '1 ) ) )) ) )))) ) ) ) ) 'I ) )) ) >) ) )

8.2- Forma de Organização 3

8.3- Conteúdo 2

Critério de Aceitabilidade = mínimo de 80% dos valores distribuídos nos itens acima
OBSERVAÇÕES:CONSULTORRES-P-O-N-S~ÁV--EL-:---------------------A-SS--IN-A-T-U-R-A-:----------------------

PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE



E.SPORTE 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
DA CIDADE

AVALIAÇÃO - MÓDULO INTRODUTÓRIO

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

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

L) Gestor

Você deverá indicar A, S, C ou O 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

Desde já agradecemos a sua colaboração!

Com relação a: Faça um X em um O que poderia melhorar?
dos itens abaixo

1. Espaço(s) de realização da Formação A B C O
2. A qualidade do som (microfone, multimídia,

A B C Oaparelhos de som e OVO etc.)
3. A qualidade das refeições / lanches. A B C O

4. Os Conteúdos trabalhados de acordo com A B C Oos temas do Programa
5. A abordagem dos temas A B C O
6. A seleção does) filme(s)documentário(s) e A B C Ovídeo(s)
7. A discussão dos filmes auxiliou na A B C Ocompreensão dos conceitos
8. A discussão dos filmes contribuiu com o A B C Otrabalho dos agentes sociais de esporte e

lazer

9. A abordagem e conteúdo da oficina temática
A B C O

10. A abordagem e conteúdo do planejamento A B C O

11. O respeito aos horários para início e término
A B C Odas atividades

12. O relacionamento entre os participantes
A B C O

13. A sua freqüência ao longo da formação A B C O

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

ANTES da formação



-r--,

15. O seu conhecimento e compreensão sobre o A B C O
Programa Esporte e Lazer da Cidade
DEPOIS da formação

16. A sua capacidade para mobilizar a A B C Ocomunidade 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 dote) A B C Dconsultor(a)
·/9. O domínio do(a) consultor(a) sobre o

A B C OPrograma Esporte e Lazer da Cidade
20. As idéias e exemplos apresentados pelo(a) A B C Oconsultor(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 OFormação

23. As visitas nos locais de funcionamento do A B C OPELe (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:

Sugestões de temas para as atividades de Formação em Serviço:

2



ESPORTE PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE
H" '{ #\ '1r;~t lJr\)!~,;;.~\Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer

Departamento de Políticas Sociais de Esporte e de Lazer
DA CIDADE 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)O~ms- _

C) Gestor

Você deverá indicar A, B, 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

D = Inadequado / Ruim / Insatisfatório
Desde já agradecemos a sua colaboração!

Com relação a: Faça um X em um O que poderia melhorar?
dos itens abaixo

1. Espaço(s) de realização da Formação
A B C O

2. A qualidade do som (microfone, multímídia,
A B C Oaparelhos de som e OVO etc.)

3. A qualidade das refeições / lanches A B C O
4. Os conteúdos trabalhados contribuíram para A B C Oa avaliação do desenvolvimento do PELC
5. A abordagem dos conteúdos contribuiu para A B C Oa avaliação
6. A seleção e a discussão do(s) filme(s) / A B C Odocumentário(s) e vídeo(s)
7.. A abordagem e conteúdo da oficina temática A B C O
8. A abordagem e conteúdo do planejamento A B C Opara a continuidade da Política Pública
9. O respeito aos horários para início e término

A B C Odas atividades
10. A contribuição das ações de Formação em

A B C OServiço neste módulo
11. O relacionamento entre os participantes A B C O
12. A sua freqüência ao longo da formação

A B C O
13. Os instrumentos e/ou mecanismos utilizados

A B C Opara a avaliação do desenvolvimento do
programa

14. O seu conhecimento e compreensão sobre o
A B C OPrograma Esporte e Lazer da Cidade após a

vigência do PELC

15. O seu conhecimento e compreensão sobre o A B C Oesporte e o lazer como direito social

3



16. A sua capacidade para mobilizar a
A B C O

comunidade a partir do lazer após sua
vivência com o PELC

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 Oconsu/tor(a)

19. O domínio do(a) consu/tor(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 fazer 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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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

AVALIAÇÃO - MÓDULO DE FORMAÇÃO EM SERViÇO

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

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

C) Gestor

Você deverá indicar A, S, C ou O 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

D = Inadequado / Ruim / Insatisfatório

E = Não existiu
Desde já agradecemos a sua colaboração!

Com relação a: Faça um X em um dos O que poderia melhorar?
itens abaixo

1. Espaço(s) de realização A B C D E

2. A qualidade do som (microfone, multimídia, A B C D Eaparelhos de som e OVO etc.)
3. A qualidade das refeições / lanches A B C D E

4. Os conteúdos trabalhados contribuíram para A B C D Edesenvolvimento do PELe
5. Os conteúdos trabalhados contribuíram para

a melhor compreensão do Módulo A B C D E
Introdutório

6. A relação da formação em serviço com a
oficina de planejamento do Módulo A B C D E
Introdutório

7. A metodologia da formação em serviço A B C D E

8. A abordagem e conteúdo do planejamento
A B C D Epara o desenvolvimento dos núcleos

9. O respeito aos horários e dias planejados A B C D E
10. A carga horária prevista A B C D E

11. A contribuição da formação em serviço para
com as atividades desenvolvidas nos A B C D E
núcleos

12. Os instrumentos elou mecanismos utilizados
no registro e planejamento da formação em A B C D E
serviço

5



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

14. A sua capacidade para mobilizar a
comunidade a partir do lazer após sua A B C O E
vivência com o PELe

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 Formação 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



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-PELe. 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



r-:--;

Comente: _

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

13. Você participou de algum 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 (PPO'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?

.r->



27. Em sua opinião, o PELC 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 10 à atuação do PELe no seu município! estado:

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



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

PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE

FORMULÁRIO DE VERIFICAÇÃO DOS ASPECTOS OPERACIONAIS

Prezado(a) Responsável,

o Ministério do Esporte, através da Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e de
Lazer apresenta este FORMULÁRIO DE VERIFICAÇÃO DOS ASPECTOS
OPERACIONAIS da execução do Convênio junto ao Programa Esporte e Lazer da
Cidade(PELC), que tem vossa entidade como responsável pelo seu controle social, com o
objetivo de possibilitar o acompanhamento e avaliação das condições de execução das ações
pactuadas e a respectiva aderência à proposta pedagógica do Programa.

O preenchimento deste Formulário é obrigatório e deverá ser encaminhado à Secretaria
Nacional de Desenvolvimento de Esporte e de Lazer, situada no Setor de Autarquias Norte-
SAN, Quadra 03, Bloco "A", Edf. Núcleo dos Transportes DNIT, 10 andar, sala 1268,
Brasília/DF, Cep: 70.040-912.

Contando com a pronta colaboração, informamos que a entidade tem a sua disposição no site
do ME( www.esporte.gov.br) o documento de orientação para implementação do Programa,
sugerimos que seja feita uma leitura antes do preenchimento on-line desse formulário, para que
V. Sa. possa melhor avaliar as condições da execução do convênio em questão, mediante
realização de vistoria "in loco solicitamos que as questões sejam respondidas de acordo com o
que foi verificado nessa vistoria e com a checagem de documentos, e não apenas em entrevistas
com o gestor, para que possamos ter um retrato fidedigno da execução e não apenas uma
confirmação dos dados apresentados no projeto da entidade. Desde já agradecemos o empenho
e compromisso social de vossa entidade.
OBS: Esse formulário deve ser preenchido no mínimo duns vezes durante a vigência do
convênio

1. DADOS DO CONVÊNIO E DA ENTIDADE FISCALIZADORA:
1.1. N° do Convênio/ano: /

1.2. Entidade Parceira: -------------------------------------------------------
1.3. Nome da Entidade Fiscalizadora: -------------------------------------------

Endereço: _

Cidade/UF: /--------------------------------------



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

PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA:

2.1. Os Núcleos do projeto estão identificados com as logomarcas do (PEI.C) e do Governo

Federal? SIM (~__ ) NÃO (~

2.2. Qual o tipo de identificação utilizada? _

3. PÚBLICO-ALVO:

3.1- Todas as faixas etárias estão envolvidas no programa'! SIM~) N10( )

3.2. Quantas crianças, jovens, adultos e idosos estão sendo beneficiadas pelo projeto? (_~)

3.3. As pessoas beneficiadas estão matriculadas no ensino formal? SIM (~_~) NÃO ( )

NEM TODOS(~_-,)

3.4. A entidade realiza o controle de freqüência dos beneficiados? SIM (~NÃO ( )
3.5.Como? _

.----.
3.6-Tem predominância de determinada faixa etária? SIM(,-_-,) NÂO( )

Qual? _

4. INFRA-ESTRUTURA UTILIZADA PARA FUNCIONAMENTO DOS NÚCLEOS:

4.1. Quantos núcleos de esporte e lazer foram propostos? ( )

4.2-Estão todos em funcionamento?SIM(~_~) NÂO(~_~)

Houve de núcleo? SIM '----_.) NÂO '----)4.3- alteração

Quais? Porquê? _

4.4. Quantos núcleos foram visitados? ('-_~)

4.5. Os núcleos foram implantados em áreas de risco social? SIM ('-_~) NÃO~)

4.6. Os núcleos atendem crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos em situação de risco e

vulnerabilidade social? SIM (~_~) NÃO (~_~)

4.7. As estruturas físicas dos núcleos são adequadas às atividades esportivas e de Jazer

desenvo lvidas?

SIM (~_--') NÃO ~



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

PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE

4.8. Alguma observação sobre os espaços físicos?---------------------------------

5. ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER.

5.1. Quais as ATIVIDADES REALIZADAS? _

5.2. Quantas vezes por semana os núcleos funcionam? ( ) dias

5.3-Em quais turnos? MANHÃ(,-_~) TARDE ('-_~) NOITE'-- )

5.4-Existem Oficinas nos finais de semana? SIM(~__ ~) NÃO ) Quais? _

5.5. Quantas oficinas por dia cada participante frequenta? ( )

5.6. Qual a freqüência de atendimento por participante?( ) dias

5.7. Os núcleos realizaram eventos de lazer? SIM (~__ )

Quais? _

NÃO (__ )

6. MATERIAIS ESPORTIVOS E UNIFORMES:
6.1. Os Núcleos receberam os materiais esportivos enviados pelo Ministério do Esporte?

SIM ('-_~) NÃO ('-_~)

6.2. O quantitativo foi suficiente ao número de pessoas beneficiadas e de acordo com as

atividades previstas?

SIM(-> NÃO(~_~)

6.3. A qualidade do material é satisfatória? SIM (__ )

6.4. Existem materiais sem serem utilizados? SIM ( )

6.5. Há necessidade de reposição de materiais esportivos?

NÃO(~_)

NÃO ( )

SIM(~~) NÃO(~~)

6.6. Os participantes estão usando os uniformes e/ou camisetas do programa?

SIM (~_----,)NÃO ('-_~)

6.7- Os agentes estão uniformizados? SIM(,-__ ~) NÃO ('-_~)



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

PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE

6.8-Está sendo utilizado algum instrumento para controle da distribuição e usos dos materiais?

SIM(,-_~) NÂO~) Quais? _

7. AGENTES SOCIAIS DE ESPORTE E LAZER ENVOLVIDOS:

7.1. Quantos Coordenadores e bolsistas possui?

('-_--» Coordenadores (_~) bolsistas

7.2. Todo o quantitativo previsto está em trabalhando?

SIM(_-.I) NÃO (_-,) QUAL

7.3- Teve muita rotatividade dos agentes?SIM( __ J NAo L.. J Por

7.4- Identifique a formação dos ageutes'rFundamentaltj __ ). Médio ~ )

Superiort .J outro ...

7.5-ExÍstem pessoas de contrapartida envolvidas na execução? SIM(__ NAOL__ )
Quais? _

7.6-Existem Voluntários? SlMC ) NÃO ( )

8. IMPACTOS DO PROJETO:

8.1. Na sua opinião, os participantes estão satisfeitos com o programa?

.SIM(~_~) NÃO (,--_)

8.2. O que representa o Programa PELe para as comunidades beneficiadas?

8.3. O programa conta com a participação/envolvimento de familiares dos beneficiados?

SIMC.~ NÃO(,-_~)

8.4.Quais as potencialidades do Programa (PELe) local? _

8.5. Quais os problemas/dificuldades por ventura identificados? _

8.6. Quais as sugestões de melhoria? _
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SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE E DE LAZER

PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE

9- PECULIARIDADES

9.1. Na hipótese de haver peculiaridades no funcionamento dos núcleos, favor registra a

segmr: _

10. AUTENTICAÇÃO

10.1. Relatório preenchido por:
Nome: _
Telefones: DDD ~) Fax: _
Endereço completo: _
Endereço Eletrônico: _

/

______________ de de _



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE E DE
LAZER
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE
FORMAÇÃO LOCAL: _
FORMADOR: _

PROPOSTA DE ROTEIRO PAR.A.MODULOS INTRODUTÓRIOS

1°MOMENTO

Reunião com o Coordenador do Programa no município, coordenadores de núcleo de
Paranapuã, o representante do Programa Esporte e Lazer da Cidade do Ministério do Esporte
e o formador.

2°MOMENTO
Visita da equipe aos Núcleos.

3° MOMENTO
Abertura Oficial
Conferência de Abertura: Apresentação do projeto Esporte e Lazer da Cidade e a cidade

4° MOMENTO
Tema: Conhecendo os participantes - Identificação coletiva dos agentes sociais de esporte e lazer
Tipo de aula: Dinâmica de apresentação

5° MOMENTO
Tema: Conhecendo o Programa Esporte e Lazer da Cidade
Tipo de Aula: Grupos de Trabalho Coletivo e Relato de Experiência

6° MOMENTO
Tema: A importância do lazer e esporte
Tipo de aula: Expositiva e Relatos da Realidade Local
Sub-temas: Lazer e esporte como direito social
Lazer e esporte

7"MOMENTO
Tema: Cultura, Lazer e Esporte: conceitos e relações
Tipo de aula: Expositiva



8° MOMENTO
Tema: Os interesses culturais em uma perspectiva interdisciplinar: possibilidades de intervenção
Tipo de aula: Expositiva
Sub-temas:
- As diversas possibilidades de trabalho com linguagens culturais
- A relação do esporte com outras linguagens
- Trabalhos multi e interdisciplinares

9° MOMENTO
Tema: Os interesses culturais em uma perspectiva interdisciplinar: possibilidades de intervenção
Tipo de aula: Oficina
- Os participantes devem identificar em sua localidade as diversas possibilidades de intervenção;
- Breve apresentação do identificado.

10° MOMENTO
Tema: Padrões de organização da cultura: a questão do acesso aos bens de esporte e lazer
Tipo de aula: Expositiva
Sub-temas: - Os três padrões de organização cultural
- O papel do animador cultural tendo em vista tais padrões /

11°MOMENTO
Tema: Conceito de Animação Cultural
Tipo de aula: Expositiva

12°MOMENTO
Tema: O Esporte no Programa Esporte e Lazer da Cidade -
Sub-temas:

Esporte de alto rendimento e Esporte de lazer
A ressignificação crítica da cultura esportiva

Tipo de aula: Expositiva

13°MOMENTO
Tema: As concepções propositivas para o esporte

O significado social do esporte
As contradições e limites das proposições para o desenvolvimento do esporte
As possibilidades de ressignificação crítica do esporte

Tipo de aula: Expositiva e oficina

14°MOMENTO
Tema: Possibilidades do fazer na vida
Tipo de aula: início - dinâmica e fechamento expositivo
Sub-temas:



- Segmentos atendidos pelo Programa Esporte e Lazer da Cidade
- Adequação e preocupações com princípios de inclusão e participação
- Adaptação de materiais e espaços

O trabalho com oficinas temáticas

15°MOMENTO
Tema: O fazer nas diferentes faixas etárias dos agentes sociais em formação
Tipo de aula: Dinâmica
Sub-temas:
- A realidade dos agentes
- A diferença entre gerações, gêneros etc.

16°MOMENTO
Tema: Jogos e brincadeiras
Tipo de aula: Oficina

17°MOMENTO
Tema: Parâmetros da Ação Comunitária de Lazer
Tipo de aula: Expositiva

18°MOMENTO
Tema: Avaliação da Proposta de Implementação do Programa Esporte e Lazer da Cidade
Sub-temas:
- Apresentação de informações relevantes sobre os núcleos e as comunidades atendidas pelo
Programa no município

Objetivos do Programa Esporte e Lazer da Cidade no e para o município
Formas de Mobilização propostas
Avaliação da Proposta de Implementação do Programa Esprote e Lazer da Cidade
Tipo de aula: Expositiva

19°MOMENTO
Tema: Preparação de projetos
Tipo de aula: Oficina
- Planejamento participativo de atividades de recreação e lazer. Noções de confecção de projetos
e de relatórios finais.
- Os participantes devem preparar um projeto de núcleo
- Breve apresentação do identificado
- Discussão sobre os projetos elaborados

20° MOMENTO
AVALIAÇÃO E ENCERRAMENTO
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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.

II - Descrever mecanismos de:

1. Visita técnica aos núcleos (apresentar síntese);

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

lU - 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;

1



VII - Avaliação do(a) 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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MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE E
DELAZER
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE
FORMAÇÃO LOCAL: -------------------------------
FORMADOR: --------------------------------------

A Dimensão do Projeto Social do Programa Esporte e Lazer da Cidade ...Uma
Experiência de Políticas Públicas na Esfera Federal.

Proj Esp. Andréa Nascimento Ewerton'
Prol Dr. Luiz Otávio Neves Mattos

Prol Ms. Marcelo "Russo" Ferreira

O Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) sintetiza, no interior de seu arcabouço
teórico-metodológico o acúmulo de 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 dedicadas 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 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
dos governos anteriores, foi um desafio.

Implantarmos um projeto-social dentro do Programa para que não incorrêssemos no
erro de apresentarmos um "pacote de fazer" pronto para ser digerido pelos futuros usuários.

Hoje, a pouco mais de quarenta meses de funcionamento efetivo do Programa Esporte
e Lazer da Cidade chegamos a 151 municípios brasileiros,em 15 estados, gerando 3.500
novos empregos de agentes sociais capacitando mais de 5.000 pessoas, envolvidas nos
trabalhos dos mais de 400 núcleos de funcionamento do Programa., beneficiando mais de 600
mil pessoas de todas as faixas etárias.

O PELC trata o esporte e o lazer como direitos sociais e, portanto, como elementos
componentes das políticas públicas de governo que viabilizam e garantem o acesso e a
permanência da população brasileira e todas as faixas etárias e dos diversos segmentos a
ações contínuas de esporte e lazer. Assim, todas as manifestações populares do lazer: as
expressões do esporte comunitário e recreativo, passando pelo jogo, pela luta e pela ginástica,
até as manifestações em tomo das danças populares, da música, do teatro e demais
manifestações. Assim, o programa respeita e trabalha a partir da cultura local, nas cidades e
no campo, construindo uma lógica de consolidação do poder público local e dos setores
organizados da sociedade.

Construir experiências de auto-organização, auto-gestão, planejamento participativo e
mecanismos de controle social das ações governamentais e/ou da sociedade civil organizada,
através da participação de instâncias de controle social (Conselhos, Associações, Clubes e
população em geral) na proposição, no acompanhamento e na avaliação do Programa. e o
trato com a intergeracionalidade (construindo relações entre diferentes segmentos da
sociedade) em tomo da cultura corporal e a cultura lúdica, também são metas do programa ..

1 Diretora de



o Programa possui três importantes características: as ações sistemáticas nos
núcleos, com a atuação de agentes sociais em oficinas esportivas e de lazer, com horários pré-
estabelecidos, organizando o tempo pedagógico sobre o tema trabalhado (jogo, esporte, dança
etc.) de forma contínua e a partir do planejamento participativo; as atividades assistemáticas
desenvolvidas em forma de eventos de esporte e lazer, organizadas em dias e horários
estabelecidos em conjunto com os núcleos (Festivais Esportivos e Culturais, Gincanas, Ruas
de Lazer etc.) planejadas em função de datas comemorativas, períodos de ciclos culturais
(carnaval, festas juninas etc.), festas nacionais, torneios e campeonatos etc. ou ainda
compondo as atividades gerais da entidade (município, estado, universidade etc.); a
formação continuada de agentes sociais do esporte e do lazer, professores e coordenadores e
demais trabalhadores, direta ou indiretamente envolvidos.

Um outro aspecto de relevância significativa diz respeito às possibilidades diretas e
indiretas de geração de emprego e renda. Diretas, na própria dinâmica do programa gerando
vagas para jovens, adultos e idosos como agentes/educadores sociais de esporte e lazer,
atuando diretamente no funcionamento dos núcleos e participando constantemente de ações
de formação continuada em serviço. Indiretas, quanto a possibilidade de semearmos, a médio
e longo prazo, a construção de cooperativas de trabalho e incubadoras que viabilizem também
a formação, nos mesmos segmentos acima citados, de pequenas empresas voltadas a
produção de equipamentos para o próprio funcionamento dos núcleos.

O PELe busca trazer referências e experiências que visem a superação da relação
assistencialista e compensatória, próprias da história das políticas públicas de esporte e lazer
no Brasil. Neste sentido, princípios como auto-organização, trabalho coletivo e
intergeracionalidade ganham contornos diferenciados, primeiro, porque necessitam [os
princípios] de um "tempo pedagógico" para serem apreendidos pela sociedade, segundo, pela
necessidade de uma ampla ação de formação e de organização do trabalho pedagógico junto
aos agentes sociais de esporte e lazer e, na sua extensão, aos participantes do programa.

Auto-organização e Trabalho Coletivo:
Entendemos o princípio da auto-organização atrelado necessariamente ao do Trabalho

Coletivo. O diferencial do estímulo à auto-organização e ao trabalho coletivo nos núcleos do
PELe exemplifica-se na organização das oficinas desenvolvidas, que potencializa o resgate e
o fortalecimento da construção coletiva em todas as manifestações da cultura lúdica e
esportiva.

Nos eventos de esporte e lazer temos a mostra evidente e concreta dessas
possibilidades, na medida em que a comunidade participa da sua organização, execução e
avaliação.

Intergeracionalidade:
Neste princípio, temos, como eixo principal, a relação contraditória, dada na

contemporaneidade, entre o tradicional e o moderno. Uma roda de hip-hop, que traz a música
e seu ritmo forte e regular, com as letras construí das na improvisação, mas localizada em
temas sociais e conjunturais pode criar relações de vivências e experiências concretas com os
repentes de emboladas, cirandas e cocos, fortemente enraizadas nas gerações mais idosas.
O princípio da intergeracionalidade não se limita apenas às "relações" entre diferentes
gerações. Necessário se faz que essas trocas de conhecimento entre diferentes gerações
apontem para a superação das relações sociais baseadas em problemáticas delas mesmas: o
resgate da memória cultural de um povo; a necessidade de permanente acesso e trato com o
moderno e a construção de soluções coletivas (SILVA & SILVA, 2004:42).

Gestão Participativa:

Elemento não apenas pedagógico (no sentido da construção do conhecimento vivenciado),
mas na própria organização da comunidade envolvida em um núcleo do PELC, construindo
mecanismos que superem a referência da ação pedagógica em si, avançando para a própria
organização da comunidade (seus interesses e necessidades). O PELe apontou a criação de
um Grupo Gestor composto por representação de todos os segmentos envolvidos, sendo um

dos instrumento para consolidação do controle social e efetivação de uma gestão
verdadeiramente participativa.



- Estrutura do PELC

a) Núcleos

Os núcleos são organizados a partir de atividades sistemáticas (funcionamento de
núcleos) e assistemáticas (eventos de esporte e lazer) dirigi das às pessoas de todas as
faixas etárias que delas participam, de maneira contínua ou eventual, tendo nos Agentes
Sociais de Esporte e Lazer2 os principais responsáveis pelo incentivo ao processo de
organização e mobilização popular. Estes agentes sociais têm papéis e funções integradas,
da seguinte maneira: Coordenador-geral, Coordenador de Núcleo, Bolsistas e Agentes de
Serviços Gerais, além de professores e demais profissionais que a entidade conveniada
apresenta como contrapartida'.

Tanto nas atividades sistemáticas, quanto nas atividades assistemáticas, os agentes são
estimulados ao trabalho com a prática das culturas corporal e lúdica. Exemplos disso são as
oficinas culturais, de música e teatro, artesanato, 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.

b) Formação
Por se tratar de um programa que resgata e estimula a participação e organização

social, o agente social do esporte e do lazer assume o papel de protagonista na relação com a
população atendida. Neste sentido, o programa apresenta duas frentes de formação: os
Encontros de Formação, com carga horária mínima de 32 horas/aulas de atividades entre
oficinas, grupos de estudos, palestras, mesas e planejamento e que seguem orientações do
Ministério do Esporte/SNDEL na construção dos módulos de formação; e Formação
Continuada em Serviço, que acontece de forma articulada ao próprio funcionamento dos
núcleos, em atividades de planejamento sistemático e assistemático, além de estudos
semanais e/ou quinzenais (a critério das condições locais de cada convênio) e .mobilização
comunitária. Esta proposta de formação estará sendo trabalhada nessa publicação em um texto
específico, devido a importância que essa ação tem na vida do programa.

Tendo como princípio a garantia do acesso ao esporte e ao lazer como direito social, a
SNDEL trabalhou com um permanente levantamento de informações em todos os núcleos de
todos os convênios firmados desse três anos e meio.

Esses dados indicaram uma dimensão quantitativa da execução do PELC, bem como
apontaram limites e avanços na operacionalização do seu cotidiano.

Identificando os limites:
1. a incipiente dimensão da participação popular no controle social;
2. as dificuldades da máquina burocrática de estado para: a contratação dos agentes

sociais, a execução dos procedimentos para compra de materiais, o pagamento dos
serviços para a formação de agentes e dos eventos de lazer;

3. a participação dos inscritos em apenas uma atividade/oficina temática
(independente da superação, ou não, da lógica de escolinhas esportivas);

4. dificuldades na efetivação dos papéis dos agentes sociais nos núcleos gerando uma
sobreposição das funções realizadas pelos bolsistas e monitores.

Apontando os avanços:

2 Os Agentes Sociais de Esporte e Lazer são pessoas com formação plural e perfil de mobilizadores
sociais, com legitimidade junto à comunidade e demais trabalhadores.
3 Além dos Recursos Humanos, o PELe também financia recursos para as seguintes ações: aquisição de

material de consumo (esportivo, recreativo, didático e pedagógico), material permanente (que se transforma
em patrimônio da entidade, após a conclusão da vigência do convênio), formação continuada (com pró-
labore e passagens de professores ministrantes, mais alimentação dos participantes) e eventos de esporte e
lazer (com a locação de equipamentos diversos).



/'. l.

»<;

2.
""

3.--- 4.
5.
6.

uma progressiva compreensão do esporte e lazer como direito social por parte
does) gestor(es) local(is) e da população atendida;
um progressivo envolvimento de todas as faixas etárias nas atividades sistemáticas
e assistemáticas do PELC;
a organização de eventos de lazer;
o fortalecimento na mobilização social pelos agentes sociais;
a formação continuada pautada na lógica ação-reflexão-ação;
uma mudança significativa na forma como os gestores passam a formular suas
políticas de esporte e lazer, desde o trato dado aos espaços disponíveis para
realização das ações de lazer, até a ampliação de sua funcionalidade;

7. introdução das dimensões artística e cultural no lazer.

A I Reunião Nacional dos Agentes Sociais de Esporte e Lazer foi uma possibilidade
de ratificar o que construimos nesses 3 anos de meio , no sentido de afirmar uma política
pública que buscasse superar modelos de gestão de esporte e lazer marcados por
característica como: a hierarquização de atendimentos as diversas faixas etárias da
população, pautada na afirmação do sistema esportivo e do lazer produtivo; o modelo
conceitual tradicional de arquitetura esportiva e de lazer/equipamentos específicos para o
esporte e lazer; a centralidade nos profisssionais da área específica, dificultando
sobremaneira a intersetorialidade e democratização do acesso a população pela carência de
pessoal com perfil multiprofissional e multidisciplinar.

Portanto é um grande desafio para as políticas públicas de esporte e lazer
implementar um modelo de inclusão que passe da política compensatória a política do
direito social, da política da hegemonia da indústria cultural para política da cultura nacional
com respeito as cultural locais e sua diversidade, da política indutora para política pró ativa e
participativa.

Os relatos , as mesas e as oficinas vividas na reunião e socializadas nessa publicação
são sem dúvida uma demonstração da materialidade e pertencimento dessa construção à
todos que viveram essa história que marca uma etapa de acertos, erros, avanços e limites de
uma grupo disposto a traçar o caminho em busca da consolidação do esporte e lazer como
direito social.
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ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO , FISCALIZAÇÃO EAVALIAÇÃO NO
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE.

Prof" Andréa Nascimento Ewerton

Inicio esse texto situando o Programa Esporte e lazer da Cidade, para em seguida descrever
pontos importantes da proposta de acompanhamento,monitoramento, fiscalização e avaliação
realizada junto aos programa implementados no Ministério em especial a compreensão desta
proposta pela a Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e de Lazer, responsável pela
elaboração e implementação desse programa.

O Projeto Social apresentado como urna Política Pública Nacional de Esporte e Lazer ainda
configura-se corno Política de Governo- concebida e executada por urna gestão governamental
sendo marcado seu tempo de duração a urna mandato de governo- e não Política de Estado-
concebida e executado pelo Estado em seus diversos níveis, configurada a partir dos direitos dos
cidadãos e dever do Estado-Este sem dúvida é um desafiador caminho a ser percorrido pelo setor
de esporte e lazer para superação de limites corno: dotação orçamentárias pífimas e indefinidas,
falta de vinculação dos gastos com esporte e lazer, descontinuidades das ações dentre outras.

Com vista ao aperfeiçoamento contínuo dos programas e projetos, otimização o correto uso
dos recursos públicos investidos faz-se indispensável a efetivação de urna política de
ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO pautada nos
Princípios Fundamentais da Administração Pública: Planejamento, Coordenação, Descentralização,
Delegação de competências e Controle, bem corno nos Princípios Constitucionais: Legalidade,
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

Acompanhamento possibilita um contínuo processo de análise da execução dos convênios
detectando incorreções e lou dificuldades e procedendo as orientações para quando necessário seja
realizado possíveis correções dos rumos.

Monitoramento entendemos que ele possibilita urna permanente identificação dos dados
coletados através de relatórios e ou visitas institucionais originando análise dos dados e verificação
da evolução do cumprimento do objeto pactuado e das ações aprovadas no referido convênio.

Fiscalização partimos da premissa da necessidade de definição de normas e procedimentos
de fiscalização sistemática, coordenada, eficiente e responsável com atualização permanente com
vista a verificar pontos como: a legalidade e regularidade das receitas e das despesas publicas, assim
como verificar a economia ,eficiência e eficácia segundo critérios técnicos de gestão financeira e
fundamentalmente verificar a qualidade pedagógica das ações desenvolvidas em harmonia com o
programa a que se faz parceiro. Destacamos com princípios orientadores da
fiscalização:abrangência, clareza,concisão,objetividade,exatidão e materialidade e tempestividade,
podendo a fiscalização ser de caráter financeiro, operacional, de resultados ou integrada.

A Avaliação, deverá ser processual dando conta de identificar de onde partiu, compreender
o contexto deste lugar, resgatar onde se propõe a chegar, identificar onde chegou e passar a
compreender esse novo lugar e a partir dessa análise processual identificar a eficiência, a eficácia
e a efetividade .

A essência do trabalho de avaliação é de acompanhar,observar e testar o desempenho de



uma programa para aprimorá-lo daí a interelação entre acompanhar ,monitorar,fiscalizar e avaliar.
A perspectiva de avaliação de políticas sociais em especial de projetos sociais tem sido um

grande desafio aos gestores públicos e pesquisadores nas últimas décadas
Vamos abordar esse assunto partindo de uma tendência de avaliação que distingue a

avaliação sobre três aspectos: Efetividade, eficácia, eficiência, para isso não os basta a identificação
conceitual ,mas fundamentalmente a contextualização desses conceitos em nosso programa esporte
e lazer da cidade.

Esperamos com esse texto desnudar limites e possibilidades e abrir o debate para
qualificarmos as políticas públicas de esporte e lazer.

Oito anos de gestão pública em esporte e lazer me fazem concordar com estudos de
Arretche/96 que define avaliação de efetividades, o exame das da relação entre implementação de
um determinado programa e seus impactos e ou resultados, ou seja, o sucesso ou fracasso de uma
programa em termo de efetiva mudança nas condições sociais da população atendida pelo
programa, a autora apresenta alguns limites desse aspecto da avaliação e aponta essa a efetividade
com a dimensão que menos tem sido avaliada exatamente por esses limites, tais como:a
dificuldades de demonstrar e mensurar os resultados desses impactos, que são em grande medida
subjetivos, assim como as informações sobre as populações atendidas como também pela
dificuldades de isolar as variáveis e interferências para uma análise específica do efito do programa
em determinada comunidade e ainda pela dificuldades operacionais de uma pesquisa de campo.

O Programa Esporte e lazer da cidade por exemplo, como analisar a efetividade desse
programa? Nesses três anos e meio tivemos dificuldades de casar a ação do projeto social com a
rede de pesquisa (REDE CEDES) e tivemos dificuldades operacionais que limitaram nossa ação de
educadores pesquisadores, quer seja nós aqui da SNDEL como de nossos agentes sociais na ponta,
essas duas dificuldades nos trouxeram limites do sentido e realizar pesquisas de campo no sentido
de captar a relação da implementação e resultados no que diz respeito por exemplo a melhoria da
qualidade de vida dos atendidos em nosso programa, a auto organização da população em termo de
demanda de esporte e lazer, o que temos sem dúvida são relatos que nos fazem acreditar nessa
efetividade porém de forma empírica,salvo algumas iniciativas provocadas por nosso formação em
serviço que possibilitaram as gestões locais de nossos convênios um belo trabalho de pesquisa-ação
com coletas de dados em fase de sistematização pelas entidades quando do envio dos relatórios de
monitoramento.

Nossa proposta de formação em serviço aos agentes sociais e gestores do programa(já
abordada em detalhe nessa publicação em um texto específico para esse, fim)tem apontado passos
para superação dessa dificuldades, a partir do momento que difunde a idéia do educador popular e
seu eminente caráter pesquisador, estimulando e orientando a construção de instrumentos e
mecanismos para realização da pesquisa-ação no sentido de superar o empirismo da avaliação de
efetividades,que ora somos levados a acreditar que alcançamos,pelos relatos e relatórios
encaminhados.

Continuando nos estudos de arretche/96 define avaliação de eficácia a relação entre os
objetivos e instrumentos de um dado programa e seus resultados efetivos, por exemplo a avaliação
das metas propostas e das metas alcançadas, os instrumentos previstos e aquele efetivamente
empregado.A autora aponta esse aspecto como o mais aplicado em avaliação de políticas publicas,
por ser a mais factível e menos custosa de ser realizada. apresenta como limite a confiabilidade e
precisão das informações.

No contexto do programa esporte e lazer da cidade, obtemos as informações nos relatórios
de monitoramento acompanhamento enviado trimestralmente pelas entidades, assim como através
de reuniões institucionais feitas presencialmente as entidades conveniadas, em especial durante a
realização dos módulos de formação em serviço dos agentes e ainda nos relatórios de execução
fisica enviados no processo de prestação de contas dos convênios, esse dados alimentam o sistema
de planejamento e gestão oficial dos programas do governo federal o SIGPLAN.

Nesse contexto nosso programa tem se demonstrado bastante eficaz, pois as metas previstas
estão sendo superadas, bem como o que podemos considerar como instrumento da implantação para
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alcance das metas , os núcleos, os eventos as formações , as aquisições de materiais de consumo e
permanente são efetivamente empregados. Temos como limite da eficácia a ação de controle
social( também tratada em texto específico nessa publicação )Porém ficamos atentos ao limite
identificado pela autora para essa avaliação de eficácia, no que se refere a confiabilidades e precisão
dos dados e informações obtidas, o que nos leva a discutir mecanismos e instrumentos de
qualificação para obtenção desses dados o que nos levará a melhorar a confiabilidade e precessão
dos dados obtidos e por conseguinte melhorar ainda mais a eficácia do programa.

Por fim a autora nos aponta como avaliação de eficiência a relação entre o esforço
empregado na implementação de uma dada política e os resultados alcançados.

A autora refere-se a avaliação de eficiência como a mais necessária e a mais urgente a ser
desenvolvida, em especial pela escassez de recursos públicos exige-se maior racionalização dos
gastos,objetivo fundaste da eficiência na política pública, comumente ouvimos dizer da eficiência
de uma política por sua efetiva otimização dos custos ampliando o resultado ,sem necessariamente
ter ampliados os custos.Ainda paralelo a escassez de recursos os universos populacionais a serem
atendidos são cada vez maiores.

Levando ao contexto do programa Esporte e lazer da cidade temos sido muito eficientes no
sentido de ampliar a cada ano o número de pessoas beneficiadas ( nosso principal indicador)sem o
respectivo aumento nos recursos destinados ao programa. contudo passos significativos ainda
precisam ser dados no sentido de tomara mas eficiente nos aspecto interno de gerenciamento do
programa, qualificando e aprimorando a equipe interna responsável pelo gerenciamento do
programa tomando-os mais eficientes no sentido da comunicação com e entre as entidades,mais
eficientes na coleta e sistematização, socialização dos dados e funda,menta,ente mais eficientes no
sentido do necessário aumento dos recursos destinados ao programa em virtude exatamente frtyor
de sua eficácia, eficiência e sua prevista efetividade.

Nossa reunião nos fez reafirmar uma compreensão de que a avaliação é um instrumento
democrático e vamos fazer os esforços necessários para implementação de uma política de
avaliação de nosso programa com vista a influenciar se necessários sua reformulação e qualificação
cada vez mais a serviço da construção da consolidação do direito ao esporte e ao lazer.

Entendamos e apontamos na continuidade da gestão desse programa uma importante
parceria com instituições e pesquisadores no sentido de proceder uma avaliação externa para
dialogar e subsidiar a gestão e avaliação interna do programa com vista ao seu
aprimoramento. Compreendemos a necessidades de fortalecer a os sistemas de informações de
gerenciamento do programa, definir novos indicadores de desempenho a curto,médio e longo prazo,
afim de construir um programa cada vez mais eficiente, eficaz e com efetividade comprovada.
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Formação dos Agentes Sociais de Esporte e Lazer- Limites e Desafios

"Ninguém educa ninguém",

Ninguém se educa sozinho ".

(Paulo Freire)

Para inicio de conversa .....falar de formação, capacitação, aperfeiçoamento, traz por si só

uma carga significativa de conceitos, concepções muitas vezes vistas como sinônimos ou ensaios

para partir e chegar ao mesmo ponto, mas sou daquelas que acredita que a palavra tem força e

traduz concepções de mundo, de homens e de vida.

Vejamos o peso das palavras segundo o reconhecido dicionário Aurélio: capacitar significa

tomar capaz, habilitar, persuadir-se, convencer-se; aperfeiçoar significa tomar mais perfeito,

adquirir maior grau de instrução ou aptidão; por fim formar significa constituição, caráter,

conjuntos de elementos que constituem um corpo, estruturar.

Portanto este jogo inicial de palavras me faz definir um ponto de vista, crendo num mundo

de homens e mulheres em comunhão vivendo e construindo saberes e vivências, cobrando ser

disponibilizados aos sujeitos o olhar, o compreender dos conhecimentos historicamente construí dos

pela humanidade e muitas vezes negados à grande parte dessa mesma humanidade.

Em minha experiência de gestão pública na área de educação, esporte e lazer sempre ligada

a construção e consolidação de política de qualidade entendo que para isso deve-se partir

necessariamente da premissa de que capacitar carrega a carga de considerar incapazes aqueles que

trabalhamos, assim como aperfeiçoar relaciona-se a instrução e aptidão, comungo de que os

sujeitos estão em permanente processo de formação, entendendo que formar se relaciona com

constituir elementos, estruturar, para isso defino formação como conceito dessa política pública

que pretendo desenvolver nesse artigo.

Partindo da idéia de Paulo Freire de que ninguém educa ninguém, as pessoas se educam em



comunhão, entende que o processo de formação dos agentes de agentes sociais de esporte e lazer é

parte integrante da construção do educador popular e das suas intervenções pedagógicas, quer no

campo daquilo de denominaríamos "educação formal", quer no campo da educação não-formal,

configurando-se como política pública.

O diálogo entre o perfil e a formação dos agentes sociais de esporte e lazer com a questão da

organização do trabalho pedagógico não é apenas uma questão de semântica, mas um princípio

central para a qualificação dos educadores e educadoras que atuam com políticas pública de esporte

e lazer, este diálogo se sustenta e se fortalece de maneira ímpar no tripé agentes-formação-trabalho

pedagógico.

Trata-se, portanto, de re-estabelecermos um marco diferencial no desenvolvimento de

atividades no campo do esporte e lazer, de tal maneira que o termo "oficina" não venha a ser usado

~. apenas como um alcunha pedagógica, mas que tenha fundamentação teórica sólida e reflexo na

prática pedagógica e social não apenas de agentes, mas também das pessoas beneficiadas pela

política pública.

Faço uma opção de falar a partir de uma experiência concreta que venho dedicando os

últimos quatro anos de minha experiência profissional trata-se da formação dos agentes sociais de

esporte e lazer do Programa esporte e lazer da cidade.

Os Agentes Sociais de esporte e lazer no Programa Esporte e Lazer da Cidade do

Governo Federal-PELeI

Inicialmente, é importante destacar que o PELC, por seus princípios (o trato intergeracional,

o trabalho coletivo e o planejamento participativo, o resgate e fortalecimento da cultura popular

nacional, a gestão participativa) necessita construir localmente, um perfil diferenciado e

diversificado e que caminhe na direção da formação multi-profissional, para que o Programa

»< alcance verdadeiramente aquilo que denominamos de "direito ao esporte e Iazer", A própria questão

---... de atender à crescente demanda por esporte recreativo e de lazer, conforme prevê a missão do

Programa, precisa dialogar e fortalecere -se) (n)estes princípios. Portanto, se imaginarmos um perfil

"mono-profissional" para o programa, está claro que o mesmo não conseguirá atingir suas metas e,

menos ainda, estruturar as bases de seus princípios.

Neste sentido, duas caracterizações nos parecem necessárias sobre os Agentes Sociais de

esporte e lazer,que atuam com o programa. Uma primeira, de caráter funcional, expressado na

organização e planejamento de Projetos que constituem os convênios com o PELC. Uma segunda

de caráter "real", pois responde, por um lado, às funções para o desenvolvimento das atividades e

o PELe é uma programa federal implementado desde 2003 pela Secretaria Nacional de Desenvolvimento de
Esporte e de Lazer do Ministério do Esporte, configura-se como um programa de lazer para todas as faixas etárias
que se materializa em núcleos de esporte recreativo e de lazer com oficinas dos diversos conteúdos do lazer e
organização de eventos que busquem difundir e fomentar do direito ao lazer.



oficinas do Programa em seus núcleos e, por outro, dialoga com a realidade local.

Sob o ponto de vista funcional temos as seguintes especificações:

1. Projeto Social: Coordenador geral, coordenador de núcleo, bolsista e agentes de serviços

gerais. Somam-se a esses os professores, monitores, estagiários etc. que são indicados como

contrapartida em nossos convênios;

2. Projeto Científico e Tecnológico: pesquisadores e bolsistas.

Importante destacar também a importante participação de trabalhadores que atuam em ações

pontuais ou não (muitas vezes voluntariamente), bem como as lideranças comunitárias para o

desenvolvimento do Projeto Social, em especial. De qualquer modo, o PELC como um todo vem se

caracterizando como um importante instrumento para estes trabalhadores de uma ação de geração

de renda, de possibilidade de formação pessoal e de qualificação no campo profissional.

Para além destes elementos, e como ação ímpar do PELC (e de uma política pública no

campo de esporte e do lazer), lançamos um olhar significativo para com a formação destes agentes.

Sob o ponto de vista dos perfis descritos acima (o funcional e o "real), foi possível ampliar a ação

de formação continuada e em serviço não apenas a aqueles agentes que atuavam institucionalmente

no Programa (coordenadores, bolsistas e agentes de serviços gerais), mas também a esta frente de

trabalhadores que atuava junto à entidade conveniada (a exemplo de professores de rede municipal

que, mesmo não vinculados ao PELC, eram convidados a participar das ações de formação) ou de

trabalhadores outros que atuavam voluntariamente. E a importância desta ação ampliada se reflete

no quadro abaixo, que demonstra que a quantidade de pessoas formadas foi, nos anos de 2004 e

2005, sempre superior ao número de pessoas contratadas para atuar no Programa.

"'--,

2004 2005

IBi Contratados l!Ii Formados I

Este quadro apenas ratifica a importância que o PELC dá a diversificação de seus agentes.

Neste mesmo período, foi constatado que o perfil destes trabalhadores foi na seguinte ordem (entre



jovens, adultos e idosos): (i) professores e estudantes de diversas licenciaturas (Educação Física,

Pedagogia, Letras, História, Matemática, Artes) e áreas (Medicina, Assistência Social, Fisioterapia);

(ii) estudantes secundaristas e de cursos de magistério; (iii) educadores populares e lideranças

comunitárias; (iv) trabalhadores do campo '; (v) praticantes de skate, hip-hop, dança de rua; (vi)

atores populares das mais diversas manifestações (teatro, dança, música, pintura, artesanato etc.);

(vii) atletas e ex-atletas, em um universo que incluía outros trabalhadores com outras formações.

Este quadro de formação dos agentes comunitários envolvidos direta e indiretamente no

PELC nos dá a certeza do forte caráter "mobilizante" dos núcleos do PELC e o quanto isso nos leva

a ter a certeza que o próprio perfil dado ao núcleo do programa de Esporte e Lazer da Cidade só

poderia funcionar por conta desta realidade. É o que nos leva a defender que o núcleo do PELC é o

"onde e o quando" as pessoas (crianças, jovens, adultos e idosos - incluindo as pessoas com

deficiência e com necessidades educativas especiais) se encontram - de forma sistemática e

assistemática (eventos) e que possibilitam o registro, testemunho e a prática social de Oficinas de

todas as manifestações da cultura corporal, além das artes, da música e das letras, de eventos (Ruas

de Lazer, Festivais, Colônia de Férias, Passeios), da própria identificação da comunidade e do

fortalecimento dos laços de auto-organização em tomo da própria comunidade.

É nesta linha de entendimento e reconhecimento do PELC que conseguimos caracterizar

quantitativa e qualitativamente o programa. A variável quantitativa se expressa, diretamente, por

aquilo que o programa financia, pelas ações as quais uma entidade (pública ou privada sem fins

lucrativos) recebe recursos federais e os executa: a contratação dos agentes comunitários, a

aquisição de material de consumo e de material permanente, a promoção de eventos de esporte e

lazer e a formação continuada de agentes comunitários.

Mas essas variáveis quantitativas só ganham forma e força, sentido e significado por

-elementos qualitativos, e que são protagonizados pelas comunidades atendidas e beneficiadas pelos

núcleos: a amplitude da formação e a intervenção diversificada dos agentes comunitários, o resgate

e a preservação da cultura local e o permanente diálogo e vivência do tradicional com o moderno, o

fortalecimento da participação popular no funcionamento dos núcleos, a capacidade de atendimento

do campo e da cidade, quer em sua expressão mais longínqua (comunidades ribeirinhas,

assentamentos, aldeias, bairros periféricos, distritos etc.) até sua expressão mais centralizada dos

grandes centros urbanos.

É neste sentido, resgatando o próprio pensamento freireano, que fortalecemos o sentido e

significado da educação popular, que tenha como referência central não apenas os princípios do

PELC já relatados e destacados neste, mas a própria questão do protagonismo crítico e consciente.

2 O destaque aos trabalhadores do campo está sendo dado pelo fato de o PELe possuir núcleos ou convênios com
Entidades que possibilitaram o funcionamento de núcleos em áreas de assentamentos rurais e, conseqüentemente,
envolviam - e formavam - trabalhadores rurais com experiência em educação, organização, mobilização ete.



A questão que nos é colocada, já iniciando o diálogo do perfil dos agentes com a questão da

organização do trabalho pedagógico, é: o que esperamos e identificamos na questão da Educação

Popular? Destacamos as seguintes possibilidades:

1. a necessidade (não apenas para o PELC, mas para a comunidade como um todo) da

construção de soluções coletivas, tanto no âmbito do andamento de uma oficina de esporte ou de

jogo popular - na construção e reconstrução de suas regras, do espaço do jogo etc.), mas para os

próprios problemas centrais da comunidade;

2. o fortalecimento da identidade local, que também se expressa, por exemplo, no

andamento de uma oficina de dança ou de música, mas também no próprio sentimento de

pertencimento da comunidade com sua história e sua realidade e a capacidade de modificá-Ia sem

enterrar e/ou esquecer suas raízes;

3. o próprio resgate das expressões populares, em todas as suas linguagens, manifestações e

o permanente diálogo com o novo, com o moderno;

4. o fortalecimento da cidadania e da consciência crítica e coletiva, como expressão mais

forte e significativa da libertação de um povo da alienação da indústria cultural e esportiva;

5. a (re)construção, por parte da comunidade, de sua relação com os espaços (principalmente

públicos) de esporte e lazer, suas praças, seus parques, seus terrenos baldios, suas Associações

Comunitárias etc., no sentido de não mais ter que se adequar a estes espaços, mas adequá-Ios às

suas necessidades culturais e esportivas; e

6. a (re)construção da relação com a vida pública e política de sua rua, comunidade, bairro e

cidade.

Importante ser destacado que essas possibilidades (que não devem ser entendidas de forma

ordenada) dialogam com seus limites: os valores coletivos de uma comunidade em relação aos

valores individuais, próprios de uma sociedade capitalista, um tempo da política pública ainda

distante do tempo das necessidades desta comunidade, a relação dos agentes comunitários com o

senso comum sobre conteúdos e referencial metodológico no trato com oficinas de esporte e lazer, o

perfil de "escolinhas esportivas" e de promoção de eventos esportivos-competitivos das muitas

políticas públicas no país seriam alguns destes limites.

Ainda assim, as experiências construídas pelos convênios, expressivamente os mais antigos,

já nos apontam caminhos e expectativas de que estamos, com o Programa Esporte e Lazer da

Cidade, no caminho certo. E um pilar importante deste caminho é justamente a formação

continuada dos Agentes Comunitários, que passamos a tratar a seguir.

A Formação Local de Agentes Comunitários:

O PELe vem trabalhando na perspectiva de fortalecer três níveis de formação dos agentes



comunitários envolvidos direta ou indiretamente no funcionamento dos núcleos. São eles:

1. A formação local: que acontece desde o foco de atuação do núcleo (no próprio local) e

que se organiza de maneiras diferenciadas. A primeira, mais central e orientadora, é o Encontro de

Formação, que acontece com a presença de consultor/a(es/s) do PELC, com carga horária de 32

horas e que trabalha temas centrais e orientadores do trabalho pedagógico e de organização dos

núcleos. Neste encontro, abordam-se as características do programa e da proposta local, além de

realizarmos realizando um planejamento estratégico e participativo de todas as ações do programa,

assim como introduzindo os principais conceitos trabalhados pelo Programa, sendo, lazer, esporte

recreativo, intergeracionalidade, inclusão diversidade cultural e outros.

Este formato se repete ao final da vigência do convênio, neste caso, já construindo uma

articulação entre os conceitos trabalhados no primeiro, identificando as convergências e as

divergências e realizando um processo de avaliação a partir da identificação dos limites,

--. possibilidades e avanços ocorridos no decorrer do convênio.

Além destes dois Encontros, o PELC trabalha na perspectiva da "formação em serviço",

organizado pelos núcleos e pela coordenação geral do Programa onde ele está funcionando,

organizado semanal ou quinzenalmente, conforme as condições objetivas e a auto-organização de

cada região, envolvendo todos os agentes que trabalham nos núcleos, abordando temáticas

específicas de acordo com a necessidade dos agentes sociais no desenvolvimento das atividades do

programa, contemplando estudos de caso, planejamento das atividades dos núcleos, oficinas

temáticas, avaliação processual.

2. Formação Regional e Nacional: a P Reunião Nacional dos Agentes do PELC é um

exemplo edificante deste nível de formação. É numa ação como esta que fortalecemos e

nacionalizamos as várias questões que garantem desde o aprofundamento de questões técnico-

operacionais importantes (gestão, prestação de contas, planejamento etc.), passando por questões

estruturantes do funcionamento ampliado dos núcleos (planejamento participativo, organização

social do conhecimento, o trato com o meio ambiente), até os temas e conteúdos centrais do

programa (dança, esporte, jogos e brinquedos populares, lutas, música, teatro, contação de histórias

etc.). Para além da realização desta ação nacional, o PELC vem experimentando ações de formação

regionalizada, na perspectiva de convênios estabelecidos sob a forma de consórci03. Neste sentido,

capilarizamos e ampliamos o alcance do Programa, estruturando melhor suas variáveis quantitativas

e qualitativas e aglutinando cidades diferentes de uma mesma região com a realização de Reuniões

ou Encontros Regionais de Formação de Agentes Comunitários.

3 A experiência de consórcios vem sendo executado em duas situações: (i) convênio com a União dos Dirigentes
Municipais de Educação do MT (UNDlME/MT) que chega em 19 municípios e (ii) Liga Ipatinguense de Esportes
Especializados (LIESPE/MG), que chega a 35 municípios da região do Vale do Aço em Minas Gerais, com o
funcionamento de 77 núcleos. A tendência é ampliarmos esta experiência de consórcios em todos os estados
brasileiros a partir de 2007.



3. Formação a Distância:

Neste sentido, temos neste tripé da formação dos agentes comunitários do Programa Esporte

e Lazer da Cidade, as condições necessárias para que o fazer pedagógico (quer nas atividades

sistemáticas, quer nas atividades assistemáticas) ganhe sentido e significado no dia-a-dia dos

núcleos. E o principal desta relação entre o pensar e o fazer pedagógico é que ele não se constrói de

maneira hierárquica, não existe uma mão única na relação da formação do agente e de sua prática

pedagógica e social. Essa construção é mútua e permanente e só poderia ser assim, levando-se em

consideração os princípios do PELC. Se não o fosse, como trabalhar, por exemplo, os desafios e as

superações no campo do trato intergeracional na relação com o resgate e fortalecimento da cultura

local?

Para o PELC, é impossível pensar no desenvolvimento de uma oficina de dança, que resgate

as manifestações locais e regionais (o cacuriá no Maranhão, o caboclinho em Pemambuco, o

carimbó no Pará, o samba de roda no Recôncavo Baiano, o Vanerão no sul, a Polka Paraguaia no

Mato Grosso do Sul) sem fazê-Io numa perspectiva de trato intergeracional, sem se garantir o

planejamento participativo no pensar e fazer pedagógico, sem dialogar, por exemplo, com o hip-hop

e a dança de rua, tão expressiva e próximo à juventude.

Neste ensejo, destacamos os conteúdos significativos que devem ser trabalhados na

formação, no sentido de realmente indicar a estrutura central dos princípios tratados até o momento.

No entender do Programa Esporte e Lazer da Cidade, a estrutura da formação (continuada e em

serviço) dos agentes comunitários deve procurar garantir:

1. Conteúdos significativos no campo do esporte, da cultura, da dança, da luta, do jogo, do

teatro, da música, das artes;

2. o estudo aprofundado das PESSOAS que vivenciam o núcleo de esporte e lazer: a idade, a

comunidade, a história, as dificuldades;

3. a importância do diálogo com outras áreas do conhecimento;

4. a instrumentalização dos agentes: organização das atividades, o planejamento e os estudos

regulares;

5. a pesquisa e a sistematização da prática social.

Na linha da coerência pedagógica da ação de formação dos agentes, destacam-se as

possibilidades metodológicas para o trato desta estrutura de formação:

1. Cursos, oficinas e palestras - que se apresentam no cotidiano das ações da formação em

serviço, no sentido de permanentes diálogos com os limites e as possibilidades do funcionamento

sistemático e assistemáticos dos núcleos;

2. atividades de campo - no sentido de ampliarem-se as ações dos agentes com a



comunidade atendida e beneficiada pelo núcleo, com reuniões junto aos diferentes segmentos -

etários, de interesse (peladeiros, grupos de dança popular, grupos de capoeira) - bem como na

participação das ações que a própria comunidade organiza e participa;

3. registros e monitoramento (ações avaliativas) - procurando-se construir e registrar a o

fazer pedagógico do núcleo, desde as questões de planejamento das oficinas e dos eventos até a

própria história daquela comunidade no funcionamento do núcleo, os resgates de suas

manifestações populares, a constituição de associações representativas, a formação de times de

futebol e/ou voleibol ou de grupos de dança, teatro ou música;

4. intercâmbios entre núcleos, projetos sociais, entidades - mesmo num mesmo município,

núcleos diferentes constroem experiências diferentes, por conta de seus necessidades locais, de sua

geografia, de seus espaços. Mas importante também o diálogo e a construção de tempos e espaços

de trocas com outros projetos sociais locais e/ou regionais;

5. a construção e a participação em eventos, encontros, seminários e congressos - no sentido

de democratizar as experiências construí das nos núcleos, nacionalizando-as não apenas da

perspectiva da divulgação, mas também sob o ponto de vista da experimentação em outras regiões.

Neste último ponto, em especial, fortalecemos a percepção própria da construção do

conhecimento, desmistificando a relação de excelência científica e tratando a produção do

conhecimento como algo inerente à quem está na prática social e pedagógica, no seu constante

trabalho com a comunidade, com suas experiências corporais e culturais, no sentido próprio de

instrumentar os agentes a organizarem, estruturarem e, até mesmo, publicarem suas experiências.

O central deste caminho de formação, estruturação e trato meto dológico se traduz na própria

Organização do Tempo Pedagógico, que se expressa, portanto: (i) nas ações de formação (em

todas as suas formas já apontadas neste); (ii) nas atividades sistemáticas e assistemáticas, em todos

os seus passos (desde o seu planejamento e organização, passando pela sua vivência e a avaliação

processual, garantindo o caminho da prática social à prática social); (iii) no processo de mobilização

comunitária; (iv) na participação de todos os fóruns de consulta popular que venham a ser

organizados - inclusive os que a comunidade venha a organizar; (v) na construção de momentos

constantes de debates e palestras junto e com a comunidade. Para o PELC, esta organização do

trabalho pedagógico é um tempo de se "manifesta" em vários tempos, mas sem deixar de garantir o

partir da prática social (vivenciada entre os agentes e a comunidade), a problematização, a

instrumentalização, a cartase e o retomo à prática social, que é novamente ponto de partida."

Limites a serem superados e em superação:

Tão importante quanto apontar os avanços do PELC no que diz respeito à formação dos

4 Em "SILVA, Jamerson Antonio de Almeida da; SILVA, Katharine Ninive Pinto. Círculos populares de esporte e
lazer: fundamentos da educação para o tempo livre. Recife: Bagaço, 2004" encontramos um significativo estudo
sobre a questão da organização do tempo pedagógico.



agentes comunitários é a indicação de elementos limitadores a serem identificados e reconhecidos

no sentido de atentarmo-nos à sua superação. Neste sentido, destacamos a necessidade de:

1. fortalecer a cultura do diário de campo, do planejamento e da pesquisa entre os agentes

comunitários - ratificando o compromisso de também formar agentes comunitários pesquisadores;

2. a formação ir além do funcionamento do PELC, como já indicamos anteriormente, ao

indicarmos as possibilidades de geração de renda, formação pessoal e de qualificação no campo

profissional para os agentes do programa;

3. a organização do trabalho pedagógico ter como premissa a questão do registro permanente

das ações, dos obstáculos e das superações;

4. garantir-se o diálogo concreto com a realidade local: a forma de organização da

comunidade, a ação com os segmentos mais excluídos (a pessoa com deficiência, o idoso, e as

comunidades afastadas);

5. diálogo entre o Projeto Social do PELC e a Rede CEDES na construção dos conteúdos e

dos princípios metodológicos;

Por fim, entendemos que o Governo Federal, pelo Programa Esporte e Lazer da Cidade, vem

construindo bases sólidas no sentido de democratizar o acesso e, principalmente, a permanência da

população brasileira - sobretudo aquela parcela mais carente de políticas públicas e de condições

econômicas para sua sobrevivência - à práticas esportivas e de lazer de qualidade. É neste intuito

que, não mesmo importante, o PELC desafia-se constantemente a cada novo núcleo organizado, à

cada nova comunidade atendida, a aprofundar suas experiências e a construir bases sólidas no

sentido de organização e mobilização comunitária.



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE E DE
LAZER
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE
FORMAÇÃO LOCAL: _
FORMADOR: _

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 lazer.

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 lazer como direitos sociais;
2. Fomentar a implantação 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.

I



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-labore 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

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

2. QUADROS DE ANÁLISE
Quais 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 3a idade?
6. os homens da Y idade?
7. Quais são as opções tradicionais de lazer que crianças, jovens,
adultos e pessoas da 3a idade têm em comum?
8. Quais 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 fisica e psicológica.

Visão funcionalista: criminal idade, drogas, minimização dos nscos 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.
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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 vivéncias 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 etc.

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

c) Interesses Manuais
Capacidade de manipulação, transformação de materiais e objetos,
exploração das habilidades manuais.
Ex.: tapeçaria, bordado, 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
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Movimentar-se e expressar-se corporalmente na esfera das práticas corporais e
esportivas.
Ex.: caminhada, jogar bola, andar de bicicleta, fazer hidroginástica, "fazer" ginástica,
lutas, artes marciais, capoeira, dança, esporte, brincar etc.

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~Assistj~

Praticar

Crítica

Elementar
ou conformista

crítico- criativo
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TEXTO DE APOIO: ATIVIDADE E PASSIVIDADE *

Nelson Carvalho Marcellino

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 vários 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
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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.

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

UM DUPLO PROCESSO EDU CATIVO *
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 corno veículo e corno objeto
de educação.

Tratando-se do lazer corno veículo de educação, é necessário considerar suas
potencialidades para o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos. Tanto
cumprindo objetivos consumatórios, corno 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 tomem possível seu desenvolvimento, ou contribuam para aperfeiçoá-
10, entra-se numa área polêmica e marcada por muitas interrogações.

A principal delas talvez seja: corno 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 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
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da ação educativa para o lazer somada à 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, toma 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.

• MARCELLINO, N.C. Estudos do Lazer: uma introdução, 2aed., Campinas, Autores
Associados, 2000. p.50 e 51.

TEXTO DE APOIO- TEMPO E ATITUDE

Nas reivindicações das associações de moradores, nos luminosos das lojas, nos
anúncios de imobiliárias, nas propostas dos candidatos a cargos públicos, nos títulos
das revistas, nas seções dos jornais, e em muitas outras situações da vida cotidiana, a
palavra "lazer vem aparecendo com uma freqüência cada vez maior, que não se
verificava até bem pouco tempo atrás, pelo menos com tanto destaque.

Isso faz com que seja quase inevitável, quando se aborda de maneira específica a
temática do lazer, iniciar-se destacando os vários entendimentos que a palavra comporta
na nossa sociedade, motivados pela incorporação relativamente recente do termo ao
vocabulário comum.

Além disso, não se pode deixar de considerar que se trata de um termo
carregado de preconceitos, motivados por um pretenso caráter supérfluo dessas
atividades, contrapondo-se à nossa situação sócio-econômica, e pela sua utilização
como instrumento ideológico, contribuindo para os mascaramento das condições de
dominação nas relações de classe, mantendo viva a expressão "Pão e circo".

Com relação à utilização da palavra "lazer o que se verifica, com maior
freqüência, é a simples associação com experiências individuais vivenciadas dentro de
um contexto mais abrangente que caracteriza a sociedade de consumo, o que, muitas
vezes, implica na redução do conceito a visões parciais, restritas aos conteúdos de
determinadas atividades.

Dessa forma, para algumas pessoas lazer é futebol, para outras é pescaria, ou
jardinagem etc. etc.

O uso indiscriminado e impreciso da palavra, englobando conceitos diferentes e
até mesmo conflitantes, fundamenta a necessidade de tentar precisá-lo, no sentido de
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orientar discussões que contribuam para o seu entendimento e significado na vida
cotidiana de todos nós.

Apenas pelo exemplo citado percebe-se que o entendimento do lazer não pode
ser estabelecido somente a partir do conteúdo da ação, ou pelo menos que ele não
constitui condição suficiente para a conceituação.

Se para algumas pessoas o futebol, a pescaria, a jardinagem constituem
atividades de lazer, certamente isso não se verifica, em todas as oportunidades, para o
jogador profissional, o pescador que depende da sua produção, ou para o jardineiro.

Além disso, aquilo que pode ser altamente atraente e prazeroso para determinada
pessoa, não raro significa tédio ou desconforto para outro indivíduo.

Assim, as circunstâncias que cercam o desenvolvimento dos vários conteúdos
são básicas para a caracterização das atividades.

Nesse particular, podem ser destacados como fundamentais os aspectos tempo e
atitude.

O lazer considerado como atitude será caracterizado pelo tipo de relação
verificada entre o sujeito e a experiência vivida, basicamente a satisfação provocada
pela atividade.

O lazer ligado ao aspecto tempo, considera as atividades desenvolvidas no
tempo liberado do trabalho, ou no 'tempo livre", não só das obrigações profissionais,
mas também das familiares, sociais e religiosas.

Apesar da polêmica sobre o conceito, a tendência que se verifica na atualidade
entre os estudiosos do lazer é no sentido de considera-lo tendo em vista os dois aspectos
- tempo e atitude.

A consideração do aspecto tempo na caracterização do lazer tem provocado
uma série de mal-entendidos. Um deles diz respeito ao conceito "livre' adicionado a
esse tempo. Considerado do ponto de vista histórico, tempo algum pode ser entendido
como livre de coações ou normas de conduta social. Talvez, fosse mais correto falar em
tempo disponível. Mesmo assim, permanece a questão da consideração do lazer, como
esfera permitida e controlada da vida social, o que provocaria a morte do lúdico, e a
ocorrência do lazer marcada pelas mesmas características alienantes verificadas em
outras áreas de atividade humana.

AINDA SOBRE TEMPO E ATITUDE

Conforme já verificamos anteriormente, a consideração dos aspectos
tempo e atitude é fundamental para o entendimento do âmbito do lazer. Já colocamos,
inclusive, que essa consideração não deve ficar isolada num único desses aspectos, mas
sim combiná-Ios, uma vez que o simples isolamento de cada um pode provocar uma
série de equívocos, decorrentes de situações nebulosas.

Dessa forma, o lazer encarado apenas como atitude, como um estilo de vida, fica
na dependência exclusiva da relação da pessoa envolvida com a atitude. E, assim,
qualquer atividade poderia ser considerada lazer, até mesmo o trabalho, desde que
atendesse a determinadas características, como a escolha individual, e um nível de
prazer e satisfação elevados. Ora, sabemos que para a grande maioria da população o
trabalho não pode ser assim considerado, e mesmo para a minoria privilegiada em
termos de escolha e satisfação profissional, o componente de obrigação é marcante,
principalmente em nossa sociedade, que valoriza sobretudo a produtividade. Esse
componente de obrigação está presente em uma série de outras atividades, como as
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familiares, os compromissos sociais, religiosos etc. Talvez o ideal fosse caminhar em
busca da gradativa eliminação do componente obrigação em todas essas atividades, mas
a história tem demonstrado que ele é uma constante, variando em suas formas.

Por outro lado, a consideração isolada do aspecto tempo traz uma série de
interrogações. Por exemplo: como poderiam ser consideradas as atividades
desenvolvidas no tempo em que o trabalhador se desloca do local de trabalho para o
local de moradia, ou vice-versa? Como considerar as ações prazerosas desenvolvidas no
âmbito do tempo dedicado às obrigações familiares?

Outras questões se colocam quando o lazer é examinado levando em conta o
aspecto tempo. Que tempo é esse? Quais as suas características?

Antes de mais nada, o tempo de lazer encontra-se não em oposição, mas em
relação com o tempo das obrigações. Sobretudo com as obrigações profissionais - com
o trabalho. E aqui algumas questões podem ser colocadas, apenas a título de exemplo: O
tempo do desempregado, ou o tempo do grevista poderiam ser considerados como
lazer? A questão que pode, à primeira vista, parecer fora de propósito é bastante atual,
quando se analisa programas de lazer desenvolvidos por determinadas organizações,
tentando preencher o tempo do desempregado com atividades 'sadias", ou quando se
discute a reposição da produção do grevista, após o período de greve.

Considerando apenas a esfera das atividades profissionais - do trabalho, o
tempo do lazer situa-se no "tempo liberado", portanto supõe a sua existência. Dessa
forma, o tempo gerado pelo desemprego nunca poderá ser considerado tempo liberado,
mas sim tempo desocupado. E desocupado devido à incapacidade do sistema econômico
gerar trabalho. Além disso, pelas próprias características da situação de desempregado,
a pessoa nessa circunstância não tem condições de desenvolver atitudes favoráveis para
o desenvolvimento do lazer.

Por outro lado, o tempo despendido numa greve é utilizado pelo trabalhador para
o aperfeiçoamento de sua organização, tendo em vista o atendimento de suas
reivindicações profissionais e sociais, que, em última análise, contribuirão para o seu
desenvolvimento quer enquanto pessoa, quer enquanto trabalhador. Assim, a questão da
reposição do trabalho não pode ser considerada de modo simplificado, mas levando em
conta também os reflexos da interrupção do trabalho na retomada das atividades. No
âmbito específico do lazer, a reposição significa perdas em termos das conquistas dos
trabalhadores - ainda tímidas -, uma vez que, em última análise deve ser entendida
como acréscimo de atividades profissionais no tempo 'liberado do trabalhador.

Deve-se considerar, ainda, que da mesma forma que o desempregado, o grevista
também não tem condições de desenvolver atitudes favoráveis ao lazer.

SIGNIFICADO DO LAZER I

Diferenças acentuadas quanto ao significado da palavra lazer podem ser observadas
até mesmo nas conversas informais. Grande parte da população ainda associa o lazer
às atividades recreativas, ou a eventos de massa, talvez pelo fato de que a palavra
tenha sido largamente utilizada nas promoções de instituições com atuação dirigida
ao grande público.

Essa tendência é reforçada pelos meios de comunicação de massa que, na sua
maioria, divulgam as atividades separadamente, sob verbetes consagrados como teatro,
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cinema, exposições, esportes etc., e, só mais recentemente, lazer, quase sempre ligados
a manifestações de massa, ao ar livre e de conteúdo recreativo.

Ate mesmo na denominação de órgãos públicos, a utilização da palavra lazer não
obedece a critérios definidos. Nesses casos, o que se verifica é o simples acréscimo a
outras já tradicionalmente utilizadas: são Secretarias ou Departamentos de Esporte e
Lazer, ou Turismo e Lazer, ou Cultura e Lazer etc.

Tudo isso contribui para que se acabe tendo uma visão parcial e limitada das
atividades de lazer, restringindo o seu âmbito e dificultando o seu entendimento.

Os conteúdos do lazer podem ser os mais variados e para que uma atividade
possa ser entendida como lazer é necessário que atenda a alguns valores ligados aos
aspectos tempo e atitude, sobre os quais já falamos.

Porém o caráter parcial que se observa na consideração do conteúdo, também é
verificado quando se procura estabelecer a relação entre o lazer e seus valores.
Descansar, 'recuperar as energias", distrair-se, entreter-se, recrear-se, enfim, o
descanso e o divertimento são os valores comumente mais associados ao lazer.

Não há dúvidas de que o descanso e o divertimento são possibilidades abertas
nas atividades de lazer. Assistindo a um espetáculo de teatro, fazendo uma viagem,
participando de uma festa, são inúmeras as oportunidades para o repouso, para a
'higiene mental, com a quebra da rotina, a liberação da imaginação etc.

No entanto, além do descanso e do divertimento outra possibilidade ocorre no
lazer, e normalmente, não é tão perceptível. Trata-se do desenvolvimento pessoal e
social que o lazer enseja. No teatro, no turismo, na festa etc., estão presentes
oportunidade privilegiadas, porque espontâneas, de tomada de contato, percepção e
reflexão sobre as pessoas e as realidades nas quais estão inseridas.

Deve-se levar em conta ainda, que se o conteúdo das atividades de lazer pode ser
altamente "educativo", também a forma como são desenvolvidas abre possibilidades
"pedagógicas" muito grandes, uma vez que o componente lúdico, do jogo, do
brinquedo, do "faz-de conta", que permeia o lazer é uma espécie de denúncia da
"realidade", deixando clara a contradição entre obrigação e prazer.

A possibilidade de escolha das atividades e o caráter "desinteressado" de sua
prática são características básicas do lazer. No entanto, o que se observa, muitas vezes,
são práticas compulsivas, ditadas por modismos, ou denotadoras de status. Além disso é
marcante a presença dos componentes de "produtividade". Valoriza-se aperformance, o
produto e não o processo de vivência que lhe dá origem. E o próprio caráter social,
requerido pela produtividade, confina e adia o prazer para depois do expediente, fins de
semana, períodos de férias, ou, mais drasticamente, para a aposentadoria.

Não é possível se entender o lazer isoladamente, sem relação com outras esferas
da vida social. Ele influencia e é influenciado por outras áreas de atuação, numa relação
dinâmica. Não entender esse processo pode levar a equívocos, que são muito comuns.

Analisaremos alguns desses equívocos no próximo texto.

SIGNIFICADO DO LAZER II

O entendimento do lazer de maneira isolada, sem considerar as mútuas
influências das outras esferas da vida social, pode provocar uma série de equívocos.

Um deles manifesta-se na valorização unilateral das atividades de lazer, que não
leva em conta uma série de riscos, como as possibilidades de sua utilização como fuga,
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fonte de alienação e simples consumo. Creio que considerar apenas uma esfera da
atividade humana é entender o homem de maneira parcial. E muitos autores, fascinados
pelas possibilidades abertas pelo progresso tecnológico, liberando tempo das obrigações
profissionais, passaram, numa atitude radicalmente oposta à mitificação do trabalho, a
propor o elogio do lazer, como finalidade da existência e ideal de felicidade. Dessa
forma todos os problemas pessoais e sociais estariam resolvidos, num passe de mágica,
ou pelo menos, "compensados", pelas possibilidades oferecidas pelo lazer.

O lazer e um campo de atividade em estreita relação com as demais áreas de
atuação do homem. Na consideração das suas relações com a ação humana em seus
diferentes campos, não podemos deixar de considerar as insatisfações, as pressões ou os
processos de alienação que ocorrem em quaisquer dessas áreas. Dessa forma, a um
trabalho empobrecedor está ligado um lazer também empobrecedor e vice-versa, O
"sentido" da vida não pode ser buscado, como muitas vezes somos levados a crer,
apenas num fim de semana, ou numa viagem, embora essas ocasiões possam ser
consideradas como possibilidade de felicidade e formas de resistência para o dia-a-dia.

A admissão da importância do lazer na vida moderna, significa considerá-lo um
tempo privilegiado para a vivência de valores que contribuam para mudanças de ordem
moral e cultural. Mudanças necessárias para a implantação de uma nova ordem social.
Os movimentos ecológicos, de jovens, de mulheres etc., têm alicerçado muitos dos seus
valores com base na vivência, e na reivindicação pela vivência do tempo de lazer.

O lazer não pode ser entendido como simples assimilador de tensões ou alguma
coisa boa que ajude a conviver com as injustiças sociais. PASCAL, nos seus
pensamentos sobre o divertimento, colocava que "O rei está rodeado de pessoas que só
pensam em diverti-lo e em impedi-lo de pensar em si mesmo. Porque, se pensa em si
mesmo, é infeliz, por mais rei que seja". Isso para um rei, do século XVII. Que dizer do
cidadão comum das nossas cidades? O lazer como

"assimilador de tensões" não teria essa função de desviar a atenção dos problemas
sociais e pessoais, ou da exploração de muitos por poucos, perturbadora da "paz
social"? A tensão, em certo grau, não seria necessária para percepção das problemáticas
individual e social?

Por isso é importante registrar a opinião de alguns autores, entre os que se
dedicam ao estudo do lazer, que observam a ocorrência, na nossa sociedade, não do
lazer, mas do "antilazer" - ou seja, sua própria negação. Segundo CAVALCANTI, o
lazer seria "uma construção ideológica, sob a qual o antilazer se aproveita para penetrar
mais eficazmente no mundo de vida das pessoas, com o objetivo de mantê-Ias
perfeitamente integradas na sociedade industrial e urbana: ou, no dizer de PASCAL,
como "o ruído que nos desvia de pensar na nossa condição e nos diverte", ou, ainda dito
de outra forma, como instrumento de dominação.

/

TRABALHO E LAZER I

Ainda que sua hegemonia possa ser contestada, não se pode ignorar os juízos de
valor, freqüentemente verificados no senso comum, provocando atitudes que poderiam
ser classificadas como negativas com relação ao lazer, ora considerando-o como não-
fazer, portanto o vazio, ou "coisa de vagabundo", ora atribuindo pouca profundidade a
tudo o que se faz a ele relacionado, ou seja "coisa para passar o tempo".

É interessante observar que esses valores verificados no senso comum
contrapõem lazer e trabalho e, em certa medida, são alimentados por uma "moral do
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trabalho", pregada tanto pela concepção cristã quanto pela materialista. Teóricos dessas
duas concepções orientam suas criticas ao lazer ressaltando as possibilidades de evasão
que ele oferece e, com elas, os perigos de traição de um projeto humano que tem no
trabalho o campo privilegiado de realização.

Todos nós sabemos da influência da ética protestante, enobrecedora do trabalho,
para a criação de um clima favorável à adaptação do homem à sociedade industrial. No
caso brasileiro, não podemos deixar de considerar o caráter majoritário da Igreja
Católica, e sua influência enquanto formadora de valores sociais. E o pensamento
católico tradicional, de certa forma, reduz o lazer a mero complemento ou compensação
do trabalho estafante. Entretanto as várias correntes surgidas entre os pensadores
católicos, já há algumas décadas, e a própria atuação da Igreja como Instituição,
quebraram a unidade e matizaram o pensamento tradicional, também na relação trabalho
e lazer, incorporando e analisando os comportamentos gerados no lazer. A Igreja, como
parte da sociedade, troca relações e reage às pressões verificadas em outros setores, e
talvez por isso venha ocorrendo no catolicismo uma tendência geral de assumir os
valores do lazer, o que não significa, contudo, ausência de reserva e até mesmo
oposição a eles, sobretudo nos setores mais tradicionais.

As críticas ao lazer são dirigidas também pelos "marxistas". Muito embora os
pensadores dessa linha estejam divididos, nesse aspecto, em duas correntes, uma
privilegiando o trabalho e outra o tempo fora dele para a realização humana, uma vez
que em Marx se encontram textos dos dois gêneros, predomina com muito peso a
primeira corrente.

Existe, pois, influência marcante dos valores do trabalho sobre os do lazer, o que
provoca uma série de equívocos quanto ao seu significado. Contudo, não se pode negar,
como já observei por diversas vezes, nesses textos, um crescimento do valores do lazer,
o que leva seus defensores a assumir atitudes radicais de negação do trabalho,
enfatizando a alienação que se verifica nesse campo, na sociedade moderna.

Já em 1 932, Bertrand RUSSEL declarava que muito mal estava sendo causado
ao mundo moderno pela crença de que o trabalho representava virtude e propunha,
como " ...caminho para a felicidade e para a prosperidade", a "diminuição organizada do
trabalho". Afirmava Russel que os trabalhadores " ...consideram o trabalho como deve
ser considerado, isto é, um meio de ganhar a vida, e é de seu tempo de lazer que eles
obtêm qualquer felicidade que possam desfrutar".

Embora, à primeira vista, pareça uma proposta altamente humana, a sugestão de
Russel, de que com quatro horas de trabalho qualquer pessoa estaria em condições de
garantir o indispensável para gozar a vida, e que o restante do tempo poderia ser
desfrutado como ela quisesse, não percebe o homem na sua totalidade. E essa
parcialidade na consideração do homem, como se o campo do lazer e do trabalho
fossem dois compartimentos estanques, faz com que não seja levado em conta que a
alienação em um dos campos venha a gerar atitudes de evasão e compensação no outro.

Assim, contesto essa parcialidade, na consideração da atividade humana,
admitindo, como Ecléa BOSI que " ...se no trabalho e no lazer corre o mesmo sangue
social, é de se esperar que a alienação de um gere a evasão e processos compensatórios
em outro".

TRABALHO E LAZER II
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As relações entre trabalho e lazer não podem ser consideradas apenas do
ponto de vista dos valores a eles associados. As discussões em tomo do tema devem
levar em conta toda uma situação social própria de cada realidade específica.

Assim, entre nós, a concentração da riqueza e os baixos níveis de qualidade de
vida levam o trabalhador a ocupar grande parte do seu chamado "tempo livre" com
atividades necessárias à sua sobre vivência. Dentro desse quadro figuram as horas
extras, os "bicos", o transporte demorado e ineficiente, e até mesmo a venda de parte ou
da totalidade de suas férias.

No entanto, considerando a situação de uma perspectiva geral, podem ser
observados avanços importantes. A História tem demonstrado que a conquista crescente
do tempo de lazer é uma vitória dos trabalhadores em suas reivindicações e lutas. A
comparação entre os dados analisados por Paul LAFARGUE, há mais de cem anos, no
seu Elogio à Preguiça, e os verificados hoje na Europa e particularmente na França, o
grande alvo de sua análise, dá-nos uma mostra dessa conquista da classe operária.
Entretanto, a exploração da força de trabalho de homens, mulheres e crianças, que
Lafargue corajosamente descreveu e repudiou, parece atual para nossa realidade.

Somam-se a essas considerações as conseqüências do processo de globalização,
gerando o desemprego estrutural, e provocando, até mesmo em países europeus, a
existência de trabalhadores "nômades", e, entre nós, um grande contingente de
desempregados.

Embora as lutas para redução de jornadas de trabalho datem do início do século,
em nosso país é a partir de 1 930 que se passou a cuidar entre nós, de maneira
sistemática, da elaboração de leis sociais, protetoras do trabalho, incluindo o aumento
do tempo liberado diário, nos fins de semana e nos finais de ano (férias). Essas eis,
ainda que nem sempre cumpridas, entre outros fatores, pelo grande número de
trabalhadores em situação irregular, e portanto, não considerados "economicamente
ativos", foram e continuam sendo uma conquista dos movimentos de trabalhadores,
apesar da propaganda estadonovista querer camuflar a situação.

A luta não se restringiu, nem se restringe à obtenção da legislação, mas também
se estendeu a protestos pelo seu não-cumprimento. Exemplo disso é a "Marcha
Proletária sobre o Catete", organizada em I 933 por representantes sindicais de
diversos estados.

A obtenção de tempo e sua distribuição, não só quantitativa, mas qualitativa,
entre as classes sociais, é pois, um fato político: está em jogo uma série de interesses
que visam ao controle do tempo e seu aproveitamento na produção. Afinal, "tempo é
dinheiro", e no sistema de produção vigente, dinheiro é poder.

Há avanços e recuos: entre outras finalidades, a simples ameaça de desemprego
tem o "mérito" de desencorajar os trabalhadores nas lutas pela conquista de tempo de
lazer. Recentemente, o aguçamento da crise econômica fez com que diversas categorias
desviassem seu foco de reivindicações, que incluíam melhor remuneração, com redução
da jornada de trabalho, para garantias temporárias de manutenção de emprego.

A triste realidade advinda do desemprego estrutural, a nosso ver, tende a alterar
significativamente os rumos da luta dos movimentos de trabalhadores.

Por outro lado, a incapacidade do sistema econômico gerar emprego,
contribuindo para o aumento do "tempo desocupado", leva ao falseamento da realidade,
nas pesquisas do tipo orçamento/tempo. A.comparação entre os dados dessas pesquisas,
realizadas no Brasil e outros países leva a conclusões surpreendentes como a de que,
deduzidas as parcelas de tempo gasto com trabalho/condução, obrigações pessoais e

14



domésticas, sobram para os brasileiros em média 302 minutos/dia, contra 285 para o
americano e 226 para o russo. À primeira vista, os números parecem confirmar que
somos o país de Macunaíma, dando-nos o título de campeão mundial do tempo livre.
Mas, o resultado só nos esclarece sobre a má distribuição do tempo, tendo em vista o
tempo desocupado de grande parcela da população.

(Marcelino, Nelson Carvalho, 1950 - Estudo do Lazer: uma introdução campinas, SP:
Autores Associados, 1996. p. 7 - 16, 57 - 62).

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 1azer

• 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
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MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE E
DE LAZER
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADEFORMAÇÃO LOCAL: _
FORMADOR: _

A CONSTRUÇÃO DE AÇÕES INTERSETORIAS NO LAZER A PARTIR DA
RELAÇÃO ENTRE SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E ANIMAÇÃO CULTURAL 1

Diná Teresa Ramos.'

RESUMO: Este estudo, realizado a partir de uma revisão bibliográfica apresenta uma critica
às visões conservadoras e funcionalistas de promoção da saúde e qualidade de vida. Para uma
superação deste quadro aponta para urna aproximação entre animação cultural, lazer e demais
políticas públicas. Reflete ainda, sobre a urgente e necessária construção de ações
intersetorias, de forma a contribuir com uma efetiva ampliação do lazer e de melhorias da
qualidade de vida junto à população brasileira.

PALAVRAS-CHA VE: qualidade de vida, animação cultural, lazer

Apresentação

A promoção da qualidade de vida a partir da intervenção educacional pautada na
animação cultural representa um campo de discussão bastante inexplorado e que neste estudo
nos propomos a realizar.

A partir da realização de uma revisão bibliográfica são apresentadas algumas reflexões
sobre os elementos que permitem urna interface da qualidade de vida com a animação
cultural. Tivemos corno principais objetivos para a realização deste estudo relacionar as duas
áreas em questão e trazer para os profissionais ligados ao lazer e a saúde urna dimensão do
desenvolvimento humano, relativa à qualidade de vida, que pode ser potencializada por urna
atuação que tenha como perspectiva a animação cultural.

O levantamento bibliográfico foi realizado nas seguintes Bases de Dados: Bireme;
Scielo; Google Acadêmico (que alcança diferentes publicações científicas) e; ainda,
investigamos as edições da Revista Ibero-Americana de Animação Cultural; os Anais
eletrônicos do "VII Seminário Lazer em Debate" e; todas as edições da "Revista Licere".

O objetivo principal do levantamento bibliográfico, para além de uma revisão da
literatura, foi identificar as publicações que, no cenário brasileiro, compreendessem
conjuntamente estes dois conceitos - qualidade de vida e animação cultural. Porém,
identificamos que estudos de tal perspectiva não constavam nas bases de dados pesquisadas.
Somente nos foi possível identificar trabalhos que discutiam a qualidade de vida (e/ou a
promoção da saúde) e que não falavam de animação cultural e vice-versa.

Grupo de Saúde e educação: ações intersetoriais no lazer
Mestre em Educação Física pela Unicamp. Consultora do Programa Esporte e Lazer da

Cidade do Ministério do Esporte e Docente do Curso de Educação Física do Centro Universitário Padre Anchieta
- Jundiaí-Sf'. Endereço eletrônico: dinafef@hotmail.com
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Por outro lado, o caminho percorrido na revisão bibliográfica indicou vasta amplitude
e abrangência de áreas do conhecimento que dialogavam com a tão propalada qualidade de
vida: psicologia, turismo, geografia, geologia e meio ambiente, arquitetura e urbanismo,
medicina e enfermagem, educação fisica, atividade fisica e esporte, odontologia, fisioterapia,
ergonomia, terapia ocupacional, biologia, engenharia, economia, nutrição, direito, lazer,
administração de empresas e políticas públicas. Mais de uma centena de estudos traziam
assuntos e temáticas que, segundo os autores, se relacionavam ou promoviam a qualidade de
vida (o que foi identificado a partir da leitura do título e do resumo do conjunto de textos pré-
selecionados ).

Com relação ao tema da animação cultural, este foi encontrado poucas vezes em
associação a alguma dimensão da saúde e/ou qualidade de vida. O trabalho de Pinto (2006)
discutiu a importância do lazer na promoção da saúde em clínicas e hospitais, Lima et al
(2007) discutiram a animação cultural no contexto hospitalar com crianças em tratamento de
hematologia e Garcias e Isayama (2007) analisaram os significados da atuação do educador
fisico que trabalha na perspectiva da animação cultural no contexto hospitalar. Com maior
ocorrência identificamos a animação cultural em interface com o lazer, o teatro, o cinema, o
turismo, a educação fisica, na atuação com idosos e em discussões conceituais. Nem mesmo
nas fontes mais específicas do lazer, em que se encontram estudos sobre a animação cultural,
a mesma foi observada em relação direta com a qualidade de vida ou promoção da saúde.

Vale destacar que, com relação aos temas lazer e qualidade de vida, foram observados
alguns estudos que traziam como recorte a questão da promoção da saúde em diálogos críticos
com o lazer. Porém, tais trabalhos não faziam relação com a perspectiva da animação cultural
ou animação sociocultural.

Qualidade de vida e Promoção da Saúde: relações e distinções

Conforme apontam Buss (2000) e Minayo et al (2000), a questão da qualidade de vida
perpassa diferentes áreas do conhecimento e tem um caráter multi e interdisciplinar. Porém,
para estes autores, é especialmente com relação à saúde e a sua promoção que a discussão
conceitual da qualidade de vida tem maior desenvolvimento.

Inúmeros trabalhos científicos discutem a influência da qualidade de vida na
promoção saúde e vice-versa. Segundo Buss (2000), ao traçar um panorama histórico sobre
saúde e qualidade de vida ao longo dos últimos séculos, observa-se que políticos e
pesquisadores têm se ocupado em investigar e apontar a enorme influência da saúde sobre as
condições/qualidade de vida e das influências das condições/qualidade de vida na saúde.

Encontramos em gestores, pesquisadores de diferentes áreas e, principalmente, em
relatórios de organismos nacionais e internacionais sobre a Saúde Mundial, a compreensão de
que a saúde e as condições/qualidade de vida das sociedades, especialmente de países
subdesenvolvidos - como é o caso do Brasil -, estão intimamente ligadas e diretamente
associadas a um conjunto de fatores: sociais, econômicos, culturais, habitacionais, ambientais,
de lazer, educação, dentre outros.

Diante disso, é fundamental apontar de qual compreensão de saúde estamos nos
aproximando e de quais nos distanciando. Isto porque, o discurso sobre saúde como ausência
de doenças nos indivíduos, encontrada em perspectivas funcionalistas e de caráter
individualista como a apresentada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), ainda
precisam ser devidamente questionadas e superadas. Para a OMS, saúde "é um estado de
completo bem-estar fisico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou
enfermidade" .

Tal conceito segundo Nogueira e Palma (2003a, p.l09), "mostra-se estático e
impossível de ser alcançável, uma vez que não compreende a saúde a partir de um processo



dinâmico, onde a doença seria uma nova dimensão da vida (...)". No mesmo sentido, Palma et
ai (2003) afirmam que embora o conceito de saúde da OMS apresente um caráter mais
'social', este incorpora apenas mais uma dimensão da vida em detrimento das outras. Além
disso, afirmam, tal definição traz consigo uma dificuldade em si de existir, isto porque a meta
de "completo" bem-estar "é uma forma implícita de indicar a impossibilidade de se alcançar
tal meta" (p.19).

No mesmo sentido, Gonçalves e Pires (1999) apresentam uma crítica as abordagens
individualizantes e funcionais da saúde, pois em tais abordagens, a saúde não é vista de forma
dinâmica e de dimensão coletiva. Nelas a responsabilidade da condição saúde-doença é
associada a uma escolha individual, ignorando os determinantes sociais e a própria
(in)existência dos serviços de saúde compatíveis com as necessidades básicas da sociedade.

Segundo Buss (2000, apud Sutherland & Fulton, 1992), este grupo de conceituações -
funcionais -, tem um caráter bastante limitado e consistiria exclusivamente em propor a
promoção da saúde a partir de "atividades dirigidas à transformação dos comportamentos dos
indivíduos, focando nos seus estilos de vida e localizando-os no seio das famílias e, no
máximo, no ambiente das culturas da comunidade em que se encontram" (p.166). Nestes
casos, as propostas de promoção da saúde (e com vistas a alguma melhoria da qualidade de
vida) são aquelas concentradas em componentes educativos relacionados com riscos
comportamentais passíveis de mudanças e sob a decisão dos próprios indivíduos, por
exemplo: parar de fumar, comer bem, praticar atividade fisica, dirigir cautelosamente. Nas
quais, destacadamente, são ignorados os fatores externos ao controle dos indivíduos (Buss,
2000, p.166).

É como se dizer que ter uma doença e também uma reduzida qualidade de vida seja o
resultado da (ir)responsabilidade ou culpa do próprio indivíduo, desprezando-se o conjunto de
fatores sociais, econômicos, culturais, habitacionais, ambientais, de lazer, educação (citados
anteriormente) que interferem direta e indiretamente na possibilidade de qualidade de vida das
pessoas e das comunidades.

Entretanto, de acordo com Minayo et ai (2000), a aproximação do conceito de saúde à
qualidade de vista aponta uma superação do reducionismo biomédico, mas a mesma ainda não
resolve a questão. Para os autores, o que ocorre é que a área médica incorporou o tema
qualidade de vida na sua prática profissional, porém, quando se apropria do termo, "o utiliza
dentro do referencial da clínica, para designar o movimento em que, a partir de situações de
lesões fisicas ou biológicas, se oferecem indicações técnicas de melhorias nas condições de
vida dos enfermos. Neste caso a expressão mais adequada é qualidade de vida em saúde. No
entanto, a noção de saúde é totalmente funcional e corresponde ao seu contrário: a doença em
causa, evidenciando uma visão medicalizada do tema" (PA).

De tal forma, não nos contentamos com a visão médica de saúde-doença, com o
conceito da OMS ou visões funcionalistas e reducionistas da saúde, os quais implicam a
própria compreensão do que é qualidade de vida e contrapõe-se a proposta da animação
cultural. Para uma ampliação destas compreensões uma perspectiva mais progressista, como a
apresentada por Buss (2000), nos permite entender que a promoção da saúde precisa ser
caracterizada pela "constatação do papel protagonista dos determinantes gerais sobre as
condições de saúde" (p.167). Buss (2000, p.167) afirma que "a saúde é produto de um amplo
espectro de fatores relacionados com a qualidade de vida, incluindo um padrão adequado de
alimentação e nutrição, e de habitação e saneamento; boas condições de trabalho;
oportunidades de educação ao longo de toda a vida; ambiente fisico limpo; apoio social para
famílias e indivíduos; estilo de vida responsável; e um espectro adequado de cuidados de
saúde" (grifos meus). Um documento que corrobora tal perspectiva é a Carta de Otawa, a
qual afirma que "as condições e requisitos para a saúde são: paz, educação, habitação,
alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social e eqüidade"



(1986) e define a promoção da saúde como "o processo de capacitação da comunidade para
atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no
controle deste processo ".

Assim, compreender o conceito de qualidade de vida, que segundo Minyao et al
(2000) é um conceito polissêmico, exige manter em foco a questão histórica, cultural e de
classe social que permite variações de compreensão sobre o mesmo. Variações e valores
estes, atribuídos à qualidade de vida, muito amplos e que se alteram em diferentes e desiguais
realidades mundiais.

Para Minayo et al (2000, p.3).
"Qualidade de vida é uma noção eminentemente humana, que tem sido aproximada ao grau
de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social e ambiental e à própria estética
existencial. Pressupõe a capacidade de efetuar uma síntese cultural de todos os elementos
que determinada sociedade considera seu padrão de conforto e bem-estar".
"O termo abrange muitos significados, que refletem conhecimentos, experiências e valores
de indivíduos e coletividades que a ele se reportam em variadas épocas, espaços e histórias
diferentes, sendo portanto uma construção social com a marca da relatividade cultural".

Estas pontuais críticas e necessárias distinções permitem que nos aproximemos de
uma visão de qualidade de vida e também de saúde de caráter mais progressista e
efetivamente comprometidas com as necessárias transformações sociais.

A partir das contribuições de Buss (2000) e Minayo et al (2000), dentre outros,
construímos um quadro, composto por seis tópicos, do que hoje entendemos como dimensões
essenciais à qualidade de vida. São eles:
a) existência, qualidade e suficiência no atendimento a saúde pública (garantia de atendimento
e agendamento de consultas nos postos de saúde e hospitais, condições concretas para a
realização de exames médicos e laboratoriais, distribuição regular de medicamentos,
qualidade nas instalações e nos serviços públicos de saúde etc.);
b) condições adequadas de habitação (no que diz respeito ao espaço, iluminação, qualidade do
ar, ventilação, aquecimento, umidade, estética, mobiliário, segurança, acesso a rede de água,
saneamento básico, energia elétrica, serviço de coleta de lixo - orgânico e reciclável etc.);
c) acesso a uma nutrição com qualidade, quantidade e variedade;
d) acesso e permanência no sistema educacional (ampliação da escolaridade e dos índices de
alfabetização da população);
e) direito ao trabalho e a uma remuneração digna;
f) direito ao lazer e ao descanso.

Neste sentido, pensar de maneira crítica em promoção da saúde e, principalmente em
ampliação da qualidade de vida exige tratar do coletivo (ao individual) e compreender o
ambiente de maneira complexa (fisico, social, político, econômico e cultural).

Esta compreensão efetivar-se-á na existência de políticas públicas e de um conjunto de
ações que, articuladas em uma multi e intersetorialidade, apontem de fato para uma elevada
condição de saúde e qualidade de vida nas sociedades. O que segundo Buss (2000, p.167)
exige ações públicas voltadas às condições mais favoráveis do desenvolvimento da saúde
(onde as escolhas saudáveis serão as mais fáceis) em que se dará um reforço (empowerment =

empoderamento) da capacidade dos indivíduos e das comunidades. É com esta compreensão
de empoderamento da sociedade que nos aproximamos ainda mais da perspectiva de
animação cultural.

Animação Cultural, Qualidade de vida e Lazer - interface em construção



Urna compreensão bastante atual para animação cultural é apresentada nos estudos de
Melo (2002, 2006). O autor, buscando satisfazer a necessidade de urna definição do termo
aponta:
"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 (considerando as tensões que nesse âmbito se estabelecem) que
concedem concretude a nossa existência cotidiana, construida a partir do princípio de
estimulo às organizações comunitárias (que pressupõe a idéia de individuos fortes para que
tenhamos realmente uma construção democrática), sempre tendo em vista provocar
questionamentos acerca da ordem social estabelecida e contribuir para a superação do
'status quo ' e para a construção de uma sociedade mais justa." (Melo, 2006, p.28-29, grifos
meus).

As perspectivas da animação cultural e da qualidade de vida (não funcionalista)
compreendem a necessidade e importância de ações conjuntas e políticas intersetoriais com
ênfase na construção da cidadania e da emancipação humana. De tal forma, a conquista da
qualidade de vida passa a ser compreendida no interior de um contexto complexo, dinâmico e
sujeito a intervenções planejadas e que se abrem para esta "nova" tecnologia educacional
(proposta da animação cultural).

Assim, a atuação do animador cultural compreende a valorização e a construção de
autonomia e de ampliação do bem-estar social dos sujeitos envolvidos. Para tanto, ao
animador é fundamental conhecer a sua realidade de atuação, o grau de cidadania dos
cidadãos, os valores morais observados, os interesses das pessoas, as condições de habitação,
trabalho, descanso, lazer, saúde, religião etc.

Neste sentido, um olhar mais minucioso e preocupado "com o que vai atuar o
animador cultural", leva-nos a alguns desdobramentos que indicam outros aspectos da
sociedade que comprometem as condições e o ambiente favorável de vida nas cidades (e
também no campo), os quais interferem direta e indiretamente no direito e acesso ao lazer das
pessoas.

De tal forma, entendemos que tais problemas são objeto de preocupação do poder
público e também privado, os quais exigem a nossa intervenção e devem ser enfrentados de
forma intersetorial - o que inclui também a esfera do lazer e, diretamente o trabalho do
animador cultural que atua junto as comunidades.

Tais desdobramentos constituem um diagnóstico de muitas realidades e trazem-nos
alguns marcos para a atuação do animador cultural na perspectiva conscientização e da
intervenção pela conquista do lazer e da qualidade de vida. São eles:
- a falta de conservação do patrimônio arquitetônico, urbanístico e ambiental das cidades, a
qual toma ainda mais inóspita a vida nas cidades, diante de uma desapropriação da cidade e
de uma "contemplação" estressante, cansativa e arriscada;
- a qualidade das vias públicas, dos passeios e dos asfaltos - repletos de buracos, sem guias
rebaixadas nas esquinas, com objetos diversos que tomam intransitáveis as calçadas etc.;
- a inexistência/precariedade, na ausência de políticas de animação e a centralização (em
detrimentos das periferias e regiões rurais) de equipamentos públicos de lazer, como praças,
parques, bosques, parquinhos (play-groud), centro de exposições, ginásios, quadras, campos,
pistas de caminhada, piscinas, museus, cine-clubes, bibliotecas, pistas de skate, centros
comunitários, centros culturais etc.;
- a desarborização das cidades e no desmatamento do campo que implicam, não apenas no
aquecimento do planeta e uma desproteção de mananciais (para citar apenas alguns), mas
também, na elevação direta da temperatura de bairros com escassez de árvores, do aumento da
luminosidade e da radiação (gerando urna elevada incidência de raios ultravioletas,



principalmente nas regiões mais próximas a linha do Equador que prejudicam, não só a pele,
mas também a visão das pessoas"),
- a urbanização não planejada (e não fiscalizada) que gera impermeabilização do solo urbano
e conseqüentes empoçamentos, inundações, erosão e assoreamento, além de doenças
relacionadas ao consumo e contato com águas contaminadas, do desabrigamento e destruição
de moradias, lavouras, prédios públicos, histórias, lembranças etc.
- a (in)eficiência dos serviços de limpeza urbana e de inadequada destinação do lixo
doméstico e industrial;
- a poluição sonora, visual e do ar;
- a qualidade do transporte público;
- a mobilidade crescente de pessoas perante um trânsito saturado (que piora nos dias de chuva,
dias de jogo, dias de visitas internacionais etc), da ineficiência do transporte público,
inexistência de ciclovias;

O trabalho com animação cultural exige compreender estes problemas, mas isto não
basta. A ele é indispensável saber que, muitas vezes, as pessoas não se acham merecedoras de
obter alguma melhoria em suas vidas e o imobilismo representa uma dificuldade a ser
enfrentada. Isso sem falar em comunidades que, diante de anos de abandono, não sentem mais
necessidade de mudar a sua vida e o (des)conformismo precisará ser provocado. Há ainda
situações em que, embora o animador acredite que algumas mudanças trariam beneficios,
"uma certa" qualidade de vida está consolidada e a compreensão das pessoas envolvidas é de
manutenção - nestes casos, a construção de uma outra qualidade de vida passará por longos
processos de diálogos e convencimentos. E sem querer desanimar o animador, ou melhor, a
equipe de animadores culturais, é comum haver no trabalho com comunidades, sejam elas
carentes ou não, disputa de interesses, as quais podem dificultar o trabalho e também
precisarão ser coletiva e estrategicamente mediadas.

Destas reflexões, bastante breves e a serem ampliadas, sobre a realidade das cidades e
do campo o que implica em um comprometimento direto e indireto das possibilidades
qualitativas de vida das comunidades é que encontramos terrenos fértil para a animação
cultural. De tal forma, é necessário um conjunto de ações para e com as comunidades na
perspectiva de conscientização e de busca de soluções, as quais podem ser alcançadas por
meio das estratégias de atuação dos animadores culturais.

Com isso, defendemos a possibilidade da atuação de uma equipe de animação cultural
(seja ele educador fisico, terapeuta ocupacional, médico, agente de saúde, agente de lazer,
artista, liderança comunitária ou outro) voltada para a conquista e aquisição da qualidade de
vida que, compreenda a necessidade de intervenções na realidade de forma articulada e
intersetorial, e se oriente para a construção de um mundo mais justo, humano, equânime,
democrático, participativo e de qualidade para todos.
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ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL NO LAZER NA PERSPECTIVA DA ANIMAÇÃO
CULTURAL
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Buscando compreender a atuação profissional no âmbito do lazer, é necessário lembrar que o

entendo como um campo multidisciplinar que possibilita a concretização de propostas

interdisciplinares, por meio da participação de profissionais com diferentes formações.

Lamentavelmente, muitas vezes se pensa que, para atuar no campo do lazer, não é necessário ter

uma formação específica e aprofundada sobre este fenômeno. No entanto, a ação profissional requer

a compreensão sobre uma série de questões gerais acerca da temática, bem como um mapeamento

sobre como cada uma das áreas poderá contribuir com os seus saberes específicos e intervir.

É importante ressaltar que na atualidade observo expressivas contribuições ao incremento da

produção científica, pedagógica, técnica e cultural específica sobre o lazer no Brasil. Surgem

diversas iniciativas que contemplam as questões referentes ao lazer, tais como: disciplinas

específicas e aprofundamento de estudos nos currículos de formação profissional; cursos de pós-

graduação Lato e Strictu-Sensu; realização de eventos científicos; publicação de artigos em

periódicos; desenvolvimento de projetos de extensão junto à comunidade; laboratórios de estudos e

projetos de pesquisa sobre o lazer, dentre outras ações relevantes.

A ampliação de ofertas de trabalho para o profissional no âmbito do lazer tem resultado no

aparecimento de uma diversidade de funções, que se podem assumir desde a administração até a

organização e execução das vivências. Pode-se observar o aparecimento de um promissor mercado

de trabalho em lazer, o que permite destacar a presença desses profissionais em diferentes

instituições privadas (acampamentos, clubes, escolas, colônias de férias, hotéis, empresas de eventos

e academias de ginástica, dentre outras) e públicas (prefeituras, escolas, centros comunitários,

Docente do Programa de Pós-Graduação (Mestrado em Lazer) da UFMG. Membro dos Grupos de Pesquisa
Lazer e Sociedade (UFMG) e do Grupo de Pesquisa em Lazer (GPL-Unimep).



parques, universidades, secretarias, museus, dentre outras). Esse aspecto sugere um aumento das

exigências na formação de recursos humanos para atuar nos vários locais, com pessoas e grupos

diferenciados.

Conseqüentemente, há uma necessidade de desenvolver competências indispensáveis aos

profissionais que irão atuar na esfera do lazer. Essa formação para o lazer se dá por meio da

construção de saberes e competências que devem estar relacionados ao comprometimento com os

valores alicerçados em uma sociedade democrática; à compreensão do nosso papel social na

educação para o lazer; ao domínio de conteúdos que devem ser socializados, a partir do

entendimento de seus significados em diferentes contextos e articulações interdisciplinares; e por

fim, ao conhecimento de processos de investigação que auxiliem no aperfeiçoamento da prática

pedagógica e ao gerenciamento do próprio desenvolvimento de ações educativas lúdicas.

Em muitos espaços, a pessoa que irá atuar com o lazer apenas toma conhecimento de uma

série de procedimentos que se relacionam com a sistemática de funcionamento do local, bem como

das atividades que poderão ser desenvolvidas. Há pouca liberdade para decisão por parte dos

profissionais, já que as propostas e ações são apresentadas pelos supervisores e coordenadores dos

"pacotes de lazer". Dessa forma, por mais que se tenha superado a idéia do profissional nato,

continua muito difundida a idéia do animador que já vem pronto, pouco tendo a aprender

teoricamente, a não ser a logística, a ordenação das etapas e dos recursos do trabalho, que varia de

acordo com o local de trabalho e muda constantemente.

Muitas vezes, profissionais buscam atuar no âmbito do lazer por pensar que estão

conseguindo um trabalho fácil, no qual se tem uma "boa vida", acreditando na idéia de que o que se

faz não é trabalhar, e sim brincar o dia todo - e o que é melhor, contando com uma remuneração

para isso. Essa visão traz à tona a falta de componentes lúdicos no trabalho das pessoas em geral,

fazendo com que o trabalho no campo do lazer seja confundido com o próprio lazer desses

profissionais.

Essas observações evidenciam a necessidade de refletir sobre a competência como base da

ação do profissional no campo do lazer que, na maioria vezes, tem sido encaminhada em uma

perspectiva tradicional.

CHAUÍ (1989) apresenta uma contribuição interessante, ao afirmar que o discurso da

competência é um importante modo de dominação. O discurso competente é o discurso instituído,

pois se confunde com a linguagem institucionalmente permitida, já que os interlocutores foram

previamente reconhecidos como tendo o direito de falar e ouvir.



Essa idéia é preocupante, pois nos sugere que não precisamos pensar, porque acreditamos

que existem indivíduos especializados e competentes para pensar por nós (ALVES, 1985). Nessa

perspectiva, os "conscientizados" (superiores, especialistas, "profissionais") consideram-se imbuídos

da responsabilidade de ajudar os "não-conscientizados" a realizar sua passagem para um estágio

superior, seja considerado científico ou ideológico.

Por meio do discurso da competência, o profissional que atua na perspectiva do lazer pode

privilegiar a adaptação dos sujeitos aos modelos sociais de comportamento tidos como "corretos".

Além disso, trabalha-se a serviço da visão de mundo das classes dominantes, escamoteando as

diferenças de classe social e de poder, supondo que os indivíduos são os principais responsáveis pela

posição que ocupam na estrutura social.

Discutindo, especificamente, os nscos da atuação de especialistas no campo do lazer,

MARCELLINO (1996) ressalta que, nesse campo específico, o discurso da competência também se

faz presente, gerando inúmeros problemas. Apesar de o autor tratar a questão de maneira ampla,

alguns pontos apresentados merecem atenção. Um dos problemas enfatizados pelo autor incide

sobre o direcionamento excessivo das atividades, que deixa de lado o papel pedagógico da animação

e contribui para reforçar os valores da ideologia dominante, encorajando práticas tradicionais que

não possibilitam um envolvimento crítico, criativo e consciente dos participantes.

Os "pacotes de lazer" também constituem uma dificuldade, pois são elaborados nos gabinetes

para simples consumo e, na maioria das vezes, visam aos objetivos consumatórios de prazer e

descanso. Esses pacotes são, freqüentemente, distantes da população, já que não envolvem a

participação efetiva de todos os sujeitos. Dessa forma, a atuação não está vinculada à realidade local

e o trabalho não é construído coletivamente, com base na realidade cotidiana da comunidade ou

grupo específico. A tendência ao isolamento profissional, restrito a um único conteúdo cultural,

também é problemática e tem sido marcante no contexto de algumas áreas. A ação, nesse caso,

toma-se restrita, uma vez que o profissional desconsidera a diversidade cultural que permeia o lazer

e assume o trabalho a partir do referencial específico de sua área de formação, desconsiderando a

importância da realização de trabalhos integrados.

Assim, é preciso repensar a partir de quais pressupostos o encaminhamento da ação do

profissional no campo do lazer está sendo processada. Afinal, a ação ultrapassa a mera informação e

o simples desenvolvimento de conteúdos - visão preponderante na área da Educação Física -, para

que a intervenção com diferentes grupos possa ampliar os intercâmbios de experiências, objetivando

a efetiva participação cultural.



Nesse contexto, destaco a importância de repensar o processo de atuação do profissional no

âmbito do lazer, base para o empreendimento de ações politicamente engajadas e comprometidas

com a mudança da realidade injusta encontrada em nosso meio; e a animação sociocultural

representa um caminho possível para o alcance desses princípios.

Na língua portuguesa, o termo animação significa ato e efeito de ammar; alegria e

entusiasmo. Animar, por sua vez, significa dar alma ou vida; dar ânimo, coragem, vigor, força;

estimular e encorajar. Assim, o animador trabalha com vivências que possam possibilitar, entre

outras coisas, prazer e alegria, na intenção de estimular as pessoas em suas momentos de lazer.

Trabalhar com a animação não significa atuar de forma estereotipada ou como um

"apresentador de auditório", que procura estimular o consumo alienado do divertimento, mas sim

intervir com a idéia da construção coletiva da satisfação, do prazer e da alegria, e isto implica lidar

com limites e possibilidades das mais diversas ordens.

A animação cultural é uma ação preocupada com essas questões pode contribuir com o

efetivo exercício de cidadania e com a melhoria da qualidade de vida, buscando a transformação

social. Representa, dessa forma, uma ação educativa preocupada com a emancipação dos sujeitos.

O profissional que atua no âmbito do lazer deve respeitar alguns princípios básicos, tais

como a adesão livre e espontânea; a liberdade para que todos possam participar do processo como

sujeitos que detém o direito de optar, de construir coletivamente os projetos e ações desenvolvidos,

buscando respeitar a diversidade cultural que integra o campo do lazer.

Essa idéia fornece alguns elementos para a consideração do lazer como mero e fim

educacionais, estimulando a participação cultural com vistas ao estabelecimento de uma nova ordem

sociocultural. Para tanto, é imprescindível que as experiências de lazer sejam discutidas, planejadas,

executadas e avaliadas por todos os sujeitos envolvidos e o profissional pode auxiliar este processo

de construção cultural. Esse processo pode ser implementado a partir da motivação dos sujeitos para

a formação de grupos de interesses culturais, mobilizando condições para a ampliação,

diversificação e democratização das inúmeras possibilidades de conteúdos culturais.

Para que a atuação profissional se consolidem sobre a perspectiva da animação cultural, são

imprescindíveis estudos aprofundados sobre as relações mais amplas engendradas nas vivências de

lazer, o que pode levar a uma maior compreensão do nosso cotidiano, considerando os diferentes

pontos de vista, interesses e conhecimentos que engloba. É necessário, também, estudos que possam

aprofundar questões sobre a especificidade na intervenção do profissional no campo do lazer. Nesse

caso, a ação/reflexão/ação é um encaminhamento fundamental, e o profissional deve tornar-se um



pesquisador de sua prática, reforçando o compromisso com o avanço do conhecimento e com a

compreensão da realidade, promovendo uma interação entre teoria e prática.

A animação cultural pode ser também caracterizada como uma ação desenvolvida por

diferentes lideranças, seja por meio de atuação de profissionais com formação geral ou específica e,

ainda, voluntários (lideranças espontâneas das comunidades que colaboram na mobilização, no

planejamento, na execução e na avaliação das vivências de lazer).

Nessa perspectiva, o fundamental é entender que o objetivo central da animação cultural é

fomentar nas pessoas, grupos ou comunidades atitudes abertas e orientadas para a o envolvimento

nas dinâmicas e nos processos sociais e culturais que os constituem, sendo todos responsáveis pela

construção dos princípios norteadores da vida cotidiana (BERNET, 1997).

Essa visão aponta para a necessidade de o profissional que atua com lazer assumir,

vigorosamente, suas responsabilidades pedagógicas e políticas. Acredito que essa intervenção não é

uma prática desinteressada, desconectada das relações de dominação de classe e de poder, pois

possui expressiva uma dimensão política. Dessa forma, essa ação poderá ser mais efetiva quanto

mais estreita for à relação estabelecida com as comunidades. Ele tem o importante papel de auxiliar

a ampliação dos canais de informação das pessoas, especialmente daqueles que são

sistematicamente excluídos em relação ao lazer, alertando para as possibilidades de educação e de

desenvolvimento, o que pode ser também proporcionado nas vivências de lazer.

Além disso, é fundamental que o profissional se envolva e participe, de forma crítica e

criativa, com diferentes práticas culturais, priorizando a ampliação das suas próprias vivências de

lazer, de modo condizente com sua prática profissional. Portanto, ele deve tentar minimizar as

barreiras que pode enfrentar no seu próprio lazer e diversificar as possibilidades de apropriação

desse momento. Mas não podemos esquecer que o profissional também se constitui nesse contexto

sociocultural estando, portanto, sujeito às mesmas dificuldades apresentadas pelas demais pessoas.

Na tentativa de superar a visão restrita de lazer e de atuação profissional, um dos caminhos

que se apresenta pode se basear na perspectiva da animação cultural. Essa ação objetiva a

participação efetiva da população, por meio da ênfase na autogestão e na busca de uma formação

mais crítica e consciente das pessoas, em suas vivências de lazer. Outro ponto importante é que essa

ação pode comprometer-se com um projeto de sociedade transformador, com a intenção de tornar a

realidade mais justa e igualitária, que respeite as diferenças e crie possibilidades de participação

cultural e de democratização social.
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Introdução

O objetivo, neste estudo, é apresentar alguns apontamentos sobre uma pesquisa que venho

desenvolvendo e que aborda o perfil do gestor de políticas sociais de esporte e lazer. Esta

teve inicio no ano de 2004. Naquele momento, enquanto membro do Observatório de

Políticas Sociais d Educação Física, Esporte e Lazer IMES - Universidade Municipal de

São Caetano do Sul, procurávamos dialogar com os gestores da, conhecida, Região do

ABC Paulista. Atualmente venho desenvolvendo a pesquisa no estado de Goiás, que tem

por objetivo a identificação do processo de formulação e implementação das Políticas

Públicas do Esporte Lazer, em suas múltiplas dimensões: legais, administrativas,

territoriais e financeiras. Com relação aos aspectos administrativos, estabelecemos como

um dos objetivos específicos a identificação e análise do perfil do gestor de políticas

sociais de esporte e lazer, dando continuidade, portanto, à temática que ora apresento.

Neste momento apresentarei o resultado de uma etapa da pesquisa, a de cunho

bibliográfico, que abordou os seguintes temas: políticas sociais (públicas) de lazer e

esporte, administração e gestão.

o Gestor de Políticas Sociais de Lazer e Esportes: competência técnica e
compromisso político.
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Parece-me necessário problematizar o conceito de administração, procurando identificar os

recursos "conceptuais" necessários e coerentes com o papel social do Gestor Público que

esteja vinculado ao projeto histórico de superação da ordem vigente. Para tanto abordarei,

a compreensão de políticas sociais e a sua relação aos direitos sociais, vinculada é claro a

um determinado projeto, qual seja, o da transformação radical da forma de organização do

sociedade.

As políticas SOCIaiS,segundo Vieira (1992, p.18), surgem no capitalismo construídas a

partir das mobilizações operárias sucedidas ao longo das primeiras revoluções industriais.

Segundo o autor, "a política social compreendida como estratégia governamental de

intervenção nas relações sociais, unicamente pôde existir com o surgimento dos

movimentos populares do século XIX".

Portanto, entendo por Gestão Pública do lazer às estratégias de governo para a formulação

e implementação de programas para atender aos direitos sociais dos brasileiros. Sendo o

Lazer um direito social é, portanto, responsabilidade do estado, uma questão de estado.

Sendo assim, a determinação, com a clareza, do projeto societário almejado é de

fundamental importância e primeira tarefa a ser desenvolvida .. Posteriormente teríamos a

fase de formulação e implementação das estratégias (políticas), por meio da elaboração dos

planos, de projetos, de programas e nestes estariam consignados os princípios e as

diretrizes a serem seguidos, bem como, os objetivos a serem atingidos.

Aqui faze-se necessário abordarmos o conceito de Administração. Esta deve ser

compreendida como a utilização racional de recursos, de forma econômica, para a

realização de fins determinados. Podemos inferir que tal atividade não é apenas exclusiva

mas necessária à vida do homem. Exclusiva porque é característica eminentemente humana

estabelecer livremente objetivos a serem cumpridos. E necessária porque a realidade social

construído pelo homem demonstra uma complexidade que para que ele responder aos

problemas por ela posta, a realidade, é necessário uma atuação que coordenada.

Quando dizemos que seu emprego deve se dar de forma econômica, referimo-nos ao

alcance de seus objetivos no menor tempo possível e com o dispêndio mínimo de recursos.

Por Recursos entendam-se tanto os de ordem materiais e conceptuais que o homem coloca

entre si e a natureza para dominá-Ia em seu proveito, quanto aos esforços despendidos

pelos homens e que precisam ser coordenados com vistas a um propósito comum.

Sendo assim, a utilização racional de recursos, para se atingir determinados fins (ações

administrativas), além dos elementos materiais e conceptuais, o emprego econômico e a

devida adequação aos fins de todo o esforço humano despendido no processo. Estas

.~
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dimensões são inseparáveis, e quando são apresentadas em separados deve-se

exclusivamente aos seus fins didáticos.

Faz-se necessário compreender, e ressaltar, que estamos articulando os conceitos

apresentados supondo uma ação, "uma atividade humana orientada a um fim", um

processo pelo qual o homem se apropria da natureza, submete-a a sua vontade, para

produzir sua vida material. Ao dar forma útil aos recursos naturais, o homem coloca frente

à natureza suas próprias forças naturais. Nesse processo não transforma apenas a natureza

externa, mas também a sua própria natureza. Esta relação entre o homem e a natureza se dá

a partir da mediação entre o homem e a matéria a que ele aplica o trabalho, ou seja, o

objeto do trabalho e os meios de trabalho. (Cf. Paro, 2003).

Portanto, ao referirmo-nos aos recursos materiais, estamos, conforme as orientações

Marxianas, procurando identificar as condições objetivas necessárias à realização do

processo de trabalho, que em sentido lato referem-se a: 1) os elementos matérias que

participam diretamente (ferramentas, instrumentos, maquinas, etc.); e 2) os meios que

participam indiretamente (estradas, edificios, etc.), sem os quais este processo estaria total

ou parcialmente comprometido (Cf. Paro, 2003, p. 20-21). Ainda sobre recursos, cabe um

alerta: recursos naturais = recursos materiais (Recursos fisicos, matérias, econômicos, etc.);

porém ao referir-se ao homem, Recurso humanos, estou referindo-me aos recursos do

homem, necessários à consecução de um determinado fim, e não a coisificação do homem,

tendo como um meio. Considerar o homem como um fim implica tê-lo como sujeito e não

como objeto no processo que se busca a realização de objetivos.

Por Recursos Conceptuais estamos considerando os conhecimentos e técnicas, que foram

acumulados pelo homem ao longo da história.

Aqui poderíamos elencar alguns:

1) a compreensão do processo de trabalho, o trabalho como um princípio educativo,

no qual o nível de consciência do sujeito sobre sua atuação na sociedade se amplia;

2) compreensão, e engajamento, ao projeto histórico almejado; (comprometimento

com o processo de emancipação do homem);

3) identificação, e compreensão, das características próprias da formulação e

implementação das políticas sociais (totalidade);

4) ter acesso, e compreensão, do instrumentos jurídicos administrativos necessários e

existentes, para a implementação da referida política;

5) a compreensão do conceito de Administração: em geral e específico ao momento

histórico vigente;
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6) garantir no processo de trabalho a superação de entraves oriundos do modo

histórico, atual e hegemônico, substituindo a dominação pela cooperação;

garantindo um espaço de participação de todos os membros envolvidos na

formulação e a implementação das políticas sociais, ou seja, valorizar as práxis

criadora e reiterativa, de caráter reflexivo e revolucionário, que é o mesmo que

dizer articular a produção teórica e a prática social para a "construção de uma nova

sociedade" .

7) ter claro as concepções de esporte e lazer coerentes ao projeto e às políticas que se

pretendem implementar procurando tomá-Ias hegemônicas; (tempo e espaço em

que é possível o acesso a um conjunto de atividades que permitam o

desenvolvimento do humano no homem, ou seja, acesso aos bens produzidos pela

humanidade e que possibilitam ao homem sua adequação ao gênero humano);

8) garantir o espaço para a constante, e necessária, capacitação dos quadros de

funcionários, que atuam com esporte e lazer. Tal capacitação visa, então, o

desenvolvimento da competência técnica, aqui entendida enquanto: a) o domínio

adequado do "saber" a ser transmitido, juntamente com a habilidade de organizar e

transmitir esse "saber" garantindo, ainda, que ele seja de fato apropriado pelos

sujeitos a quem se dirige à ação; b) a compreensão das múltiplas relações entre os

vários aspectos da organização da prefeitura municipal, desde o plano de governo

em realização, a sua organização em Secretarias, a estrutura e o funcionamento de

sua secretaria, a organização e a execução de seus objetivos, ou seja, a

materialização das Políticas por meio das ações realizadas; c) a compreensão do

preparo técnico que recebeu e sua atualização, a organização do poder público e os

resultados de sua ação; d) e finalmente, uma ampla compreensão das relações entre

o serviço público e a sociedade, que passa, necessariamente pela questão de suas

condições de trabalho e remuneração.

É importante, também, compreender que é no decorrer de milhares de anos de

desenvolvimento histórico que, em decorrência da própria atividade humana, vão se

produzindo condições culturais, econômicas, políticas e sociais que possibilitam ao

homem captar conscientemente a maneira racional com que ele vem empregando os

elementos materiais e conceptuais e o esforço humano coletivo na realização de

objetivos. ( PARO, 2003, p. 29-30)

Porque o homem se defronta permanentemente com novos problemas e coloca sempre

novas metas a serem atingidas, a administração "criadora" precisa ser pensada em
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termos de relevância, propondo soluções e descobrindo alternativas que respondam às

reais necessidades humanas. (PARO, 2003, p. 28). Esse seria é o compromisso político

que deve ser buscado pelos profissionais com ela envolvido.
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1. Apresentação

Como um fenômeno social de nosso tempo, o lazer ocupa lugar de destaque nas

intervenções sociais no âmbito das políticas públicas, privadas e do terceiro setor. Mas, toda a

intervenção corre o risco de se constituir como insipiente, fracassar ou mesmo perder a

oportunidade de render todo seu potencial, se não considerar a possibilidade de aproveitar da

produção do conhecimento como sustento das ações. Da mesma forma que pode também

possibilitar que as ações fomentem a produção do conhecimento, e essa via de mão dupla tende a

promover o desenvolvimento do Lazer enquanto campo de conhecimento e intervenção.

Nesse sentido, ao promover a formação de agentes de lazer que atuam na comunidade,

acreditamos ser necessário disponibilizar, ainda que de forma tímida e resumida, alguns tópicos

importantes para a intervenção e iniciação aos Estudos do Lazer. Esses tópicos abrangem

algumas considerações históricas, conceituais, classificatórias e reflexivas, que se apresentam

mais recorrentes nas discussões que ocorrem no campo. Esperamos que esses tópicos sejam

ponto de partida para pensar o Lazer como área de atuação dos agentes, de forma que se possa

projetar crescimento pessoal e coletivo no campo.

1. Algumas considerações históricas.

Não é nossa intenção apresentar uma historiografia do Lazer, nem mesmo apresentar

registro históricos lineares desse campo. Essa seção pretende apenas mostrar de forma sucinta

como surge o campo do Lazer, e como passa a se tomar foco de interesse de estudos e

intervenção.

Revisitando autores como Marcellino (1995), Melo & Alves Junior (2003), Wemeck

(2001), entre outros, encontramos que as primeiras informações sobre o Lazer se situam na



antiguidade e indicam a idéia da existência de um tempo de não trabalho, privilégio de uma elite,

a qual por não trabalhar dedicava a maior parte de seu tempo à meditação, reflexão, ao

pensamento (filosofar). Era a Skolé , possibilidade e "gastar" o tempo com o nada fazer, que

supostamente contribuiria para o engrandecimento do homem (lembremos o desvalor que se

dava ao trabalho na antiguidade).

Com o passar do tempo, já na civilização romana, surge a idéia de que a produção, tão

necessária àqueles que dominavam o poder, precisaria ser incentivada ao crescimento, e para

isso, fora necessário dar aos trabalhadores algum descanso, a fim de que sua força de trabalho

pudesse ser melhorada. Essa "licença" para o descanso traduz-se no vocábulo licere. (permitido ).

Era uma concessão, e não um direito.

Durante muito tempo perdurou a utilização do tempo de não trabalho dependente do

tempo de trabalho, isto é, como forma de descanso e recuperação da força de trabalho. Somente

com o desenvolvimento industrial e o movimento dos trabalhadores pelo direito a um "tempo

livre" (aí surge o esse termo), é que o Lazer passa a existir enquanto dimensão importante na

vida do homem e da mulher modernos, um direito social, direito a um tempo livre de obrigações,

que promove o ser humano e seu potencial dentro da cultura.

2. Algumas considerações conceituais do Lazer.

Já vimos que do ponto de vista etimológico o Lazer se vincula a algumas palavras,

sobretudo licere, que é a mais próxima no nosso vocábulo latino.

Contudo, os estudos sobre o Lazer evoluíram, e também no Brasil, onde desde a década

de setenta do século passado as discussões têm se desenvolvido e frutificado. Entre os estudiosos

brasileiros destaca-se o sociólogo e professor Nelson Marcellino, que entre as muitas

contribuições no campo, desenvolveu um conceito que tem sido hegemônico e referência na

maior parte dos estudos acadêmicos. Segundo Marcellino:

"O lazer é entendido, portanto, como a cultura, compreendida no seu sentido mais
amplo vivenciada (praticada ou fruída) no "tempo disponível". O importante, como,
traço definidor é o caráter desinteressado desta vivência. Não se busca, pelo menos
fundamentalmente, outra recompensa além da satisfação provocada pela situação. A
"disponibilidade de tempo" significa possibilidade de ação pela atividade prática ou
contemplativa. (1995, p. 31).

Como vimos, o conceito de Lazer está vinculado às categorias tempo e atitude, deixando

enfatizado o tempo disponível (livre das obrigações profissionais, familiares, religiosas, entre

outras), e a atitude desinteressada (opcional, que pode até ser o ócio).

Esse conceito de Lazer tem estado relacionado com algumas outras abordagens realizadas

por outros pensadores brasileiros atuantes no campo, tais como Vitor Andrade de Melo,



Fernando Mascarenhas e Cristiane Gomes. Contudo, as relações conceituais ora são harmônicas,

ora mantém certo nível de tensão, mas sem estabelecer distanciamentos extremistas. Assim,

podemos verificar que as categorias centrais acima mencionadas para a formulação do conceito

de Lazer em Marcellino e Melo convergem quase que completamente. Mas, entre Marcellino e .

Mascarenhas encontramos alguma diferença, pois, segundo esse, o lazer é visto 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" (Mascarenhas, 2003, p. 97).

Percebe-se, portanto, na obra de Mascarenhas um certo teor de apostolado político

atrelado ao Lazer, uma vez que nas práticas contemplativas e vivenciadas o indivíduo pode ter

uma "posição política e político-pedagógica de compromisso com os grupos ou 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" (2003, p. 22). O apostolado político

atrelado ao Lazer, também aparece em Marcellino, o qual mesmo apresentando um conceito

cuja formulação não apareça algum elemento que o caracterize como crítico, o mesmo autor em

várias obras indica que o Lazer tem potencialidades de formar o indivíduo crítico-criativo, capaz

de contribuir para um novo ordenamento moral na sociedade (Marcellino, 1990, 1995, 2002).

Em outros conceitos, além das categorias tempo e atitude, apontados por Marcellino, aparecem,

portanto, outras categorias como: prazer, socialização, exercício de cidadania, prática de

liberdade, ludicidade. Em comum, podemos encontrar a ênfase na ludicidade e o Lazer como

fenômeno da Cultura.

É esse vínculo comum com a Cultura que nos faz simpáticos ao conceito de Wemeck

(2003, p. 37), segundo a qual, o Lazer é um "artefato cultural construído pelos sujeitos a partir

de quatro elementos inter-relacionados: das ações, do tempo, do espaço/lugar e dos conteúdos

culturais vivenciados, ludicamente, pelos sujeitos".

3. Algumas considerações classificatórias do Lazer

Já vimos que uma categoria importante para conceituar o Lazer é o tempo. Isso porque na

sociedade moderna o tempo tem sido um importante vetor da vida das pessoas. A antítese tempo

ocupado X desocupado traz muitas discussões, porque a ocupação supõe diversificadas

modalidades e a desocupação supõe (seja opcional ou não) a opção pelos Interesses Culturais do

Lazer, ou não (simplesmente ócio).

Os interesses Culturais do Lazer apresentados nas obras de tantos estudiosos do Lazer,

entre os quais os já mencionados nesse texto, já haviam sido classificados pelo sociólogo francês

Joffre Dumazedier da seguinte forma: interesses fisico-esportivos, interesses artísticos, interesses



manuais, interesses intelectuais, interesses SOCIaISe turísticos. Esses Interesses Culturais se

manifestam em vivências praticadas ou fruídas (contempladas), e que podem acontecer em

Equipamentos Específicos e Equipamentos Não Específicos.

Por Equipamentos Específicos se entendem aqueles construí dos especificamente para as

vivências do Lazer, sendo que Marcellino (2002) ainda divide esses equipamentos em micro

equipamentos, equipamentos médios e macro equipamentos. Essa classificação se relaciona com

a dimensão de área territorial e com as possibilidades de vivências específicas ou múltiplas.

Assim, como micro-equipamentos, temos os teatros, os cinemas, entre outros. Os Ginásios e os

Centro comunitários são alguns exemplos de equipamentos médios. Os grandes parques

temáticos, os camping's, são alguns exemplos de macro-equipamentos. Os equipamentos não

específicos são aqueles nos quais se toma possível o desenvolvimento de atividades de Lazer,

embora não tenham sido construí dos para esse fim, como os bares, shoppings, as ruas, entre

outros.

As vivências dos Interesses Culturais nem sempre se tomam possíveis a todos os

indivíduos em todas as circunstâncias. Isso porque existem os obstáculos que denominamos de

barreiras do lazer, dentre as quais destacamos: barreira econômica, barreira de idade, barreira de

gênero, barreira de educação. Em todas elas é possível encontrar elementos que impedem as

vivências sejam democráticas em razão da presença dos preconceitos.

Entre as formas de democratizar o acesso e proveito do Lazer está a possibilidade de

fomentar estratégias de educação pelo e para o Lazer, conforme veremos adiante.

4. Algumas considerações sobre políticas públicas de lazer

Em linhas gerais, a partir de Linhales (200 I) podemos dizer que Políticas Públicas (PP)

são ações estatais, que visam garantir o mínimo dos direitos sociais: saúde, transporte, educação,

cultura, habitação, previdência, segurança, lazer, e outros. (as PP podem sem permanentes ou

eventuais, e se manifestar pela construção e manutenção de equipamentos).

Sendo o Lazer um direito social, o Estado, nas mais diferentes esferas, tem o dever de

atender às necessidades dos cidadãos em geral, e de grupos diferenciados em específico. As

formas de o fazer são por meio das PP. Quase sempre essas PP se manifestam sob a forma de

projetos sociais, mecanismos de legislação, projetos de infraestrutura (construção, recuperação,

manutenção), entre outras possibilidades.

Entre os maiores problemas nas PP de lazer, estão: ausência ou deficiência conceitual de

Lazer, (in) definição da concepção de Lazer, ausência ou deficiência de políticas articuladas de

forma integrada (intersetorialidade), ausência ou deficiência de formação inicial e continuada de

agentes, (in) definição de modelos de gestão articulados com concepções assumidas de Lazer.



Os desafios de superar esses problemas têm sido o "norte" do Programa Esporte e Lazer

da Cidade (PELC), implementado pelo Ministério do Esporte desde 2003, pois só dessa forma se

pode vislumbrar o acesso ao Lazer pelos cidadãos como um direito social e uma política de

Estado (melhores informações no sítio www.esporte.gov.br/esportelazerdacidade).

5. Algumas considerações sobre o Lazer como ferramenta ideológica

Se formos olhar atentamente a Historiografia do Lazer, vamos encontrar que há muito

tempo as atividades realizadas no tempo do não trabalho vêm sendo desenvolvidas de forma a-

crítica, com algumas abordagens funcionalistas (sobretudo a utilitarista). Mesmo a Recreação

foi, em ainda tem sido, uma das grandes armas de alienação utilizada por instituições e

indivíduos para manter os outros sob domínio ou em estado de letargia. Mas isso ocorre muitas

vezes em dimensão micro. Quando pensamos as mesmas estratégias de dominação pelo Lazer

em dimensões macro, passamos a falar da Indústria Cultural.

Indústria Cultural foi um termo criado por Adorno e Hockheimer para designar a

massificação da cultura, as estratégias adotadas para impor uma cultura pensada em gabinetes,

sem intervenção dos sujeitos, e com padronização de ações (Vaz, 2004). No âmbito do Lazer a

Indústria Cultural é a grande arma da Ideologia das classes dominantes para manter os sujeitos

coisificados, com reduzido ou inexistente poder de questionamento ou força de transformação.

Isso é visível, por exemplo, na indústria do cinema, da música, dos esportes, da mídia em geral,

entre outras formas.

A educação pelo e para o Lazer quer seja implementada na escola, como nos projetos

sociais, inscreve-se como uma forte possibilidade dos sujeitos resistirem à Industria Cultural,

contudo, é necessário políticas de formação de educadores e agentes sociais (animadores sócio-

culturais) suficientemente sólidas para tal intento, os quais serão animadores de um possível

processo de formação sócio-política dos sujeitos colocados sob sua responsabilidade.

6. Considerações finais

As reflexões aqui realizadas não pretendem de forma alguma esgotar a temática do Lazer,

nem mesmo se constituir em uma síntese significativa dos estudos no campo. Nossa intenção é

somente fomentar a curiosidade do educador-pesquisador que existe em cada indivíduo que se

caracteriza como agente sócio-cultural no campo do Lazer, a fim de que cada um possa pensar

sua prática a partir das questões que surgem no campo, instituir objetivos claros para suas ações,

e se armar de estratégias individuais e coletivas que possibilitem melhor ação nas iniciativas de

intervenção.
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Esse texto tem a intenção de explicitar a base metodológica que envolve a formação de

agentes sociais do PELC - DF. Para tanto, pretende-se situar o leitor diante da concepção de

lazer que adotamos, dos objetivos da proposta e da estrutura metodológica na qual vem se

desenvolvendo o nosso processo de formação no Distrito Federal e Entorno. Antes de

iniciarmos a discussão sobre a proposta de intervenção da formação, convém localizarmos a

origem da proposta, bem como destacar a presença da Universidade de Brasília nesse

processo.

A participação da Universidade de Brasília - Faculdade de Educação Física

(FEF) no processo.

No momento em que fui convidado para fazer parte do grupo de consultores

responsáveis pela capacitação dos Núcleos de Esporte e Lazer do Distrito Federal, em janeiro

de 2005, resolvi envolver a instituição na qual eu estava vinculado, a Faculdade de Educação

Física da UnB. Essa relação entre a Universidade e o Ministério se deu por meio de um

núcleo de pesquisa da UnB, do qual faço parte, o Núcleo de Estudos do Corpo e Natureza

(NECON). Dentro desse núcleo de pesquisa, há um projeto de extensão que envolve alunos

que trabalham com comunidades em risco de exclusão social, comunidades que vivem em

regiões periféricas em relação ao centro de Brasília. Nesta perspectiva, os alunos vão para a

realidade destas comunidades com a intenção de observar e intervir pedagogicamente por

meio de conteúdos da Cultura Corporal, de registrar suas ações e observações em relatórios e,

semanalmente, planejar ações pedagógicas em conjunto.



A idéia é a formação em processo, entre uma intervenção e outra, os alunos refletem

coletivamente sob a orientação de professores da FEF, numa perspectiva de constantes

superações da prática pedagógica, entendendo que:

A prática pedagógica mICIa-Se bem antes do momento

propriamente dito da aula e não termina com o fim desta; mas vai

além, no que poderíamos chamar de um processo contínuo que se

comp1ementa cotidianamente, mas não se completa, pois não é finito e

sim passível de reconstrução. (Dias et al citado por Bracht, 2003: 96)

Baseia-se notoriamente em uma perspectiva de formação continuada, sintonizada com

as idéias de Freire (1991) "A gente se faz educador, a gente se forma, como educador,

permanentemente na prática e na reflexão da prática" (p. 58). Essas ações pedagógicas

influenciaram o modelo da formação dos Agentes Sociais dos Núcleos de Esporte e Lazer. O

que fizemos foi redimensionar as estratégias de acompanhamento, planejamento e avaliação

desta estrutura para a lógica das intervenções e reflexões no âmbito do lazer, que serão, em

seguida, detalhados.

Sobre a proposta:

A proposta tem como base de sustentação, uma concepção que entende o Esporte e o

Lazer como direitos sociais e, ao mesmo tempo, compreende também que o espaço-tempo

destinado ao lazer é um momento em que a comunidade deve ter a oportunidade de se

apropriar de diferentes manifestações culturais, de forma lúdica, crítica e contextualizada

social, histórica e politicamente. Por essas convicções é que nos identificamos com o conceito

de lazer de Mascarenhas (citado pelo Manual de Orientação, Esporte elazer da Cidade, 2004:

8), quando enfatiza que o lazer é 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".

Os conhecimentos básicos referentes ao Lazer, ao Esporte, à Cultura Corporal e à

Cultura Lúdica são basilares em nosso processo de formação e estão descritos no Manual de

Orientação do Programa de Esporte e Lazer da Cidade (2004).

Objetivos da Proposta

• Possibilitar a construção de uma visão crítica acerca do esporte e do lazer e identificar

as possibilidades de trabalho tendo o lazer como campo de intervenção e

conhecimento;



• Discutir os fenômenos esporte e lazer de forma crítica e contextualizada com a

realidade pedagógica dos educadores do Programa Esporte e Lazer das Cidades do

Entorno do Distrito Federal.

• Constatar necessidades e buscar possibilidades de superação de eventuais dificuldades

de intervenção no campo do Lazer (estruturais, metodológicas, conceituais entre

outras) encontradas nos núcleos do projeto;

• Democratizar o acesso a conhecimentos e a mecanismos de intervenção pedagógica no

campo do lazer e educação popular;

• Discutir mecanismos de intervenção e democratização de diferentes manifestações

culturais no campo do lazer, sua dimensão e possibilidades de organização e

mobilização popular de forma crítica e contextualizada;

• Possibilitar o entendimento do lazer como espaço de educação popular, seu

monitoramento, avaliação, construção e consolidação de metas a serem trabalhadas no

programa;

• Possibilitar um espaço de trocas de experiências entre alunos de Educação Física da

UnB e os coordenadores, agentes sociais, monitores e alunos do Projeto Esporte e

Lazer da cidade.

Estrutura Metodológica

Segundo orientações da Secretaria Nacional do Desenvolvimento do Esporte e do

Lazer (SNDEL), a formação dos agentes sociais dos núcleos de esporte e lazer deve ocorrer

em três módulos: o primeiro, o módulo introdutório, com a carga-horária de 32 horas. O

Módulo Introdutório acontece geralmente no início do acordo de cooperação entre o

Ministério e a entidade, com uma carga horária de 32 horas. O segundo, O Módulo de

aprofundamento, deverá acontecer logo após o término do módulo introdutório e se diluir

durante o período de dez meses, é a contrapartida da entidade conveniada; ou seja, não há

recursos financeiros do ME envolvidos nessa etapa de formação, é a própria entidade que

deve conduzir esse processo. Finalmente, o Módulo de Avaliação, que deverá conter, assim

como o módulo introdutório, 32 horas e geralmente coincide com o término do convênio;

nesse módulo, se discute de forma retrospectiva o programa em sua totalidade. É um módulo

que visa ao aprofundamento dos conteúdos trabalhados no módulo I e tem uma perspectiva

mais avaliativa, acontece também com recursos financeiros provenientes do acordo de

cooperação com o ME.



o que fazemos a partir das orientações da SNDEL?

Especificidade da proposta do coletivo de formação do Distrito Federal

o Módulo Introdutório: Assim que somos convidados para a formação, criamos um espaço

de discussão com os coordenadores dos núcleos. Neste espaço, o grupo de formadores da

UnB discute os princípios e a metodologia da formação e, ao mesmo tempo, tem a

possibilidade de tomar conhecimento de especificidades do núcleo - em relação à comunidade

atendida, às particularidades das regiões nas quais está localizado o núcleo, sobre oficinas

ministradas, a comunidade, o número e características do grupo de agentes sociais etc. Para

esse momento disponibilizamos cerca de 4 horas do módulo introdutório. Em seguida,

agendamos o seminário que será desenvolvido em 24 horas. As últimas quatro horas do

módulo introdutório são destinadas a uma reunião com os coordenadores dos núcleos. Nessa

reunião discutimos sobre o módulo que ocorrerá em serviço, os espaços que deverão ser

gerados para o planejamento coletivo, sobre o monitoramento de ações de atividades

sistemáticas e assistemáticas e a criação de instrumentos de avaliação.

o Módulo de Aprofundamento: Como havia descrito anteriormente, é a contrapartida da

entidade conveniada, é a formação em serviço. A própria entidade organiza essa formação.

Acontece no período compreendido entre módulo introdutório e o módulo de avaliação.

3) O Módulo de Avaliação: O grupo de formação propôs dividir as 32 horas do módulo de

avaliação em duas etapas:

Primeira etapa: Oficina pedagógica, envolvendo coordenadores e agentes SOCIaiS,

objetivando construir relatórios individuais e coletivos sobre as atividades desenvolvidas

nos núcleos durante todo o período de desenvolvimento do convênio. Também estaremos

construindo coletivamente um furdunço e um espaço para que os agentes sociais possam

relatar e avaliar suas experiências no seminário. (carga horária de 8 horas).



Segunda etapa: Seminário DE AVALIAÇÃO, com a carga horária de 24 horas.

Destacaremos especialmente as duas oficinas que ocorrem nesse módulo. Há em um folder,

em anexo, o detalhamento de todo o seminário.

A oficina Esporte, Lazer e Cidades:

Os responsáveis pela condução da oficina apresentaram a proposta da oficina, começando

com uma discussão sobre o direito à cidade. Lançam as seguintes questões para serem

pensadas durante a oficina: I) Qual a cidade que cada classe tem direito? (consciência de

classe); 2) Nós podemos interferir no modo como a cidade cresce? (mobilizando a

comunidade para participar dos espaços de debate, conhecer o plano diretor, organizar-se para

cobrar do poder público a aplicação das leis, não aceitando que áreas sejam usadas para

depósitos de lixo ou entulho.); 3) ° esporte e o lazer podem nos ajudar a se organizar para

interferir no crescimento da cidade? (mobilização, pessoas reconhecerem os espaços públicos

como direitos sociais).

A oficina Júri Simulado:

A proposta é fazer coletivamente uma avaliação do Programa Esporte e Lazer da Cidade.

Propusemos uma dinâmica denominada de Júri Simulado. Sendo o réu, o Programa Esporte e

Lazer da Cidade - PELC. A questão a ser discutida é sobre a continuidade ou não do PELC

na comunidade de Samambaia.

Dividimos a turma em três grupos:

Grupo A - representando a promotoria, com a responsabilidade de condenar o PELC.

Grupo B - representando os advogados de defesa, com a responsabilidade de defender o

PELC.

Grupo C - uma equipe de jurados. Eles votaram pela continuidade do PELC ou não em sua

comunidade.

É dado aos três grupos um texto que identifica e fundamenta os princípios do PELe. Desta

forma, pode-se avaliar o quanto os agentes sociais intemalizaram conceitos, princípios e

metodologias discutidas durante toda a formação. Em anexo, dois folders exemplificando o

módulo introdutório e o módulo de avaliação de uma das formações que realizamos com uma

entidade situada no Distrito Federal.
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Escrever, falar, criar e/ou implementar Políticas Públicas para o lazer só tem

sentido se levarmos a sério a importância como Brecht o fez de "desconfiar do trivial",

"examinar" o que parece "habitual" e compreender que, em tempos de "confusão

organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve

parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar", inclusive práticas e valores

no âmbito do lazer que permeiam o dia-a-dia das nossas cidades de forma tão

naturalizadas a ponto de chegarmos a pensar que sempre foi assim, sempre será assim, é

natural ser assim. Práticas de lazer que o individualismo, o consumismo, o egoísmo, a

disputa, valores tão arraigados na nossa sociedade, se fazem presente como regra.

O lazer como direito é bastante recente no Brasil, somente a partir da

constituição de 1988, o esporte e o lazer, passam a ser direitos de todos os cidadãos

brasileiros, passando a constar também, em praticamente todas as constituições

estaduais e leis orgânicas de municípios no País. Mesmo assim o próprio texto da

Constituição Federal revela uma concepção de lazer vinculada com a "promoção

social", termo que está inundado de vícios assistencialistas, uma vez que historicamente

as práticas de lazer eram organizadas pelos gabinetes das primeiras-damas com um viés

eminentemente assistencialista. Tal prática assistencialista está presente no lazer ainda

nos dias atuais em várias cidades que entendem o lazer como atividade de mera

"distração", atividade compensatória para preencher as horas fora do trabalho e para
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"ocupar o tempo" dos jovens e crianças para não caírem em práticas perigosas como a

violência e as drogas. Visão compensatória e limitada do lazer.

Ao tratarmos o tema lazer, não temos como fazê-lo apartado de outros temas e

políticas que são implementadas na cidade, como a educação, o urbanismo, o transporte,

a saúde, etc.

Nesse sentido é importante afirmarmos que ao longo da história a sociedade

brasileira vive relações conflituosas, o que vem fazendo com que o desenvolvimento

das cidades se configure de forma injusta em termos espaciais e sociais. As elites

econômicas neste sentido acabam dando a tônica sobre onde devem ser investidos os

recursos públicos. Como exemplos podemos citar as privatizações especulativas do

território, os direcionamentos de investimentos públicos em projetos culturais de

turismo e lazer restritivos do direito popular a esses bens sociais, os financiamentos de

projetos de lazer controlados por instituições privadas de educação, entre outros ..

É perceptível, o quanto as classes de menor renda são excluídas do direito ao

lazer enquanto políticas públicas, o quanto o lazer foi negado enquanto obrigação do

poder público. Ou melhor, enquanto bem social (bem não mercadológico), logo um

direito humano. Por isso, existe hoje, uma dívida social imensa nesse campo que

manifesta as cidades como espaços divididos onde uma minoria pode exercer de forma

ampla o direito ao lazer, devido morarem em bairros onde estão localizados os melhores

equipamentos de lazer, enquanto os moradores das periferias em termos geográficos e

sociais, a grande maioria da população, como regra geral, tem que construir formas

alternativas de lazer a fim de negar a naturalização que o estado que, regra geral,

perpetra da exclusão desse direito.

Nas últimas décadas mudanças importantes vêm sendo realizadas no âmbito das

Políticas Públicas de Lazer em várias cidades do Brasil, práticas que com suas

diferenças, ousaram e ousam desafiar o que já parecia para as pessoas, "naturalizado"

em nossa sociedade.

É neste sentido que contraditando com o que chamamos aqui de lazer-

mercadoria: forma hegemônica do lazer contemporâneo. Coexistem, como salienta

Mascarenhas 2006, contra-racionalidades: iniciativas não sintonizadas com a razão

instrumental da sociedade de mercado, esta última se baseia nos princípios da eficácia,

2



produtividade e lucratividade. Essas contra racionalidades são expressões populares

autônomas levadas a cabo em todos os lugares como formas de resistência e de

exercício do direito ao lazer como dimensão do direito a vida no sentido de vida

humanizada. Quem não conhece muito dos milhares de manifestações populares que se

realizam em todos os rincões desse país, algumas dessas resistindo aos muitos descasos

inclusive do poder público?

Por isso que se faz necessário refletir sobre a seguinte questão: Os governos

podem com suas ações (políticas públicas) expressar-se contra racionalmente?

No nosso modo de ver as formas de governar são expressão da concepção

filosófica e política que os governantes têm do mundo. Portanto mesmo em contextos

históricos como o atual, dominado pela lógica do lucro, é possível que políticas públicas

orientadas segundo a participação consciente do povo venham a se configurar como

processos contra-hegemônicos, ou seja, processos opostos à racionalidade capitalista.

Algumas Experiências em Políticas Públicas desenvolvidas em diversas cidades

brasileiras vêm dando provas de que é possível tecer sonhos como forma de ir

rompendo com a visão de lazer como "válvula de escape" e alienação, visão que

historicamente veio reforçando uma série de barreiras para a vivência do lazer. Como

afirma Marcellino (1996), as barreiras de classe social, nível de instrução, faixa etária,

sexo, dificuldade de acesso aos espaços de lazer, a questão da violência crescente nos

grandes centros urbanos, entre outras vêm limitando o lazer a uma minoria da

população, principalmente se levarmos em consideração a freqüência na prática e a sua

qualidade. O autor supracitado afirma que há uma visão hegemônica do lazer que

considera funcionalista uma vez que da ênfase às práticas que reforçam a importância

da preservação da ordem estabelecida, e por isso mesmo passa a ser válvula de escape

dessa própria ordem social vigente, dando forma para o "anti-lazer, que é o lazer

mercadoria, o simples entretenimento e diversão, no sentido de distrair, de desviar a

atenção. Atividades de consumo exacerbado, que são apresentadas como ilusão de

escolha e participação" (MARCELLINO: 1998:40).

Essas experiências de políticas públicas alicerçadas em práticas de participação

popular efetiva vêm nos possibilitando pensar em possibilidades de intervenção no

campo do lazer e de outras esferas da vida, não numa perspectiva de dirimir as
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contradições com práticas que embotam a necessidade de participação e embaçam o

olhar diante das contradições existentes. Mas numa intervenção que aponta para

organização e resistência dos grupos sociais populares, reafirmando, assim, os

princípios de uma sociedade mais fraterna, com respeito dignidade e justiça social.

Nessa perspectiva, acreditamos que não podemos pensar em políticas públicas

de lazer de forma isolada, o lazer como um ente abstrato, mas se entendermos 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, perpassando por relações de hegemonia." (Mascarenhas, 2003).

Ou seja, entendendo-o como uma síntese histórica dessa realidade contraditória,

enquanto componente da cultura podemos sim torná-lo um canal educativo de estímulo

à criação e recriação construtiva e coletiva, de encontro entre diversos agentes sociais,

podendo por isso, ser espaço de contestação a essa mesma sociedade que o criou para

vendê-lo como mercadoria.

O direito ao lazer significa mais do que ações específicas, mas uma rede de

serviços implementados com participação popular para possibilitar o acesso digno à sua

vivência: trabalho/emprego, educação, transporte, infra-estrutura urbana, etc. Significa

condições de realização global do viver dignamente. Nesse sentido não se pode pensar

em políticas públicas de lazer de forma isolada, o lazer pelo lazer, mas o lazer enquanto

dimensão educativa que estimule nos cidadãos a necessidade de ter direito a cidade.

Ou seja, o lazer é um bem social, um direito do cidadão e um instrumento

essencial à apropriação da cidade por toda a sociedade, para pensá-Ia estrategicamente,

com o objetivo de humanizá-la. É direcionar nosso olhar para as dimensões material e

imaterial da condição humana. O lazer como cultura é parte da dimensão imaterial,

intangível, da condição humana. Cultura aqui entendida no seu sentido amplo "como

modos de fazer, ser, interagir e representar que, produzidos socialmente, envolve

simbolização e, por sua vez, definem o modo pelo qual a vida social se desenvolve"

(MACEDO in VALLE, 1982:35).

É bem verdade que dada às condições atuais de urbanização das cidades, do

modo de vida a dotado a partir da estruturação de moradias, da instabilidade econômica,

das mudanças no mundo do trabalho, verificamos uma tendência ao individualismo, à
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competição e a violência. No entanto, podemos observar inúmeras práticas sociais de

encontro e sociabilidade de formas criticas e criativas de manifestações culturais.

Nesse sentido as políticas públicas de lazer podem se apresentar como

instrumento pedagógico de forte caráter transformador na medida em que ousem, a

partir da apreensão crítica dessa realidade contraditória e mesmo por dentro (e por

causa) da ordem social hegemônica, se expressar como práxis social transformadora

dessa ordem, o que pressupõem um caráter conscientizador dessas políticas.

As Políticas Públicas de Lazer têm um papel educativo fundamental a

desempenhar nas cidades: fazer brilhar os olhos e despertar as vozes (abafadas pelo

autoritarismo) de seus cidadãos; fazer renascer através da participação popular o que

eles têm de mais precioso: a capacidade de luta, a fé e a esperança na transformação

social.

o lazer constitui uma dimensão importante da vida dos indivíduos, sendo

fundamental no processo de organização da rede de sociabilidade desenvolvida a partir

de sua vivência. O desafio é refletir; organizar políticas públicas de lazer enxergá-Ia na

sua complexidade: diversidade cultural, espaços de realização de sua vivência,

significados que estes têm para as pessoas que o exercem como direito, construção

coletiva, possibilidade de vivência de todos, independente de idade, classe social, sexo,

etc.

Para tanto se faz necessário afirmar alguns princípios fundamentais que devem

balizar as políticas públicas: 1)estar voltadas à redução das desigualdades sócio-

espaciais, através da inversão de prioridades; 2)Para isso, devem ser expressão da

vontade consciente do povo, através de mecanismos diretos e protagônicos de

participação democrática. 3) E por fim deve se constituir como instrumentos

pedagógicos voltados a constituição de valores culturais contra-hegemônicos, ou seja,

uma racionalidade alternativa a lógica que submete tudo a condição de coisas.

Superar esses desafios é tecer sonhos para uma cidade mais feliz, com maior

participação popular, tomando a cidade uma espécie de palco permanente, onde essas

diversas manifestações culturais circulem, ampliando o foco do olhar dos que nela vive,

sobre suas riquezas culturais. O lazer dessa forma passa a ser um instrumento educativo

de apropriação da cidade por todos os seus cidadãos.
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"Projetos Sociais" de Esporte e Lazer: reflexões, inquietações, sugestões'

Prof. Dr. Victor Andrade de Melo

Universidade Federal do Rio de Janeiro2

Introdução

No Brasil, desde o final da década de 1920 e inicio da década de 1930 já

podemos identificar a existência de projetos e programas que têm o esporte e as diversas

linguagens artísticas (compreendidas enquanto atividades de lazer) como

motivos/estratégias principais de intervenção, destacando-se as experiências pioneiras

das cidades de Porto Alegre (com a organização de parques públicos, conduzida por

Frederico Gaelzer) e de São Paulo (conduzida por Nicanor Miranda), bem como a

posterior organização do Serviço de Recreação Operaria do Ministério do Trabalho, na

cidade do Rio de Janeiro (na época Distrito Federal).

A partir da década de 1970, podemos identificar um grande crescimento dessas

iniciativas, na esteira das campanhas "Mexa-se" e "Esporte para Todos", programas

que, a despeito das muitas polêmicas que desencadearam, em função dos supostos usos

políticos do esporte no contexto do regime de exceção ditatorial que se abateu sobre

nosso país entre os anos de 1964 e 1985, certamente constituem-se em marcas de uma

nova estruturação de projetos dessa natureza.

Dando um novo salto de tempo, chegando ate os dias de hoje, basta um rápido

olhar para percebermos o flagrante crescimento dos chamados "projetos sociais",

muitos dos quais que elegem as práticas esportivas e/ou artísticas como suas principais

ferramentas de intervenção .

. Artigo escrito a convite de Cinthia Shammah, do Centro de Estudios de Estado y Sociedad, a
quem agradeço pela oportunidade de sistematização de reflexões.
2 . Coordenador do Grupo de Pesquisa "Anima": Lazer, Animação Cultural e Estudos Culturais
(www.lazer.eefd.ufrj.br)
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Certamente esse quadro recente tem relação com o aperfeiçoamento dos

mecanismos democráticos em nosso país, mesmo que tenhamos que reconhecer que

devemos ainda trilhar um longo caminho para consolidar nossa democracia, por nós

compreendida em um sentido mais amplo do que o simples direito de votar para a

escolha dos dirigentes da nação. Isso é, entendendo que a cidadania plena somente será

possível com a ampla participação da população em todo o processo decisório

(inclusive com o acompanhamento constante de todas as ações políticas), certamente há

muitas conquistas a serem buscadas, mas não podemos desconhecer que houve avanços

significativos, inclusive no que se refere à organização da sociedade civil, de diferentes

formas, com diversas intencionalidades e perspectivas, entre as quais podemos situar

alguns dos muitos "projetos sociais" que hoje existem em nosso país.

Entre tantas experiências, é possível identificar alguns pontos em comum:

a) apresentam-se como alternativas de promoção de inclusão social, tendo em vista o

quadro de desigualdade que grassa em nosso país;

b) com isso, adotam o discurso de vinculação com a idéia de construção de cidadania,

ainda que muitas vezes tratem do conceito de forma genérica e imprecisa;

c) normalmente são iniciativas organizadas para ocupação do tempo livre dos

freqüentadores, ainda que alguns tenham algum grau de relacionamento com a escola

(por exemplo, oferecendo também reforço escolar/explicadores, ou exigindo a

freqüência nas salas de aula, alguns ate mesmo certo grau de desempenho, para a

manutenção da participação dos envolvidos nas atividades);

d) majoritariamente contam com a participação de organizações não governamentais

(ONGs), seja como líderes exclusivas do projeto (responsável pela estruturação e

operacionalização, a partir de financiamento de fontes privadas diversas, como as

advindas de fundações internacionais ou nacionais), seja conduzindo o projeto fazendo

uso de recursos públicos distribuídos em editais (como os lançados pela atual gestão do

governo federal no âmbito dos ministérios do esporte e da cultura) ou mesmo sendo

convocadas pelo próprio poder publico para em seu nome desempenhar determinadas

ações.

o que diferencia esse quadro atual dos momentos anteriores? Que problemas

podemos identificar nesse contexto? Quais são as reais contribuições que tais projetos

podem dar ao publico envolvido? Como pensar a melhor adequação das estratégias
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desempenhadas tendo em vista potencializar o alcance dos objetivos declarados? Este

artigo objetiva apresentar um conjunto de reflexões criticas que busca caminhar no

sentido de abordar tais questões, se não na perspectiva de respondê-Ias por completo,

certamente com o intuito de apresentar um conjunto de inquietações desse autor, que

tem estado envolvido com projetos de natureza semelhante já há alguns anos, seja como

professor, coordenador, consultor, formador e/ou pesquisador.

Longe de ditar um receituário a ser seguido de forma inquestionável, pretende-se

compartilhar esse conjunto de reflexões com outros colegas que se envolvem com

iniciativas semelhantes, encarando o desafio de atuarem em cenários não poucas vezes

desfavoráveis. Ao final, pretendo apresentar também alguns parâmetros que penso ser

úteis para auxiliar no cotidiano dos que, ao atuarem nesses projetos, seguem acreditando

que algo deve ser feito para reverter essa situação caótica e injusta a que esta submetida

parte significativa da população brasileira.

Optei por um texto bastante autoral, pouco acadêmico (no seu sentido

tradicional; isso é, evitando citações e grandes debates conceituais) e que dialogue de

forma livre com uma serie de referencias teóricas, bem como com um conjunto de

experiências que vem marcando minha trajetória profissional nos últimos anos.

Propositadamente omiti alguns nomes, para não dar a esse artigo um tom de denúncia,

que penso não ser o mais adequado. O que pretendo é, ao elencar problemas que tenho

observado nos últimos anos (tanto nos projetos que me envolvi como educador e/ou

coordenador, quanto naqueles que tive acesso como pesquisador), conclamar os colegas

a juntos pensarmos em alternativas e novos arranjos para nossas propostas.

Tanto "Projeto Social" ... para onde vamos? Reflexões

Comecemos nossa discussão pelo próprio uso do termo "projetos sociais". Se

formos rigorosos na definição, qualquer projeto desenvolvido em sociedade deve ser

considerado um projeto social e mesmo os projetos individuais em certo sentido têm um

enorme caráter social, já que devem ser vivenciados no âmbito de um determinado

contexto coletivo.

Levanto essa discussão não de forma gratuita, mas para chamar a atenção para

uma compreensão comum nos dias de hoje: a idéia de que "projetos sociais" são aqueles
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desenvolvidos em comunidades de baixa renda ou com excluídos de diferentes

naturezas.

Isso certamente cresceu muito no âmbito dos últimos governos federais,

notadamente quando assumiu a presidência Luís Inácio Lula da Silva (2003), que, eleito

por um partido que tem urna trajetória no âmbito da esquerda (Partido dos

Trabalhadores), desde sua campanha vinha fazendo um contundente discurso sobre a

necessidade de uma "ação social" mais agressiva e contundente. Por ocasião de sua

reeleição (2006), tal discurso ficou ainda mais marcante e fora apresentado como o

principal ganho de sua gestão anterior.

Nesse âmbito, parece que perigosamente podemos observar urna moda do

"social" no Brasil dos dias de hoje. Por isso nesse artigo até aqui estou utilizando o

termo "projetos sociais" entre aspas, para que desde o início possamos desconfiar e

problematizar as dimensões que hoje carrega a utilização dessa denominação.

Vejamos que obviamente isso pode trazer ganhos para o conjunto geral da

população, mas também pode servir de nuvem para esconder as verdadeiras

intencionalidades e/ou deficiências de certas propostas. Vale lembrar o dito popular:

não bastam boas intenções, pois de boas intenções está cheio o inferno!

Da mesma forma, essa "onda" do "social" pode trazer o perigo de obliterar a

visão sobre a necessidade de mudança completa desse modelo de sociedade, permitindo

propagar-se arriscadamente a idéia de que para a resolução dos problemas nacionais

bastam apenas algumas correções de rumo, no sentido de somente atenuar determinados

problemas. Não por acaso tenho chamado algumas dessas propostas de "novo

assistencialismo crítico". O que as desencadeia é urna suposta visão crítica, um discurso

aparentemente bastante "engajado", mas a prática configura-se não poucas vezes como

urna recriação do velho assistencialismo, marcado por um caráter explicitamente

funcionalista, algo já muito facilmente observável na história brasileira de

relacionamentos com os grupos comunitários minoritários (no sentido de acesso ao

poder, já que numericamente estamos nos referindo à maior parte de nossa população).

Parece-me chegada a hora de separar o joio do trigo. Entre os projetos

conduzidos por ONGs, grupos privados ou iniciativas governamentais, há aqueles

realmente sérios, mas há também muitos que atendem mais aos envolvidos na liderança

da iniciativa do que propriamente o público-alvo informado. Provocativamente, afirmo
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que a grande inclusão social que alguns projetos proporcionam é para a classe média

desempregada, já que se constituem em oportunidades de emprego para assistentes

sociais, psicólogos, professores, etc. Obviamente que é fundamental que tenhamos

profissionais capacitados conduzindo tais iniciativas, e que esses devem sim ser bem

remunerados, mas torna-se perigoso e motivo de reflexão o fato de que em algumas

dessas iniciativas uma parte muito pequena do investimento é efetivamente dedicada ao

público-alvo anunciado, aquele que deveria ser o centro das atenções do projeto.

Há também muitas empresas privadas que patrocinam projetos dessa natureza

mars interessadas em descontos fiscais e/ou na construção de uma imagem de

responsabilidade social (outra moda dos dias de hoje) do que verdadeiramente em

promoção da tão propalada inclusão social.

Há muitos projetos governamentais que se estruturam com um belo discurso

(alguns nem mesmo tão belo assim), mas na pratica desenvolvem-se de forma

equivocada, muitas vezes apressada (sob a terrível justificativa que o "tempo da

política" não permite que seja de outra forma), como se oferecessem alternativas de

segunda categoria para um público tratado corno de segunda categoria, quando não

eivadas de praticas eleitoreiras e interesseiras. O desperdício de dinheiro público é

flagrante.

Efetivamente não é tarefa das mais fáceis traçar um perfil exato dessas

iniciativas governamentais e não-governamentais, que, no último caso, inclusive se

estruturam a partir de entidades que assumem as mais diversas denominações: ONGs,

Organizações Civis de Interesses Públicos (Oscips), Fundações, Associações Culturais,

entre outras. Mesmo com todos os esforços da Associação Brasileira de Organizações

Não Governamentais (ABONG), que com 15 anos de atuação já possui um perfil das

suas entidades associadas', e de entidades como Rede de Informações para o terceiro

setor (RlTS)4, ternos que reconhecer que grande parte das iniciativas não está ligada a

tais associações, tornando o quadro bastante impreciso.

Queremos deixar claro que não consideramos oportuna a idéia de

"criminalização" a priori das diferentes estratégias de organização da sociedade civil.

Nem tampouco estamos afirmando que essas não tem valia ou contribuição a dar a

4
. Maiores informações podem ser obtidas em: http://www.abong.org.br.
. Maiores informações podem ser obtidas em http://www.rits.org.br.
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sociedade brasileira. Isso sena urna postura bastante fundamentalista e mesmo

desconsideraria um grande número de experiências bem sucedidas desenvolvidas por

essas entidades. Um exemplo claro disso é a importante atuação das organizações

ligadas de forma multifacetada a questão da AIDS no Brasil. Tal intervenção foi

fundamental para não só chamar a atenção para a problemática, corno gerou políticas

públicas governamentais que hoje colocam o Brasil entre os países mundialmente

elogiados pelo trato da questão.

Apenas estamos ressaltando que há urna necessidade urgente de melhor analisar

as iniciativas em desenvolvimento, no sentido de contribuir para o aperfeiçoamento das

propostas, um debate que nos parece urgente e necessário, notadamente no que se refere

a projetos de esporte e lazer, já que, em função de sua própria natureza, são menos

passíveis de controle e de identificação do alcance e sucesso dos objetivos anunciados.

Ao abordarmos o desenvolvimento dos chamados "projetos sociais", e urna vez

mais chamamos a atenção para o caso específico do esporte e lazer, há ainda urna outra

ocorrência que deve ser cuidadosamente observada: a falta de urna compreensão teórica

mais aprofundada, algo que se articula com urna implementação que desconsidera

dimensões fundamentais em projetos de inclusão social e as peculiaridades dos locais

em que se mserem.

O próprio exemplo da dicotomia "esporte" e "lazer" já expressa essa dificuldade

conceitual. Quando trabalhamos com a prática esportiva nesses projetos, não estaríamos

trabalhando corno estratégia de lazer? Então por que essa prática é apresentada separada

do conceito de lazer nos títulos? Isso se agrava quando falamos dos "projetos culturais".

Ora, o esporte também não é um importante fenômeno cultural? Quando falamos de

cultural em grande parte dessas iniciativas não estaríamos simplesmente a relacionando

a arte, o que seria urna redução de seus sentidos e significados?

Outro exemplo disso pode ser encontrado em programas com idosos. Há alguns

anos atrás desenvolvi um estudo que demonstrava que o rápido crescimento de

intervenções com esse público-alvo trouxe no seu bojo urna serie de problemas que

devem ser considerados:

a) a própria terminologia - por que usar termos corno "melhor idade" e "idade de ouro"

(corno se quiséssemos esconder ou maquiar problemas e peculiaridades dessa faixa

etária) e mesmo "terceira idade" (corno se houvesse um rígido encadeamento entre as
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fases de vida)? Por que não usamos o termo "idosos" já que lamentavelmente se

desgastou o termo "velho", que a principio não teria nada de pejorativo?

b) essa dimensão anterior expressa um certo desconhecimento teórico da questão da

velhice no Brasil e na sociedade contemporânea como um todo. Muitas vezes é a

expressão de um programa que procura contribuir para os idosos envolvidos no sentido

de funcionalmente somente minimizar seus problemas, e não no intuito de contribuir

para a conscientização política do idoso tendo em vista sua situação social;

c) aqui ainda há uma questão de grande importância: o trabalho com idosos exige um

certo grau de conhecimento acerca das peculiaridades fisicas do grupo, que se

desrespeitadas ou não consideradas colocam em risco mesmo a segurança dos

indivíduos envolvidos. Recentemente, de forma irônica, escrevi em um prefacio de livro

que tenho a impressão que Deus deve ser mesmo brasileiro, só isso pode explicar como

não morrem idosos em programas de esporte e lazer, tal o número de iniciativas que

desconhecem completamente essas especificidades!

d) Por fim, sem negar as possíveis contribuições de muitos desses projetos, nem

tampouco afirmar que não criam condições de satisfação no publico envolvido, observei

que em grande parte dos programas analisados não ficam claras as intencionalidades ou

percebe-se uma enorme distância entre o objetivo anunciado e a proposta

implementada, algo que fica ainda mais grave quando reconhecemos que ainda são

poucos ou parciais os estudos de impacto do alcance das proposições explicitadas (por

exemplo, é comum vermos uma valorização extrema de dados numéricoslburocráticos

como parâmetros de avaliação).

Quando analisamos projetos para jovens, encontramos problemas semelhantes.

Comecemos pela própria imprecisão do termo: quando nos referimos à juventude, de

que público estamos falando? Seria possível precisar uma faixa etária a ser atendida?

Esse conceito não seria bastante variável de acordo com cada comunidade/localidade?

Como temos tratado isso nos projetos desenvolvidos?

Vejamos também a questão da natureza dos trabalhos. Peguemos um exemplo

simples para tomar mais claro: os manuais de recreação. Percebamos como existem

livros com propostas para crianças, para adultos, para idosos, mas poucos para jovens!

Se não conhecermos as peculiaridades dessa faixa etária, é possível que no máximo
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estejamos a fazer adaptações daquilo que é aplicado com cnanças ou com adultos,

deixando de entender que há questões gerais específicas relacionadas a esse grupo.

Grande parte dos projetos com jovens apresenta a questão da empregabilidade

como uma preocupação geral, o que parece a princípio interessante, já que isso se

constitui realmente em um dos desafios para pensar a inclusão social desse grupo social.

Mas não seria um risco somente focar as iniciativas nessa questão, abandonando a

formação do cidadão em seu sentido mais amplo? Mais ainda, quantos projetos

realmente constituem-se em iniciativas eficazes de gerar possibilidade de aumentar a

empregabilidade? Na verdade, aqui vemos uma vez mais o já citado problema geral que

acomete no Brasil os chamados "projetos sociais": a falta de melhor estruturação e

maior cuidado com iniciativas de avaliação dos impactos do que é apresentado como

objetivo.

Vamos aprofundar um pouco mais a discussão acerca de alguns problemas aqui

elencados. Com isso, espero coletar elementos para a melhor formulação de projetos de

esporte e lazer, algo que será abordado posteriormente.

»<.

Inquietações

Inclusão social

O discurso de promoção de inclusão social é observável em praticamente todos

os projetos de esporte e lazer. Isso pode significar um sensível avanço da questão, já que

não se trata de acreditar que a proposta de intervenção tenha um fim em si mesmo,

apresentando-se a compreensão de que as ferramentas pedagógicas utilizadas são um

meio para alcance de outros objetivos mais amplos. Contudo, devemos nos perguntar: o

que tem se chamado de inclusão social quanto tal conceito é apresentado?

Essa é para mim uma preocupação central que devemos ter. Posso observar

ainda, mais do que poderíamos supor, a existência de propostas que crêem que vão

conseguir incluir os indivíduos tendo em vista uma possibilidade bastante limitada e

polêmica de inserção profissional. Por exemplo, a escolinha de futebol que julga que

sua grande contribuição é oferecer perspectivas de que algum de seus alunos torne-se

atletas profissionais de grandes clubes, ganhando altos salários, cujos maiores exemplos

são nossos astros globais desse esporte (Ronaldinho, Roberto Carlos etc.), a maior parte

deles inclusive oriunda das camadas populares.

8



Isso não ocorre só com o futebol. Há também os projetos de música que

induzem a seus alunos a pensarem que podem se tomar grandes estrelas; ou os projetos

de dança que afirmam que seu parâmetro de sucesso é ter inserido bailarinos em

importantes companhias mundiais.

Precisamos analisar crítica e matizadamente esse tipo de discurso, que, ora mais

ora menos explicitamente, ainda impregna se não os projetos em si, certamente o

imaginário de grande parte do publico que os busca:

a) sabemos que é uma falácia afirmar que surgem em grande número profissionais de

renome oriundos desses espaços. Os mecanismos de seleção são bastante cruéis,

excludentes e ainda assim somente uma parte bem pequena dos que conseguem vencer

tal barreira consegue salários dignos. Esse é o caso, por exemplo, dos jogadores de

futebol: apenas uma minoria tem realmente boas condições de vida; a maioria ganha

mal, é explorada e tem uma curta carreira;

b) além disso, se a proposta de trabalho do projeto é a de inclusão social, não me parece

adequado pensar nesse tipo de inclusão; pensamos que incluir deve significar preparar o

indivíduo para o exercício pleno da cidadania e isso certamente significa desenvolver

olhares críticos sobre a realidade que os cerca, não adaptação incondicional a esse

modelo de sociedade.

Veja bem que não estou dizendo que é um "crime" que de nossos projetos

venham a surgir profissionais, isso pode sim ocorrer como decorrência do trabalho

desenvolvido. O que estou ponderando é que esse não deve ser o objetivo central de

nossas propostas e não deve balizar a função primordial de nossas ações.

Em um dos projetos em que atuei tive problemas exatamente por essa mudança

de intencionalidade central. Quando iniciamos o projeto, o intuito era contribuir para o

emergir de lideranças comunitárias, a partir do trabalho com diferentes

linguagens/manifestações culturais. Tratava-se de identificar, fortalecer e contribuir para

a sinergia de líderes relacionados a diferentes atividades, que se organizariam em um

local comunitário, gerando uma pratica política conseqüente desde um estimulo inicial.

Certamente desse processo ganhariam força os grupos artisticos/esportivos da

comunidade, que deveriam ser por nós também estimulados, por expressarem os desejos

de uma parte da localidade e por se tomarem parceiros do programa. O que ocorre é que

a direção do projeto, depois de 2 anos de atuação, decidiu que deveríamos centrar
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esforços na ajuda aos grupos a se fortalecerem e apresentarem suas produções nos

espaços tradicionais da arte (teatros, casa de show etc.). Para tal abandonava-se o caráter

político anterior de organização comunitária. Assim sendo, deixamos de contribuir para

que coletivos políticos buscassem alternativas a enorme máquina da industria cultural,

tentando encontrar meios para que viessem a se inserir nas formas de organização da

cultura espetacular. Um lamentável, ainda que em certo sentido sutil, desvio de

caminho, que acabou por nos excluir do programa.

No caso do esporte, há ainda um sem número de falsas compreensões que estão

presentes nos discursos de quem defende suas possíveis contribuições. É comum

ouvirmos frases do tipo: "quem pratica esporte, se toma mais disciplinado", "quem faz

esporte, tem uma saúde melhor", "quem se envolve com a prática esportiva, respeita os

outros".

Ora, essas visões carregam no seu interior uma visão essencialista do esporte,

como se fosse portador de um dom imanente. Não há nada a priori que o apresente

como bom ou ruim; a diferença estará no uso pedagógico que se faz dessa prática social,

sem dúvida importante em nossa sociedade contemporânea, mas que não deve ser

utilizada a partir de abordagens ingênuas e/ou apologéticas: não se trata da saída para

todos os problemas, é apenas mais uma possível ferramenta para o animador.

Há ainda nesse item outra dimensão que devemos novamente destacar (e o

fazemos por julgar que se trata de uma questão de relevada importância). Como grande

parte desses projetos não tem mecanismos de avaliação de impacto, fica-se sem saber

bem se realmente promovem a tão propalada inclusão. Mais, lamentavelmente

encontramos fartos exemplos de projetos que fazem o discurso de inclusão, mas

implementam práticas absolutamente excludentes, onde são valorizados ou selecionados

os melhores e mais aptos, estratégias muito conservadoras de atuação e até mesmo de

desconsideração das peculiaridades de determinados grupos (portadores de deficiência,

por exemplo, muitas vezes são um grupo desconhecido). Observamos assim uma

exclusão entre os excluídos!

Vou pegar um exemplo pouco discutido e por mim alvo de uma investigação há

alguns anos atrás: a questão da orientação sexual. É impressionante como esse assunto é

muito pouco trabalhado nos programas de esporte e lazer, como há um verdadeiro

desconhecimento da ternática e como em diversas vezes os educadores estão entre os
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principais responsáveis pelo propagar de preconceitos e estereótipos (isso é mais forte

ainda em projetos esportivos).

Nessa pesquisa, desenvolvida como homossexuais do sexo masculino, por

exemplo, identificamos que os professores de educação fisica, tanto da escola quanto de

projetos extra-escolares, foram apontados entre os principais responsáveis pelo

desrespeito para com os meninos que desde criança apresentassem alguma característica

considerada efeminada, seja diretamente (alguns homossexuais foram impedidos de

participar das atividades por serem considerados "doentes" ou eram chamados por

apelidos como "rosinha", "florzinha", entre outros) ou indiretamente (os professores até

identificavam o escárnio, mas não se posicionavam no sentido de proteger os atingidos,

nem aproveitavam para trabalhar pedagogicamente a questão).

Como podemos pensar em projetos inclusivos que não considerem em toda sua

plenitude os diversos tipos de exclusão, que não são somente de natureza econômica,

mas também e mormente de caráter sociocultural, como as questões ligadas a gênero,

idade, etnia e a já citada orientação sexual, entre outras? Não deveríamos estar atentos

ao fato de que nosso papel deve ser o de contribuir para a formação de um cidadão, em

seu sentido mais amplo? Discutamos um pouco disso no item que segue.

.r>

Cidadania

Cidadania é outra palavra da moda, curiosamente nem sempre articulada à idéia

de inclusão social. Podemos perceber que por diversas vezes é mais um anúncio, mais

um discurso, do que exatamente algo perseguido e encaminhado com ênfase pelas/nas

ações cotidianas do projetos.

Que tipo de inclusão desejamos? Trataria-se somente de criar forma de adequar

os indivíduos a esse modelo de sociedade atual, pautado na injustiça social, na

desigualdade e falta de fraternidade, ou pretendemos contribuir para que as pessoas

compreendam-se enquanto seres políticos e se integrem em iniciativas múltiplas de

promoção de mudanças sociais concretas e não somente superficiais?

Há duas ressalvas que, contudo, precisam ser feitas. A primeira delas é que não

podemos confundir nossos projetos com "máquinas de formação política", no sentido

clássico, ainda que devamos desejar a mudança completa desse modelo de sociedade.

Se o sentido for esse, parece-me inadequado investirmos tanto em projetos de esporte e
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lazer, já que eles não terão a condição de contrapor de forma linear o mesmo contexto

social que tende a considerar tais objetos como secundários ou de menor importância,

algo que se articula com o superdimensionamento do valor do trabalho e com a enorme

força da cultura de massas em nossa realidade atual.

Quando falo aqui de política, não estou me referindo à sua forma de organização

tradicional (partidos, sindicatos etc.), mas sim a uma postura perante a realidade, ainda

que não devamos negar ou afastar que existem injunções da política clássica em nossos

projetos (e quem já trabalhou em programas governamentais sabe bem disso, deve se

lembrar de que em muitas oportunidades as pressões são bastante fortes). Não há, aliás,

em minha colocação, nenhum preconceito com as formas clássicas de política, que

devem ser reconhecidas como importantes na construção de uma sociedade

democrática. Apenas estou dizendo que a natureza de nossa intervenção deve ser

adequada às características de nosso fórum de atuação.

Uma segunda discussão refere-se ao caráter assistencialista de alguns projetos.

Aqui uma vez mais precisamos de posições matizadas. Não vejo nenhum problema na

existência de determinados projetos que oferecem algum tipo de complemento às

ausências do Estado, como, por exemplo, reforço de alimentação, explicadores,

assistência medica e mesmo, em alguns casos, alguma forma de bolsa e/ou pagamento.

Lembro do saudoso Betinho afirmando que quem tem fome, tem pressa!

A questão passa a ser perigosa quando esses complementos oferecidos se tomam

mais importantes do que o projeto em si no que se refere a sua intencionalidade.

Devemos nos perguntar se o que é oferecido funciona como auxiliar ao alcance dos

objetivos, ou trata-se de algo oferecido sem articulação com o que se propõe o

programa. Por fim, parece prudente observar que essas "concessões" não podem

funcionar como forma de esconder as deficiências das propostas.

Um projeto e/ou programa pode até contribuir para momentaneamente sanar

alguma deficiência do Estado, mas de maneira nenhuma pode substituir ou deixar de

tematizar o que é obrigação e responsabilidade do Estado, e, portanto, motivo de

cobrança com ênfase e vigor.

r-.

Projetos de tempo livre

12



A ocupação do tempo livre parece ter se constituído em um dos grandes

problemas dos dias de hoje. Por trás disso, há uma articulação complexa com a nova

configuração dos valores em nossa sociedade, com a redução dos espaços de lazer, com

o crescimento da influencia dos meios de comunicação, com a reconfiguração e mesmo

debilidade de agências tradicionais de formação (escola, família, igrejas etc.). Ocupar de

forma "saudável" o tempo livre parece ser um forte ponto em comum entre os projetos

de esporte e lazer.

Há, contudo, alguns riscos que não podemos perder de vista:

a) como nossos projetos vão estabelecer relações com a escola e/ou com outras

instancias formais de educação? Não parece adequado abandonarmos, ou mesmo nos

tomarmos oponentes, dessas importantes instituições;

b) de outro lado, não podemos submeter nossos projetos à lógica desses espaços ou

reproduzir a sua dinâmica de trabalho comumente implementada. Precisamos

desenvolver um modelo de atuação peculiar e adequado a nossos intuitos, que podem

inclusive contribuir para provocar as instâncias tradicionais a buscarem reformulações

de seus modi operandis;

c) devemos tomar bastante cuidado com falsas verdades, afirmações superficiais ou

posturas conservadoras nesse processo de ocupação do tempo livre. É comum ouvirmos

frases do tipo: "esse projeto quer impedir as crianças de se envolverem com as drogas".

Ora, em grande parte das vezes trata-se apenas de uma bandeira de discurso. Em muitas

outras, não se tem precisão se realmente isso esta sendo alcançado. Por fim, não parece

pouco pensar em um projeto só para isso? Ainda que seja essa uma questão importante,

ela deve estar articulada com sentidos mais amplos que devem ser claramente

contemplados nas intencionalidades explícitas nos projetos e programas;

d) por fim, os projetos devem claramente perspectivar duas naturezas de intervenção: a

educação pelo tempo livre e a educação para o tempo livre. A educação pelo tempo livre

é a utilização das ferramentas pedagógicas elencadas por nossos projetos para trabalhar

determinadas dimensões que podem contribuir para a melhor qualidade de vida e a

tomada de consciência da população envolvida. Pode-se dar tanto diretamente (quando

por exemplo, aproveitamos para trabalhar determinados valores) quanto indiretamente

(quando contribuímos para o fortalecimento da organização comunitária). Já a educação

para o tempo livre significa contribuir para que os envolvidos ampliem e descubram
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novas formas de ocupação do seu tempo fora do trabalho e de obrigações diversas.

Pretende apresentar alternativas ao que é massificado pelos meios de comunicação,

constituindo-se fundamentalmente como um processo de educação das sensibilidades.

Futuramente retomaremos e aprofundaremos essa questão.

ONOs, Estado e lideranças comunitárias

Quem deve ser responsável por orgamzar os projetos de esporte e lazer?

Conforme observamos, pode-se perceber um envolvimento majoritário de Organizações

não-governamentais na condução e liderança dessas propostas.

De um lado isso é muito interessante, pois podemos observar que organizações

diversas da sociedade civil tomam para si a responsabilidade de desempenharem

funções de contribuição social. De outro, isso também é fruto da ausência do Estado,

algo crescente nas ultimas décadas, no cenário de fortalecimento mundial das

estratégias neoliberais.

De um lado, ha organizações sérias (sejam governamentais ou não) conduzindo

esses projetos. De outro, lamentavelmente podemos ver grassar práticas interesseiras,

que beneficiam mais, de diferentes formas, os envolvidos com a condução dos projetos

do que o público-alvo propriamente dito.

De qualquer maneira há um apontamento que não pode ser de forma nenhuma

abandonado: a grande contribuição que podemos dar é para a auto-organização

comunitária e para a construção do sentido de co-gestão das. iniciativas com a

participação ativa do Estado.

Isso não pode ser perdido de vista: o Estado deve ser responsabilizado e

envolvido no processo de garantir os direitos sociais. Para tal, deve sim contar com a

colaboração de organizações diversas, mas essas não podem desejar substituí-lo. Antes

esses grupos devem ser ver como agentes catalizadores do aumento de contato e

interface das comunidades com os poderes públicos, convocados que devem ser a

cumprir as funções para os quais foram eleitos: a garantia do bem público coletivo.

Vejo com muita inquietação esse processo de suposta preocupação com as

comunidades que faz com determinadas ONOs se perpetuem em determinados espaços,

quando deviam compreender sempre suas intervenções como provisórias, já que

intuitam contribuir para resolução dos problemas que assolam as localidades
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envolvidas. Resolvido os problemas, ou organizadas a comunidade, deveriam perder

suas funções os projetos implementados.

Mais ainda, muitos líderes de projetos acabam assumindo o papel de principais

representantes dos grupos envolvidos, impedindo que esses falem por suas próprias

vozes. Quem representa hoje os idosos, eles próprios ou um sem número de

organizações que dizem velar pelos direitos dos indivíduos dessa faixa etária? Por que a

voz dos idosos não é ouvida? Quem representa as comunidades de baixa renda, seus

moradores ou "intelectuais" de fora, normalmente de classe média ou alta que lá

desenvolvem projetos? Majoritariamente os programas de esporte e lazer estariam

efetivamente, para além dos discursos contidos nos projetos de apresentação usados

para captar recursos, preocupados com o desenvolvimento do protagonismo juvenil?

No Rio de Janeiro, por exemplo, quando temos algum problema nas favelas,

invariavelmente se convocam determinados lideres de ONGs, curiosamente

normalmente pessoas que não vivem na comunidade, ali não foram criadas, e só

conhecem a realidade por lá trabalharem. Por que as pessoas da comunidade não são

convocadas? Por que a necessidade desse filtro? Estariam esses projetos realmente

interessados em contribuir para a auto-organização comunitária ou no fundo pretendem

ficar por ali a vida toda, garantindo seu funcionamento e os empregos dos que estão

envolvidos com sua administração? Quem representa quem afinal?

o que fazer, para onde ir? Sugestões

Para finalizar nosso artigo, vamos aprofundar e/ou retomar alguns pontos já

tocados, tendo em vista construir um conjunto de parâmetros que julgamos importantes

se desejamos construir projetos de esporte e lazer mais adequados e que possam melhor

contribuir com o publico fim a que se destina.

A Animação Cultural

Quando falamos de atividades de lazer, cabe ter em vista que fundamentalmente

estamos falando de cultura, em seu sentido mais amplo. Isso é, estão plenamente

imersas e articuladas com um conjunto de valores, normas, hábitos, formas de viver.

Todos nós vivemos imersos e somos influenciados por culturas diversas que se

entrelaçam.
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o âmbito da cultura, contudo, não é estático, mas sim dinâmico e até mesmo

conflituoso. Ao mesmo tempo em que aí encontramos os elementos que nos controlam e

nos permitem viver em sociedade, também descortinamos aqueles que podem nos

induzir a questionar o modus vivendis, vislumbrando outras maneiras de viver.

No que se refere à vivência de atividades de lazer, devemos reconhecer que

grande parte da população é submetida a uma enorme restrição. Como trabalha muito,

perde muito tempo diário no transporte até o trabalho (pois vive longe dos grandes

centros) e não é adequadamente informada para acessar linguagens diferenciadas, não é

equivocado afirmar que na maior parte dos casos as oportunidades mais buscadas são

aquelas difundidas pela indústria cultural, pelos meios de comunicação de massa

(notadamente televisão e rádio). Sem falar que faltam opções culturais diversificadas

próximas do local de moradia, o que toma mais complicado o acesso. Essa é uma

ocorrência mais notável em cidades do interior e da Zona Rural.

Basta dizer que somente 7% das cidades brasileiras possui cmema. Enquanto

ISSO, 98% dos municípios têm acesso ao sinal da principal emissora e já temos, em

nosso país, mais aparelhos de televisão do que geladeiras. Se formos considerar o

número de livrarias, até bem pouco tempo o Brasil inteiro tinha em menor número do

que a cidade de Buenos Aires.

Não que as atividades mais comumente encontradas sejam a princípio

inadequadas, mas não deveríamos pensar em outras alternativas de lazer para além

destas? Também não estamos dizendo que não existam resistências e/ou alternativas

para a população, mas somente constatando o quadro de desigualdade de oportunidades

de acesso.

Uma atuação no âmbito do lazer, tendo em vista tal contexto, deve procurar

então potencializar as possibilidades de vivência da população, apresentando outras

possibilidades de prazer e diversão. Ao fazermos isso, ao ampliarmos o acesso às

diferentes linguagens/manifestações, também estaríamos contribuindo para estimular

outros olhares, outras perspectivas de vida, para difundir outros valores e compreensões

acerca da vida. Em última instância, estamos falando de um processo de sensibilização,

ou, sendo mais claro, de educação da sensibilidade.
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Chamamos esse processo de intervenção de "Animação Cultural", um conceito

que tem diferentes perspectivas dependendo do autor que o trabalhe. Particularmente,

tenho a definido como:

* uma tecnologia educacional; ISSO é, trata-se de uma proposta de intervenção

pedagógica; todos os profissionais envolvidos devem se encarar e se preparar para atuar

como educadores;

* pautada na idéia radical de mediação; isso é, não se trata de impor algo, mas sim

de, em um processo pedagógico (e certamente na maior parte das vezes lento)

apresentar alternativas, problematizar as vivências e olhares cotidianos, problematizar

os gostos e prazeres;

* que busca contribuir para permitir compreensões mais aprofundadas acerca dos

sentidos e significados culturais, que concedem concretude a nossa existência

cotidiana; por que atuamos? Somente para passar o tempo de nossos jovens, crianças,

adultos e idosos envolvidos? Certamente que não! O que desejamos é que nossa

intervenção possa contribuir para possam enxergar o mundo de maneira mais atenta e

crítica, desenvolvendo posturas ativas perante a realidade que os cerca;

* construída a partir do princípio de estímulo às organizações comunitárias; isso é,

esperamos que desse processo venham a emergir lideranças que possam construir

práticas verdadeiramente democráticas para a articulação da sua comunidade, em busca

de reivindicar novos modelos devida em sociedade, que possam respeitar radicalmente

os indivíduos e permitir a construção de uma dinâmica social mais justa;

* Assim sendo, é necessário que nossa intervenção procure provocar questionamentos

acerca da ordem social estabelecida e contribuir para a superação do status quo e

para a construção de uma sociedade mais justa.

Para melhor encaminhar tal perspectiva de atuação, falamos do duplo aspecto

educativo do lazer: a "educação para e pelo lazer". Podemos sim, aproveitar os

momentos de lazer para discutir valores, normas, desenvolver uma perspectiva crítica

dos indivíduos acerca da realidade (educação pelo lazer). Porém, mais do que isso,

precisamos contribuir para que as pessoas compreendam e descubram as múltiplas

possibilidades de lazer de que podem usufruir, oportunizando e estimulando a busca das

mais diversas alternativas de diversão e prazer nos momentos de não-trabalho (educar

para o lazer). E isso deve ser feito não em confronto com a formação cultural de cada
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indivíduo e de cada comunidade, mas em um processo pedagógico prolongado de

discussão, diálogo e mediação.

As diversas linguagens culturais

As atividades de lazer são sempre culturais, estando relacionadas aos mais

diferentes interesses humanos. Quando prepara sua programação em conjunto com a

comunidade, a equipe/profissional utiliza as mais diversas linguagens/manifestações,

procurando dentro do possível contemplar essa variedade de possibilidades de diversão

e de prazer.

Para embasar a seleção de nossas atividades, considerando os diferentes

interesses, uma eficaz ferramenta auxiliar é o quadro classificatório proposto por Joffre

Dumazedier (1974). Ele divide as atividades de lazer em cinco grupos: fisicas, artísticas,

manuais, intelectuais, sociais.

O que este autor leva em conta é o interesse central que conduz o indivíduo às

atividades, mesmo que saibamos que isto não se dá de forma isolada. Isto é, um

indivíduo quando joga futebol nas tardes de sábado, não o faz somente tendo em vista o

interesse na atividade fisica, mas também por que o grupo social se reunirá depois para

conversar. Interesses fisicos e sociais nesse caso se cruzam.

O que importa para nós animadores culturais é considerar um quadro geral de

interesses, utilizando a classificação proposta como forma de diversificar e potencializar

o alcance dos objetivos de nossa proposta de intervenção. Mas lembremos:

* a criatividade de cada equipe/profissional é o limite da preparação de nossos

programas;

* obviamente que também teremos que considerar as condições operacionais de cada

espaço de intervenção;

* Na verdade, devemos entender que nossos programas podem e devem conjugar de

forma articulada e complexa todos esses interesses.

Os interesses fisicos

As atividades físicas estão entre as mais procuradas. Normalmente o praticante

busca o prazer ocasionado pela movimentação corpórea, muitas vezes a relacionando

com preocupações ligadas à estética corporal e à saúde. Podemos introduzir tais
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atividades a partir de uma dupla postura de nosso público-alvo, sempre buscando o

equilíbrio entre ambas: o indivíduo pode jogar/praticar ou pode assistir a realização da

atividade. Isto é, por exemplo, pode jogar futebol ou assistir a uma partida do esporte.

Importante é garantir a possibilidade e o estímulo a ambas posturas.

Os interesses artísticos

As atividades artísticas estão entre aquelas cujo acesso é mais dificil e menos

oferecido para a população. Não podemos deixar de introduzir essa importante

manifestação cultural em nossos programas. Vale ressaltar que não devemos ter

preconceitos quanto às formas de arte possíveis de serem utilizadas. Com certeza a arte

está nos museus, cinemas, teatros, bibliotecas, mas também está nas tradições

folclóricas e da cultura popular, no samba, na literatura de cordel, no forró.

Lembremos um princípio básico: nossos projetos não são contra a Indústria

Cultural, mas a favor da possibilidade de acesso diversificado. Nesse sentido, e

considerando o grande poder dos meios de comunicação, parece mais estratégico

mesmo partir das próprias manifestações da cultura de massas, buscando tematizá-Ias

criticamente.

Ao introduzir tais atividades, devemos também levar em conta a dupla postura

antes apresentada. É importante levar a arte erudita e a popular ao nosso público, levar

nosso grupo aos espaços onde a arte é exibida, mas também estimular cada indivíduo a

descobrir suas possibilidades enquanto produtores. Independente da qualidade do

material produzido, todos nós podemos escrever, pintar, cantar, tocar uma música etc.

A experiência estética é o elemento estimulador que impulsiona e conduz à

busca das manifestações artísticas como forma de lazer.

Os interesses manuais

As atividades manuais são procuradas fundamentalmente pelo prazer ocasionado

pela manipulação de objetos e produtos. Muitas vezes tais atividades passam de hobbies

a opções de trabalho, mas em nossos programas não devem ser encaradas enquanto

preparação para tal, e sim como mais uma forma de diversão e educação.

Os interesses intelectuais
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É claro que em todas as atividades movimentamos nossa parte intelectual. Mas

nesse grupo de atividades encontramos aquelas em que o prazer fundamental está

relacionado à reflexão e ao raciocínio.

Os interesses sociais

Todas as atividades de lazer tendem a desenvolver a sociabilidade e estimular a

formação de grupos, mas nesse grupo a ênfase de interesse recai exatamente sobre tal

possibilidade. São atividades buscadas fundamental por promover o encontro de

indivíduos.

o papel da comunidade

Para potencializarmos nossos programas, e contribuirmos para exponenciar suas

possibilidades de contribuição política, devemos buscar o maior envolvimento possível

da comunidade interessada. Isto é, procurar pensar os proj etos não para os cidadãos e

sim em conjunto com eles. Quando deixamos de tomar tal procedimento, mesmo com

boa vontade, corremos o risco de não cumprir adequadamente nossas funções e de

implementar ações que não tenham os desdobramentos esperados. Temos muitos

exemplos de fracassos no que se refere à construção e à gestão de programas de lazer

devido ao fato de a população não ter sido envolvida.

Muitos projetos chegam a determinadas comunidades e pretendem determinar

exatamente o que os moradores e público envolvido necessita. Com um olhar de "fora",

muitas vezes eivado de desconhecimento e preconceitos, não é incomum que os

objetivos inicialmente traçados não sejam atingidos. E não poucas vezes a própria

comunidade é responsabilizada por isso, já que supostamente não teria "entendido" a

proposta do projeto. Ora, por que a comunidade não fora consultada? Por que não foi

envolvida em todas as fases do desenvolvimento do projeto, desde a elaboração da

proposta, passando pela implementação, chegando até a avaliação?

Mais ainda, muitas vezes a comunidade só é envolvida em uma das etapas, não

raramente para minimizar alguma deficiência do projeto. Ao contrário disso, sugerimos

que a comunidade deve ser radicalmente convocada a participar, inclusive porque essa

atitude em si já expressa uma intencionalidade política para além das atividades e

estratégias utilizadas.
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Contudo, vejamos e estejamos atentos: um projeto não é nem o que os seus

responsáveis desejam, nem aquilo que a comunidade quer, ele é o fruto do encontro e da

interação de ambos, e aqui se encontra a necessidade já discutida de desenvolver uma

postura de mediação radical, o que obviamente exige de todos nós grande habilidade e

alguma experiência.

Essa é uma proposta mais trabalhosa? Sem dúvida! Contudo, sem isso, estamos

correndo o risco de desrespeitar as comunidades, não exponenciar o aspecto político de

nossa proposta, investir sem a garantia de retorno (isso é, correndo o risco da ação não

ser nem eficiente, tampouco efetiva), e, do ponto de vista financeiro, ainda ter mais

gastos no futuro, já que a população pode não se envolver na preservação dos espaços e

das iniciativas geradas (logo, também não será eficaz).

~. A questão da inclusão social

Ao prepararmos nossa programação, devemos estar atentos para diversificar as

atividades, de forma a atingir os mais diversos interesses e gostos, e permitir a

participação de todos, sempre levando em conta a faixa etária (crianças, adolescentes,

adultos, idosos), a questão do gênero (homens e mulheres), os portadores de

deficiências (sejam elas fisicas ou mentais), o grau de preparação e de aptidão para a

realização do que for oferecido. Sempre que possível, inclusive, devemos pensar em

atividades que possam juntar públicos diversos em uma mesma prática, homens e

mulheres juntos, crianças e adultos, jovens e idosos (intergeracionalidade).

Também é fundamental ressaltar que não devemos permitir qualquer

manifestação de preconceito e discriminação em nossas programações, sejam elas de

gênero, de faixa etária, de raça, de orientação sexual, no que se refere ao portador de

deficiência, enfim, todos devem ser contemplados e devem ter o direito de participar

ativamente em todas as fases dos projetos (preparação, execução, avaliação).

Para que todos possam participar, temos que inclusive pensar na adaptação dos

espaços fisicos. Por exemplo, alguns locais possuem longas escadas como entradas. Isso

cria dificuldades de acesso e constrangimentos para uma parte significativa de idosos e

portadores de deficiência, que em função de sua dificuldade de deslocamento dependem

da boa vontade de outros ou até mesmo ficam impedidos de usufruir das atividades
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oferecidas. Caso o espaço já esteja construído, podemos pensar na colocação de rampas

de madeira para facilitar o acesso.

Quando formos programar as atividades, devemos lembrar que garantir a

segurança do público é fundamental. Atividades com movimento, que exijam esforço

fisico e/ou endereçadas a idosos devem prioritariamente ser programadas para espaços

não escorregadios, para tentannos minimizar os riscos de acidentes.

A questão da adaptabilidade também deve ser observada quando pensamos no

material a ser utilizado. Imaginemos o seguinte exemplo: desejamos organizar um jogo

de basquete com crianças de 5/6 anos. Não é possível que, nesse caso, utilizemos as

tabelas oficiais, pois será dificil que tenham força para arremessar a bola. Assim,

devemos construir tabelas mais baixas, facilmente confeccionáveis com PVC e um latão

cheio de cimento. Além disso, não devemos utilizar a bola oficial de basquete, de

manuseio complicado para a referida faixa etária. Podemos tranqüilamente trocar por

uma bola de borracha, de toque mais agradável.

O princípio básico é sempre o mesmo: devemos adaptar e organizar nossas

atividades e nossos programas de forma a contemplar com segurança o maior número

possível de pessoas.

Se esses são parâmetros fundamentais, de grande importância, não devemos

esquecer da anterior discussão sobre inclusão social: resumindo tudo o que foi discutido

no decorrer deste artigo: se temos a possibilidade de promover intervenções em

determinadas comunidades/públicos-alvo, não o devemos fazer como uma prática

desinteressada, mas com uma intencionalidade política clara, contribuir para a

construção de uma sociedade mais justa e democrática. E isso vai passar pela

necessidade de contribuir para que os indivíduos se entendam como cidadãos em um

sentido amplo e pleno, preocupados não somente com o que os cerca individualmente,

mas sim comunitariamente. Esse objetivo não pode se resumir a algo anunciado, deve

ser encaminhado em nossas práticas cotidianas, tendo em conta alguns dos alertas e

pressupostos aqui apresentados.

Palavras finais

Depois de muitos anos trabalhando com a implementação de projetos de esporte

e lazer em comunidades de perfil diverso, posso seguramente afirmar: não existem
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modelos e/ou fórmulas de atuação que nos garantam sucesso imediato e a priori. As

críticas e sugestões aqui apontadas são sim importantes orientações coletadas tanto nas

reflexões teóricas disponíveis quanto nas minhas experiências de animador cultural.

Mas nada substitui o exercício cotidiano de reflexão e o desejo de cada profissional de

aperfeiçoar seu trabalho, buscar o melhor, sempre tendo em vista que contribuições

pode dar para a comunidade em que se insere e para a superação desse modelo de

sociedade.

Para alguns pode parecer absurdo acreditar que cada um de nós, animadores, em

nossos espaços específicos de atuação, podemos contribuir para a construção de um

novo modelo de sociedade. Utopia dirão alguns! E é exatamente isso que somos:

sonhadores que acreditam na utopia de que é possível uma nova forma de organização

social, que respeite as diferenças e peculiaridades, que a todos permita acesso ilimitado

às oportunidades de viver melhor.

Contudo não somos sonhadores "lunáticos". Somos sonhadores trabalhadores

sociais, gente que, mais do que discursar, implementa ações que podem apontar para

uma mudança.

Existe uma parábola que provavelmente é conhecida por muitos de nós. Conta

que em certa ocasião houve um grande incêndio em uma floresta. Enquanto todos os

animais fugiam, fugindo das labaredas, percebeu-se que um beija-flor, sozinho, buscava

água no pequeno bico e jogava sobre o fogo, tentando apagar o incêndio. Um dos bichos

que fugiam indagaram ao beija-flor porque fazia aquilo, se jamais seria capaz de apagar

o incêndio, no que respondeu a ave: "estou fazendo a minha parte para contribuir".

Em muitas oportunidades essa parábola tem sido apresentada como exemplo de

engajamento. Particularmente não gosto dessa relação. Para mim, ela tende a propugnar

que os indivíduos sozinhos são capazes de dar soluções. Mais, que basta o desejo de

fazer algo para que tal iniciativa seja louvada.

Seguindo o exemplo da parábola, questiono se não seria mais interessante que o

beija-flor também tentasse envolver os outros bichos na dificil tarefa de apagar o

incêndio. Em um esforço de convencimento e mediação, contribuir para que todos os

animais da floresta entendessem que juntos poderiam mudar a situação. E aí, em

conjunto, cada um com seu potencial, interagissem para buscar a melhor saída, uma

solução mais eficiente.
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o animador cultural é realmente um beija-flor. Mas não o da parábola

tradicional. Ele tráz o anúncio de novas possibilidades com seu canto, mas procura

contribuir para que todos cantem e juntos, como em um coro, possam compor grandes

obras. Ele não toma ações meramente individuais, mas busca gerar práticas coletivas,

ele também se entendendo como parte de uma construção de grupo. E ainda que o

apagar do incêndio pareça algo distante, ele segue crendo que junto com os animais da

floresta, há algo a ser feito.
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Resumo: Este artigo procura de alguma forma contribuir com as possibilidades de atuação do

animador cultural no PELC. Considerando as peculiaridades do cenário, atores, platéia e

vivências, os autores procuram argumentar com base nos fundamentos da animação cultural,

como uma tecnologia educacional, propondo uma intervenção que seja ao mesmo tempo

crítica e educativa para o animador cultural que trabalha no PELe.

Descritores: animador cultural, animação cultural, educação.

o Programa Esporte lazer da Cidade (PELC)

O papel ocupado pelo Esporte e Lazer no mundo contemporâneo não pode ser outro

senão o de instância de emancipação e desenvolvimento humano. Portanto faz-se necessário,

formular políticas publicas para a área. Políticas públicas segundo BOBBIO et aI (1995), são

os "instrumentos de gestão do bem público, que o governo define e opera em nome da

população".

Entendendo Política Pública como uma Política Social, VILALLOBOS (s.d.) citada

por ZINGONI (2001) apresenta o conceito de política social do comitê Social de Ministros do

Chile, como sendo:

"o conjunto de medidas e intervenções sociais que são impulsionadas a partir

do Estado e que têm como objetivo melhorar a qualidade de vida da população

2
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e conquistar crescentes níveis de integração social, especialmente dos grupos

socialmente excluídos, nas diversas dimensões pelas quais se expressa a sua

exclusão (econômica, política, territorial e/ou cultural)". (p.48)

Nesta perspectiva, observando programas de governo, lendo trabalhos apresentados

em congressos de Esporte e Lazer - Encontro Nacional de Recreação e Lazer (ENAREL),

Congresso Brasileiro de Ciência do Esporte (CONBRACE), chega-se à conclusão que existe

uma preocupação acadêmica quanto à democratização do Esporte e Lazer.

O tempo destinado ao Esporte e Lazer deve ser vivido de maneira saudável e feliz. E é

papel do Estado viabilizar isto para a população, com recursos próprios, com parcerias com o

setor privado e com o terceiro setor, mas principalmente promovendo a conscientização da

população para que ela se sinta co-gestora do processo, e pouco a pouco construa sua

autonomia.

Os avanços na gestão democrática com participação e controle social registrados nas I

e II Conferências Nacional de Esporte (2004 e 2006, respectivamente) que resultaram nas

diretrizes para a consolidação da Política Nacional de Esporte e Lazer, bem como a

reestruturação do Conselho Nacional do Esporte, a aprovação do Estatuto do Torcedor, a

regulamentação da Lei Agnelo/Piva, a criação da Bolsa Atleta, os Projetos de lei como a

Timemania e a Lei de Incentivo ao Esporte demonstram a vitalidade do mais novo Ministério.

Entretanto, são os programas sociais como o Segundo Tempo e o PELC que

apresentam maiores possibilidades de ampliar a oferta de atividades esportivas, recreativas e

de lazer, combatendo todas as formas de discriminação, na busca da inclusão social e da

qualidade de vida, marcas do Governo Lula. (RODRIGUES, 2007, p.14).

Portanto o PELC é entendido como instrumento importante no fortalecimento do

esporte e lazer como direito social. Implementado através de funcionamento de núcleos de

esporte recreativo e de lazer, atendendo 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 realidade de

macros eventos de lazer.

Os núcleos são espaços de convivência social do município, onde as manifestações

esportivas e de lazer são planejadas e desenvolvidas. As praças, quadras, o salão paroquial e o
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campo de futebol em cada bairro são exemplos de espaços destinados aos núcleos. Nestes, as

manifestações socioculturais, artísticas, intelectuais, físico-esportivas acontecem tendo como

principio a gestão participativa e democrática.

O grande diferencial é a ressignifícação dos espaços existentes e a busca de espaços

alternativos onde a comunidade exatamente não tem sido atendida por não ter espaços

específicos de lazer acredita que a efetivação de políticas públicas leva a comunidade à auto-

organização na busca desses espaços específicos.

Portanto os núcleos 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 subnúcleos, buscamos com isso evitar considerar como núcleo

um espaço que restrinja a comunidade à participação em uma única atividade de lazer.

(manual de orientação, 2007).

Contextualizado este cenário, com as particularidades que dão um caráter único ao

palco, aos atores, platéia e as performances já desenvolvidas no PELC é que os autores

propõem uma Intervenção Crítica-Educativa do Animador Cultural no PELe. No entanto,

entendermos ser imprescindível uma reflexão sobre alguns pontos acerca da animação

cultural e esse personagem, ao qual se denomina animador cultural: o que é animação

cultural? Quem é esse animador cultural? Quando, onde, como, para que e com quem ele

atua? No capítulo próximo é justamente esta reflexão que pretendemos fazer, por intermédio

da dialogicidade com os autores que tem se dedicado a este campo de estudo, ainda tão

incipiente.

o Animador Cultural

Neste capítulo transitaremos por um terreno firme, mas ainda um tanto desconhecido

para muitos, por que não dizer para uma maioria de nossa sociedade. Muito ainda é preciso se

refletir para que essa caminhada tenha um norte definido, com menos entroncamentos ou

bifurcações que possam nos confundir para onde seguir, muito embora, nossa proposta de

trajeto esteja muito clara, o caminho é que às vezes se mostra muito longo e pouco explorado.

Por isso mesmo, não vamos nos aprofundar em conceitos, mas procuraremos entender os
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questionamentos citados no desfecho do capítulo anterior.

Segundo Victor Melo (2004), a animação cultural pode ser definida como uma das

possibilidades de intervenção pedagógica nos momentos de lazer e ainda é citada como uma

expressão epistemologicamente mais adequada que outras correntes nacionalmente, dentre

elas recreação e ação cultural.

Ainda numa aproximação com o mesmo autor, Melo (2006), a animação cultural

recebe status de tecnologia educacional que tem a cultura como sua preocupação e estratégia

central e que devemos compreender que a intervenção no âmbito da cultura significa levar em

conta que mais do que com valores estaremos trabalhando também com percepções.

o mundo contemporâneo tem se apropriado significativamente da importante

influência dos diferentes padrões de cultura sobre a relação do homem para consigo mesmo,

com o outro e com o mundo. Daí o surgimento crescente de conceitos que são revistos e

afirmam que a educação para as sensibilidades, em suas mais diferentes possibilidades poderá

muito em breve ser definidora de uma nova ordem social e um modelo tanto quanto diferente

deste atual, construído, sobretudo, sobre a marca do capitalismo exacerbado e uma elitização

da cultura, restringindo seu acesso a uma minoria elitista da sociedade. Novos olhares de e

para a sociedade contemporânea, favorecem o emergir de novos atores, um deles é

exatamente o animador cultural.

Um animador cultural que não estabeleça uma conotação de inércia e de conformismo

com sua realidade é o que estamos preconizando para que a própria sociedade possa ser

definidora do modelo de sociedade que se quer construir para os anos seguintes aos nossos,

perspectivando como cidadãos futuros, nossos filhos, netos e todos que comporão a sociedade

daqui a alguns anos. O nosso perfil de animador é consonante com o recomendado por Gómez

(apud Melo, 2004), qualificado como dialético, com uma atuação referendada na perspectiva

dialética, acreditando ser possível a democratização cultural, considerando ser a realidade

complexa e construída, a cada dia, é um processo histórico, cumulativo. Democratizar

cultural, interpretar a complexidade da realidade, sua construção por acúmulos vivenciais

implica necessária em aproximação da comunidade, em incentivo aos movimentos que

favoreçam a organização dos movimentos populares, sua autonomia e apropriação das
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questões que dizem respeito aos seus direitos como cidadãos.

O perfil animador cultural que pensamos precisa partir do pressuposto que as

manifestações culturais exercem uma influenciada nunca antes percebida pela sociedade,

tanto no âmbito da elite que vê ameaçadas seus privilégios, quanto no âmbito da camada mais

simples da população, que cada vez mais de se organizada satisfatoriamente para reivindicar o

que lhe de ser assegurado como direito social por se tratar de dever do Estado, como registro

na Constituição Federativa do Brasil.

Para o perfil de nosso animador cultural é preciso questionar a ordem social, cada vez

mais excludente, onde concentração de renda e vulnerabilidade social são contrapontos que

crescem juntos.

Não se trata de abolir um ou outro padrão cultural que se construiu ao longo de toda a

historicidade humana, mas sim, perceber e dar oportunidade que se perceba, possibilidade de

novos olhares sobre estas manifestações e que se reflita com criticidade contribuindo para a

um processo, embora recente e lento, de se educar o homem para as sensibilidades, onde o

homem possa compreender melhor a relação consigo mesmo, com o outro e com o mundo.

Acreditamos que democratização cultural é um processo evolutivo, onde o animador

cultural tem papel destacado, não como o principal ator, mas uma liderança formadora de

opinião e que possa mobilizar uma comunidade em busca de uma organicidade participativa e

autônoma. Para tal é importante o seu trabalho seja dinâmico, junto a representatividade

comunitária, oportunizando o comprometimento, a apropriação consciente, o pertencimento.

Atuar com e para a comunidade onde se atua é condição prioritária para o trabalho do bom

animador cultural.

Por fim a contextualização de alguns princípios essenciais para concepção de políticas

públicas efetivas, com o formato de política de Estado e não de governos (como vemos

atualmente) merecem ser mencionados, pois deverão ser pilares de sustentabilidade da

atuação deste animador cultural: universalidade, territorialidade, descentralização,

intersetorialidade, dialogicidade (participação popular), alfabetização e diversidade cultural.

Isto posto, com um entendimento elementar do que seja animação cultural, o perfil do
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animador cultural, quando, onde, como, para que e com que ele atua propomos a possibilidade

um novo olhar e procuramos nos fazer entender, transferindo o referencial teórico para ações

concretas, como demonstradas no capítulo que segue.

-,

Por uma Intervenção Crítica-Educativa

A metodologia preconizada pelos autores recomenda ao animador cultural, a

organização coletiva de oficinas com vivências multifacetadas, sempre associadas a um

processo crítico-educativo de discussão dessas vivências, por parte dos envolvidos, não os

tendo como meros consumidores, mas sim, como também construtores de cultura (s).

Na proposta o animador cultural, na estruturação das oficinas deverá considerar a

realização de 07 encontros, com objetivos claros e específicos, e 01 evento de mobilização

comunitária. Segundo Canton (2004) o evento contribui para uma participação do público e a

criação de um cenário de diversão cada vez mais criativo, em que os apelos e o envolvimento

do indivíduo na atividade sejam cada vez mais expressivos. Passam a ser, então, considerados

elementos de comunicação dirigida, aproximativa e interativa em razão das estratégias por ele

utilizadas.

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 contrafluxos culturais,
encarando todos como potenciais produtores
culturais, não somente consumidores.
(MELO, 2006, p.32).

.-.,.

o nosso referencial para a concepção do modelo de intervenção crítica-educativa

proposta é Melo (2006), que expressa a Animação Cultural como uma tecnologia educacional

que tem a cultura como sua preocupação e estratégia central e que devemos compreender que

a intervenção no âmbito da cultura significa levar em conta que mais do que com valores

estaremos trabalhando também com percepções.

O modulo de 07 encontros e um evento terá capacidade máxima de 15 participantes,

oriundos das turmas de freqüentadores do PELC, preferencialmente com jovens acima de 15

anos. Importante destacar que a fator faixa etária não se deverá se constituir em um critério

exc1udente quanto a participação, mas sim, apenas um ponto de referência, em caso especiais

de interessados que estejam fora deste critério.
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Cada encontro terá reflexão crítica-educativa e o último os participantes serão

incentivados a organizar coletivamente junto à comunidade local um evento de mobilização

comunitária, evento este que terá como protagonistas os participantes das oficinas e a

comunidade e papel do animador cultural será de apoio para efetivação das ações discutidas e

construí das coletivamente.

Novamente dialogamos com Melo (2006) para justificar nossa escolha temática central

das oficinas propostas:

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
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 intencionalidade 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. (MELO, 2006, p.36).

Ainda concordamos com Melo (2006) quando ele afirma falar da arte como um meio

de educação. Ela é uma parte importante de nossa vida e possui uma ligação inextricável com

a realidade. A experiência artística 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, a arte é

uma função. Não se trata de pensar somente em uma educação pela arte, mas

fundamentalmente em uma educação para a arte.

Quadro esquemático da proposta de oraanizaçâo das oficinas
Atividade Descrição sucinta Local

1. Apresentação da proposta/objetivos da oficina
2. Abordagem de questões pontuais acerca da cultura:

fatores que influenciam compreensões, Sala deEncontro I acessibilidade aos bens culturais, padrões de Cinemaorganização da (s) cultura (s) e,
3. Proposta de intervenção crítica-educativa: cinema.
4. Apresentação de "curtas".
1. Assistir a um filme do circuito de "Hollywood".

I <,<i Sala'd-ç <iEncontroU ii Reflexões sobre as contribuições do filme assistido, '..... .

Cinema
, . .> .. .'
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Encontro III 1. Assistir a um filme alternativo, fora do circuito
convencional.
2. Reflexões sobre as contribuições do filme assistido.

Sala de
Cinema

Encontro IV 1.Assistir a um filme do circuito de "Hollywood".
2. Reflexões sobre as contribuições do filme assistido.

Sala de
Cinema

Encontro V

Encontro VI

1. Assistir a um filme alternativo, fora do circuito
convencional.
2. Reflexões sobre as contribuições do filme assistido.
1. Assistir a um filme alternativo, fora do circuito
convencional.
·.2.Reflexões sobre as contribuições do filme assistido-

Sala de
Cinema

Sala de
Cinema >
.....>,

.-""
Sala de
reuniõesEncontro VII

Evento
comunitário

1_Construção e preparativos do evento com a presença
do animador cultural, todos os inscritos na oficina .

i
Local a ser ..
definido

A dinâmica seqüencial apresentada anteriormente tem caráter ilustrativo, já que na

prática a definição dar-se-á mediante escolhas do grupo de participantes, face às opções

apresentadas pelo animador cultural.

Pontualmente quanto a organização e realização do evento destaca-se que deverá

construí do pelos participantes, orientados a ouvir a comunidade, sendo disponibilizada a

infra-estrutura e dependências do núcleo.

> L Realização do evento de mobilização comunitária,
contemplando as expectativas da comunidade e as
.contribuições das. experiências vividas no cinema.

2. Discussão, avaliação e reflexões do evento
.,..,..realizado.

Como o evento é comunitário, entende-se ser imprescindível a mobilização dos artistas

ou talentos desta comunidade, valorizando algo que tem se propagado a quatro cantos como

"resgate da cultura local", termo do qual discordamos, sem que, no entanto, percamos de vista

a importância da ação para o que deveria ser qualificado como "valorização da cultura local".

Assim como Melo (2006), os autores entendem que o animador cultural deve ser

fundamentalmente um estimulador de novas experiências estéticas, alguém que, em um

processo de mediação e diálogo, apresente e discuta novas linguagens; um animador que ao

causar incômodo e inquietação favoreça o processo educativo e que informe sobre as

possibilidades de melhor sorver, acessar e produzir diferentes olhares. O animador deve

perceber que não se trata de catequização, mas de um processo de estimulação de

8



oportunidades de experiências.

O mesmo autor nos fornece dicas ao assistir o filme que podem ser observadas e

contextualizadas para as outras manifestações culturais propostas. Sobre o filme relata:

Assim sendo, o ato de assistir o filme é uma
diversão que começa antes de entrar no cinema
e a película ser projetada. É importante, sim,
uma preparação prévia (para saber sobre as
críticas, para compreender as intencionalidades
ao redor do filme); passa pelo ritual de ir,
entrar, assistir; continua quando podemos
refletir e conversar posteriormente sobre afita.
Não estamos com isso propondo uma
"produtivização" dos momentos de lazer, mas
sim uma ampliação da compreensão desses
momentos, para além do seu sentido de
alienação correntemente expresso nas
considerações do senso comum (aliás, bastante
interessante para a manutenção do status quo).
Argumentamos que a preparação prévia e a
discussão posterior também podem e devem ser
divertidas e prazerosas .. (MELO, 2006, p.117).

,r-',

Considerações Finalísticas

Em um país com uma distribuição de renda tão ruim, a segunda pior de todo o mundo"

(Ipea, 2005), outros reflexos são imediatos sobre a sociedade, sobretudo, nas camadas menos

favorecidas, que têm que lidar com comprometimento do acesso a diretos sociais como

educação, saúde, saneamento básico, habitação, segurança pública e também ao lazer.

Nos últimos anos temos percebido crescente, desenfreado e perigoso aumento das

3 Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea, 2005).
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ações organizadas da sociedade civil, por intermédio do Terceiro Setor, no sentido de tentar

de alguma forma, suprimir a pouca efetividade4 (Figueiredo & Figueiredo 1986: p.31-32) da

atuação do Estado no que se refere a garantia constitucional dos direitos do cidadão, dentre

estes, a democratização e acesso qualificado ao lazer e esporte. Ao mesmo tempo em que

estas iniciativas sinalizam a melhor organização da sociedade na busca instrumentos que

assegurem seus direitos, o perigo é uma possível desobrigação do Estado para com seus

deveres e uma indevida substituição da figura do Estado pelas organizações não-

governamentais.

Todo este cenário faz eclodir a todo o momento projetos e programas sociais, grande

parte deles numa relação muito próxima com o lazer e o esporte, como é o caso do projeto

focado pelos autores. Numa perspectivação de projetos mais maduros e que possam produzir

efetividade junto aos seus· beneficiários, entendemos a proposta apresentada possa ser

replicada em outras iniciativas similares, mas sendo imprescindível a devida contextualização,

considerando as peculiaridades de cada cenário.

Considerando a necessidade de uma postura não-conformista, mas sim, de criticidade

e contributiva para a construção de um novo modelo de sociedade, acreditamos que a

educação para as sensibilidades, a partir de novos olhares seja imprescindível, o que denota

também a importância do animador cultural e sua atuação, que preconizamos ser sempre

sobre uma perspectiva dialética e que sempre tenha a possibilidade de contribuir para a

ampliação do repertório vivencial do ser humano.

Por fim, acreditamos que a abordagem proposta valoriza o conjunto de cenários e

atores envolvidos, não reproduzindo modelos anteriores, declaradamente ineficazes para o

alcance dos objetivos a que se propõem.

A metodologia sugerida possibilita a discussão temática, de modo crítico e educativo,

sem que se provoque a produtivização das vivências do lazer, mas nos parece ser uma

possibilidade de uma intervenção efetiva por parte do animador cultural que atue no PELe.

Lembramos que optamos pela vivência de uma forma particular de arte (o cinema),

mas nas cidades que possuem outras formas de expressão (teatro, museu, espetáculo de dança
etc.) é interessante a vivência e oportunidade de freqüentar e diversificar o repertório de

4 Por avaliação de efetividade, entende-se o exame da relação entre a implementação de wn determinado
programa e seus impactos e/ou resultados, isto é, seu sucesso ou fracasso em termos de uma efetiva mudança nas
condições sociais prévias da vida das populações atingidas pelo programa sob avaliação (Figueiredo &
Figueiredo, 1986).
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experimentações. Ainda destacamos que a experiência é passível de replicação em outros

cenários beneficiários por projetos de natureza predominantemente social, centradas nos

princípios da inclusão social e direito social.
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Política Pública de Lazer e suas relações com o Processo Educacional: Considerações
Teóricas

Rodrigo Terra

O desenvolvimento deste texto está fundamentado em alguns conceitos que serão

aqui apresentados e que formam a base do presente estudo.

O conceito de "lazer" é, sem dúvida, fundamental na discussão teórica que será feita

neste trabalho. Para entender melhor a questão do lazer, toma-se, como ponto de partida, o

conceito de cultura, que será analisado aqui segundo Macedo (1992, p. 35), "[ ...] como um

conjunto global de modos de fazer, ser, interagir e representar que, produzidos socialmente,

envolvem simbolização e, por sua vez, definem o modo pelo qual a vida social se

desenvolve", tratando-se de forma ampla, evitando assim reducionismos conceituais e o

considerando como produto e processo da atividade humana.

A partir disso, o lazer será entendido como "[ ...] cultura compreendida no seu sentido

mais amplo - vivenciada (praticada ou fruída), no tempo disponível" (MARCELLINO, 1995,

p. 31) de obrigações, com características e atitudes próprias.

Outro autor que baliza o nosso estudo é o sociólogo francês Jofre Dumazedier, que

tem no Brasil grande influência no debate sobre o lazer.

Dumazedier define o lazer como um elemento central da cultura vivida, possuindo

relações sutis e profundas com todos os grandes problemas oriundos do trabalho, da família e

da política, alterando a maneira como tais questões são tratadas. Está em oposição ao conjunto

das necessidades e obrigações da vida cotidiana. De acordo com Dumazedier (2001, p. 34):



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

Afirma, ainda, ser o lazer um fenômeno ambíguo apresentando aspectos múltiplos e

contraditórios. Para o autor, mesmo quando a prática do lazer é limitada pela falta de tempo,

dinheiro ou recursos, ele surge como uma necessidade, tomando-se cada vez maior e mais

premente de acordo com o grau de urbanização e industrialização das cidades modernas.

Dumazedier aponta quais são as funções desempenhadas pelo lazer: descanso, divertimento,

recreação e entretenimento e desenvolvimento pessoal e social. Contudo, o autor alerta para a

necessidade do estabelecimento de uma relação dialética entre o lazer e os outros

componentes da vida cotidiana, na qual todos os elementos se ligam entre si e reagem uns

sobre os outros. "O lazer não tem qualquer significado em si mesmo", diz Dumazedier

(200 I). Para ele, uma vez que o lazer constitui um fruto da civilização industrial,

modificações inerentes a essa civilização influem diretamente no lazer aceito, praticado,

fomentado e vivenciado por todos. Assim, será fundamental a influência exercida por

movimentos sociais organizados que atuem firmemente em oposição aos interesses

dominantes, interferindo na busca por um lazer que se aproxime ao máximo da cultura e das

"normas de consumo" da população a que é destinado. Ainda em Dumazedier encontramos os

determinantes sociais que, para ele, exercem influência sobre o lazer, exaltando como

principais: a evolução técnica, as persistências tradicionais e a organização socioeconômica,

Quanto à ocorrência do lazer na vida social, de acordo com uma perspectiva

histórica, são duas as correntes existentes, segundo Marcellino (1987). Para alguns, como

Lanfant, se os homens sempre trabalharam, sempre houve também o tempo do não trabalho e

a necessidade de atividades de lazer. Para outros, como Dumazedier, o lazer surge na

sociedade moderna urbano-industrial. Podemos dizer, então, que o lazer sempre existiu e foi



sendo transformado, adquirindo novos significados e ganhando novos conceitos com o passar

do tempo, conforme o tipo de sociedade observada.

Para Marcellino (1987, p. 31), Jazer pode ser entendido como:

[...] a cultura compreendida em seu sentido mais amplo, vivenciada no
tempo disponível, tendo como traço definidor, o caráter desinteressado
dessa vivência. Não se busca, pelo menos fundamentalmente, outra
recompensa além da satisfação provocada pela situação. A
disponibilidade de tempo significa possibilidade de opção pela
atividade prática ou contemplativa.

A escolha, porém, pressupõe o conhecimento e o acesso às diversas opções da prática "-,

do lazer que, em sua maioria, necessita de um espaço, e, nesse ponto, é o próprio Marcellino

(1996) quem admite ser esse um privilégio de poucos. Ele explica que a maioria das cidades

brasileiras não conta ainda com um número suficiente de "equipamentos específicos",

especialmente concebidos para a prática do lazer. E mesmo existindo tais espaços, muitas

vezes são pouco ou mal-utilizados, carecendo, primordialmente, segundo o autor, de um

trabalho de recuperação, adaptação e revitalização, que os transformem em locais atraentes e

"animados" para o lazer.

Quando Marcellino (1996b) trata das políticas públicas de lazer e sua ocorrência no

Brasil, afirma que a importância e a presença cada vez maior do tempo para o lazer na vida da

população brasileira não estão sendo acompanhadas, como deveriam, pela elaboração de

políticas públicas em sintonia com as expectativas das comunidades e suas demandas

específicas. O autor defende que uma política pública de lazer não deve estar baseada em

campanhas nacionais, utilizando-se de temas pontuais ou da elaboração de documentos

distanciados da realidade dos poderes executivos, quando não passam, muitas vezes, do

campo das intenções, justamente por não apresentarem condições orçamentárias, técnicas ou

administrativas para serem colocadas em prática com alguma chance de êxito.

É indispensável, por parte dos administradores públicos, sejam eles do município, do

Estado ou da União, uma visão ampla do que seja lazer, tal como demonstraram, entre outros,



Dumazedier e Marcellino. As análises e reflexões como a desses autores deveriam servir de

referência para legisladores e governantes que se digam comprometidos com o lazer e sua

influência na vida da população.

Com relação à possibilidade de "escolha" pelo lazer, a despeito da existência ou não

de espaços públicos destinados a essa atividade, a questão do direito ao "tempo livre" ou

"tempo disponível" é para alguns autores o elemento fundamental de toda a discussão acerca

do lazer. Para Antunes (2001), a luta pela diminuição da jornada de trabalho configura-se

desde o advento do capitalismo, como central na ação dos trabalhadores. Tal reivindicação,

além de importante mecanismo para tentar minimizar o desemprego estrutural que atinge hoje

um grande número de trabalhadores, se verificada em longo prazo, permite uma reflexão

profunda sobre o tempo do trabalho e o tempo de vida, viabilizando o surgimento de um

tempo dotado de significado fora do trabalho. "[ ...] uma vida cheia de sentido fora do trabalho

supõe uma vida dotada de sentido dentro do trabalho." (ANTUNES, 2001, p. 22).

Contudo Antunes (2001, p.24) adverte que:

Essa luta pelo direito ao trabalho em tempo reduzido e pela ampliação
do tempo fora do trabalho (o chamado tempo livre), deve estar
intimamente articulada à luta contra o sistema de metabolismo social
do capital que converte o tempo livre em tempo de consumo para o
capital, no qual o indivíduo é impelido a capacitar-se para melhor
competir no mercado de trabalho, ou ainda a exaurir-se num consumo
coisificado e fetichizado, inteiramente desprovido de sentido.

o caráter ambíguo e abrangente do lazer possibilita o surgimento de diversos valores

comumente atribuídos a ele, presentes nas diferentes abordagens que o lazer recebe quando

tratado por vários autores em seus trabalhos. Serão tratadas agora algumas destas abordagens.

Marcellino (1987) aponta a existência de quatro abordagens "funcionalistas" do

lazer, sendo elas: "romântica", marcada pela ênfase nos valores da sociedade tradicional e

pela nostalgia do passado; "moralista", motivada pelo caráter ambíguo do lazer;

"compensatória", na qual o lazer compensaria a insatisfação e a alienação do trabalho, e



"utilitarista", que atribui ao lazer a função de recuperação da força de trabalho, ou utiliza-o

como instrumento para seu desenvolvimento. Para o autor, essa visão funcionalista é

altamente conservadora e busca, sobretudo, a "paz social" e a manutenção do status quo,

procurando, às vezes, mascarar essa intenção por meio de um falso humanismo. Marcellino

(1987, p. 40) contrapõe-se a esta visão entendendo o lazer como: "um fenômeno gerado

historicamente e do qual emergem valores questionadores da sociedade como um todo, e

sobre o qual são exercidas influências da estrutura social vigente".

Magnani (1984), quando analisa o lazer vivido na periferia da cidade de São Paulo,

ressente-se da postura de alguns teóricos que acham que há coisas mais sérias a serem

pesquisadas como o trabalho e a política. Encaram o estudo do lazer como algo supérfluo e de

importância duvidosa por ser usado freqüentemente como instrumento ideológico. Para o

autor, o lazer constitui o lado mais agradável e descontraído da rotina semanal dos

trabalhadores das grandes cidades brasileiras, que sempre encontram disposição, tempo e

alguns trocados para desfrutarem desses escassos momentos. Magnani admite não ser o lazer

vivido na periferia de cidades, como São Paulo, o idealmente associado ao estilo de vida

operário, porém, para ele, embora pobres, pouco originais ou autênticas, formas de diversão,

como bailes, circo, partidas de futebol, festas de aniversário ou casamento, podem constituir

uma via de acesso ao conhecimento de valores, da maneira de pensar, e do modo de vida dos

trabalhadores. Sendo este o "universo" real encontrado nas áreas mais carentes das grandes

cidades, Magnani propõe que nós pesquisadores, como o antropólogo diante de costumes e

ritos exóticos, deixemos de lado a postura etnocêntrica e passemos a observá-lo de perto em

seu próprio contexto, tentando compreender seus significados para aqueles que o vivenciam.

Magnani insiste afirmando que, quando partimos da análise das formas de entretenimento

com as quais a população preenche seu tempo de lazer nos bairros da periferia, enriquecemos

a compreensão de seus valores, modo de pensar e agir. O autor acredita ser o tempo do lazer

regido por uma lógica distinta daquela que rege o tempo do trabalho. O espaço ocupado pela
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vida familiar, o bairro e as diferentes formas de entretenimento e cultura popular, é um espaço

aberto ao exercício de uma certa criatividade. Essa criatividade, porém, é relativa, já que seu

exercício é determinado e limitado por uma série de fatores estruturais que constituem a rede

de relações sociais, políticas e econômicas em que os trabalhadores estão imersos,

influenciando a maneira de pensar, agir e falar, e também na maneira como se situar perante

outros grupos e instituições sociais. Esse espaço do lazer, do qual nos fala o autor, é visto por

ele como centro de reprodução do imaginário popular, depositário de aspirações adiadas e a

cada dia renovadas.

Arantes (1993), em estudo que também trata do lazer na cidade de São Paulo, divide

1azer em doméstico e social. O primeiro, é aquele realizado em âmbito doméstico, com maior

grau de privacidade e mais à esfera do indivíduo. Ocorre mais comumente no tempo livre,

"durante a semana". O segundo, acontece nos finais de semana, tempo em que predominam

os encontros com parentes e amigos, freqüência a clubes, idas ao cinema e ao teatro, entre

outras atividades fora de casa. É associado mais claramente, conforme o autor, ao uso de

espaços e equipamentos públicos. Também é um tempo que privilegia a intensificação das

sociabilidades, voltando-se a círculos sociais mais amplos do que o grupo doméstico. O autor

identifica, em sua pesquisa, a estratificação social presente na posse e uso de certos

equipamentos que indicam estilos de vida diferenciados, tanto no lazer doméstico quanto no

lazer social, contudo, acredita existirem outros elementos determinantes na construção do

tempo disponível além de fatores econômicos, estando entre eles, gênero e idade. Com isso,

procura demonstrar que embora a segmentação do tempo se dê principalmente em função do

trabalho e da produção, e que a inserção no processo produtivo restrinja o acesso dos sujeitos

a recursos básicos do ponto de vista do consumo cultural, esse fator por si só não produz

grupos sociais homogêneos em estilos de vida, gostos e no modo como fazem uso do seu

tempo disponível. Arantes defende, também, a idéia de que as atividades de lazer possuem um

caráter intersticial, possibilitando, além da prática em si, a realização de expectativas de



prazer, de liberdade e de desenvolvimento pessoal. Com isso, atribui ao lazer uma outra

característica que seria a de contribuir para a formação de sujeitos mais críticos, capazes,

talvez, de atuarem como agentes de uma reconstrução das relações sociais e dos padrões de

comportamento.

Rolnik (2000) trata da relação entre lazer e espaço urbano, e faz uma pergunta: a

cidade possibilita ou impede a fruição do tempo disponível? Para a autora, as cidades se

transformaram em lugares inóspitos, onde o espaço público quase sempre se resume a vias de

acesso. O lazer, que deveria encontrar na cidade como um todo, um espaço para desenvolver

seu papel como instrumento anti-exclusão, está restrito a espaços e tempos determinados.

Isso, segundo a autora, agrava-se pelo fato de as pessoas não viverem o lazer de forma

abrangente, como uma idéia de prazer presente em todos os momentos, inclusive naqueles

destinados ao trabalho ou às atividades necessárias para a sobrevivência. Defende a idéia de

um lazer que se identifique com a cidade, com funções pessoais e sociais, identificado com a

dimensão pública do espaço urbano. O lazer passaria, então, a ser componente primordial da

denominada "qualidade de vida", tão falada e almejada por todos.

Outro conceito fundamental, para a realização desta pesquisa, é o de "educação" e,

principalmente, suas relações com o lazer. Essas relações serão baseadas, entre outros autores,

em Marcellino (1995, p. 58), que faz as seguintes considerações sobre o tema:

Trata-se de um posicionamento baseado em duas constatações: a
primeira, que o lazer é um veículo privilegiado de educação; e a
segunda, que para a prática positiva das atividades de lazer é
necessário o aprendizado, o estímulo, a iniciação, que possibilitem a
passagem de níveis menos elaborados, simples, 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, Marcellino (1996, p. 50) considera o

grande potencial para o desenvolvimento tanto pessoal como social dos indivíduos:



Tanto 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
pessoal, pelo incentivo ao auto-aperfeiçoamento, pelas oportunidades
de contatos primários e de desenvolvimento de sentimentos de
solidariedade.

No que diz respeito ao lazer como objeto de educação, Marcellino (1996) entende

que para difundir o significado, esclarecer a importância, incentivar a participação e transmitir

informações, as atividades de lazer precisam, necessariamente, ser críticas e criativas e que

suas características sejam de livre escolha e expressão.

As relações entre o lazer e o processo educativo fazem parte do foco central desta

pesquisa. Não sendo objetivo deste estudo caracterizar os diferentes processos educativos e,

muito menos, as correntes ou linhas fundamentais da filosofia da educação brasileira. Na

verdade, o que nos parece fundamental é diferenciar a educação formal, presente na escola, e

a assistemática, que compreende as várias formas de transmissão cultural. E é com essa

segunda visão de educação que trabalhamos nesta pesquisa.

Sobre políticas públicas usamos os conceitos do Instituto IPESE:

Política pública é o conjunto de políticas econômicas, SOClalS e
ambientais implementadas pelo governo (seja em âmbito federal,
estadual ou municipal), em conjunto ou não com a sociedade civil,
para atender demandas específicas de grupos sociais.

o primeiro passo para se formular uma Política Pública é identificar o
problema e suas causas. Em seguida, estabelecem-se metas, definem-
se programas e, dentro destes, projetos específicos para cada área de
atuação. O próximo passo é a elaboração de atividades e o alocamento
de recursos humanos e financeiros para atingir as metas.

"--..



Já as políticas educacionais são abordadas segundo Martins (1994), como

instrumento de formação dos tipos de pessoas que uma sociedade deseja e necessita. Ainda

segundo esta autora (1994, p. 8):

A política educacional é um processo que só existe quando a educação
assume uma forma organizada, seqüencial, ditada e definida de acordo
com as finalidades e os interesses que se têm em relação aos
aprendizes envolvidos nesse processo.

~-

Desta forma, analisar os conceitos de política educacional é fundamental no

desenvolvimento desta pesquisa.

Para podermos entender a relação da política de lazer nos processos educacionais, é

necessário trabalharmos com outro conceito: o de "avaliação de políticas públicas".

Segundo Belloni, Magalhães e Sousa (2001, p. 14), "a avaliação de política pública é

um dos instrumentos de aperfeiçoamento da gestão do Estado que visam ao desenvolvimento

de ações eficientes e eficazes em face das necessidades da população". Além disso, precisa ter

uma preocupação com a realidade, estar voltada a identificar o mérito ou o valor da política

avaliada.
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Na atualidade o desafio de desenvolver políticas públicas de esporte e lazer que visem a

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 acerca da intervenção do

Estado em uma perspectiva de animação cultural para transformação da realidade. Assim,

compreende-se que tais políticas devem ter por objetivo tanto o acesso e democratização às

práticas de lazer quanto a educação dos sujeitos para uma prática reflexiva e contextualizada,

sendo este último dependente da ação direta dos atores sociais que lidam com a população nos

programas de lazer.

--.
Pensar na qualidade do programa, portanto, requer que se considere os sujeitos a quem a

política se destina e os que atuarão para sua efetivação. 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 aos sujeitos caracterizados por um processo de

exclusão social e de não acesso aos direitos sociais produzidos e conquistados pela sociedade,

bem como por um conjunto de experiências e relações sociais que controem a diversidade

cultural e social em que estes estão imersos.

Este processo de construção, entendido como um amplo processo educativo, que se dá

fora dos muros escolares, deve ser um princípio a nortear a busca da qualidade social. Há que se

considerar, também, que esta diversidade cultural não se coloca fora das dimensões político-

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 e Cultura Popular.
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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).

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, a ação do PELC 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.

--,

Tais vivências vêm se perdendo do cotidiano da população (crianças, jovens,

trabalhadores e idosos), diminuindo uns dos espaços primordiais para a criação de cultura, o

espaço do brincar, jogar, dançar, etc. Esta situação tem atingido sobretudo as classes excluídas

que precocemente têm suas crianças e adolescentes levadas ao mundo do trabalho, os idosos ao

descaso e as Pessoas com Deficiência à segregação humana, negando-lhes o direito de serem

reconhecidos como pessoas que interferem diretamente na realidade em que estão imersos

também por meio da vivência lúdica. -
Em termos de Política de Esporte e Lazer tal questão ainda tem se colocado de maneira

secundária em detrimento de outras necessidades consideradas prioritárias. O próprio Estatuto da

Criança e do Adolescente (ECA), por exemplo, 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.

Realizar uma Política de Esporte e Lazer a partir da inversão desta lógica 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 escolinhas de esportes, atendendo uma pequena parcela

da população; ao fmanciamento de atletas amadores, restrita apenas aqueles que se sobressaem
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em competições oficiais e já com acesso a uma estrutura mínima de treinamento, destituindo

grande parte da população (idosos, pessoas com deficiência, mulheres e crianças) do direito ao

lazer. Portanto, uma ruptura com esse 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, símbolos, hábitos a partir da ampliação das experiências culturais e da

interação com novas relações sociais ainda não vividas (MEL O e ALVES JR, 2006).

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-los, 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 lhes 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)

Sob 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 tornar-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

3



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 e do

entretenimento, que transforma o esporte e o lazer 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, ampliando e qualificando a participação da população; que

as vivências do esporte e lazer sejam criativas e prazerosas, propiciando a constante produção

cultural e a organização da comunidade local; uma prática que fortaleça o lazer enquanto direito

social, isto é, como direito de todos independente de faixa etária, sexo, ou classe social, sendo as

políticas de lazer meio e fim para a conquista da população deste direito.

Desta forma, a qualidade social do esporte e do lazer se expressa na consolidação de seis

diretrizes, quais sejam: auto-organização comunitária; trabalho coletivo; intergeracionalidade;

fomento e difusão da cultura local; respeito à diversidade e intersetorialidade. Diretrizes que

devem norte ar as ações tanto dos animadores culturais quanto dos gestores, entendendo que a

construção da qualidade social é um processo que se faz no dia-a-dia do PELC que requer

compromisso com a transformação social, planejamento e organização, avaliação permanente

como ação-reflexão-ação, com vistas a resignificação das práticas de lazer proporcionadas pelo

programa.

Em resumo, para que não se perca o aspecto educativo, portanto, político do esporte e do

lazer deve-se levar em conta que quando se fala em qualidade das ações de esporte e lazer, está

se falando de um terreno conflituoso e de disputa de hegemonia, de interesses que se

contradizem no palco dos interesses de classe: de um lado a visão mercado lógica difundida pela

indústria cultural e pelos meios de comunicação e do outro a visão de emancipação que tem

orientado as ações do PELe.

Esta discussão reflete o contexto de profunda contestação dos valores humanos de

igualdade e justiça social e coloca a grande maioria das populações em situação de dominação.

Logo, não há dúvida que é imprescindível avançar na construção da Qualidade Social do Esporte
~',
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e do Lazer, buscando consolidar os elementos constituintes necessários a sua efetivação, avaliar

as diferentes estratégias de implementação e identificar os principais limites e possibilidades

neste processo.
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Avaliação Participante - Uma abordagem crttico-transformadora'

Ana Maria SauZ2

Introdução

Quando falamos em avaliação, não estamos sempre nos referindo à mesma coisa. Já
houve quem dissesse que avaliação é um "casaco de várias cores", indicando assim que,
apesar de ter a mesma raiz, a mesma essência, a avaliação tem muitos ramos, muitas
dimensões. Nao e preciso ser especialista em educação ou mesmo em avaliação educacional
para saber que a vertente mais divulgada da avaliação é a avaliação da aprendizagem. Todos
aqueles que passaram pelos bancos escolares conviveram, necessariamente, com essa
modalidade de avaliação que é, também, reconhecida como avaliação do aluno.

Ao fazer uma revisão da literatura internacional sobre o tema avaliação, David Nevo
(1983) constatou que até meados de 1960 quase toda a literatura sobre avaliação concentrava-
se sobre o foco da avaliação de aprendizagem. Quase nenhuma produção significativa sobre
outros focos da avaliação eram encontrados. Somente a partir dessa data é que começam a
surgir produções que dizem respeito à avaliação de currículo, programas, cursos, projetos,
materiais didáticos, políticas públicas e, mais recentemente, avaliação de instituições. Isso é
verdade também para o Brasil, desde que se corrija o marco cronológico. Em nosso país, até
meados de 1975, portanto, com uma década de defasagem, vamos encontrar a mesma
constatação apresentada por Nevo em relação à literatura norte-americana e européia.
Observe-se que tal semelhança, especialmente com os Estados Unidos, na produção e
disseminação do conhecimento nessa área deveu-se, de um lado, ao estímulo que tiveram os
profissionais de educação, para fazer seus cursos de pós-graduação no exterior, com grande
trânsito nos Estados Unidos e, de outro, aos acordos internacionais Brasil - Estados Unidos,
que exigiram a presença de professores americanos no Brasil, para formar professores
brasileiros.

A influência do pensamento positivista norte-americano, presente na teoria e prática de
avaliação, impregnou, portanto, o ambiente acadêmico brasileiro tendo-se projetado e
difundido pela bibliografia e cursos de formação de educadores.

Com fortes marcas individualistas e cientificistas, próprias da cultura norte-americana, a
avaliação determinou, no Brasil, procedimentos centrados na "apreciação de diferenças
individuais" e nos "efeitos", aferidos com rigor e precisao.

Acresce-se a essas características, como marca da cultura avaliativa brasileira, o fato de

I2 In: RICO, Elizabeth Meio. Avaliação de Políticas sociais: uma questão em debate. São Paulo, Cortez, 1998.
Doutora em Educação pela PUC-SP; professora titular do Programa de Pós-Graduação em Supervisão e Currículo

(PUC-SP).
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que os resultados da avaliação, de modo geral, não têm se prestado às ações de transformação.
Os estudos avaliativos têm assumido um papel eminentemente burocrático. Os relatórios de
avaliação têm tido, via de regra, o destino de gavetas e prateleiras. Assim, a avaliação junto
aos órgãos gerenciadores do sistema tem como função, quase que exclusivamente, o controle
de alocação de verbas, exacerbando os conceitos de "utilidade, eficiência e serviço".

Não pode deixar de ser mencionado, no quadro de traços da cultura avaliativa brasileira,
o caráter autoritário de que se vêm revestindo os estudos avaliativos, constituindo-se assim
num exercício de poder que implica ameaça percebida, em maior ou menor grau, pelas
pessoas nele envolvidas.

Refletindo sobre modalidades de avaliação

=

Não existe, a priori, um único ou melhor método de avaliação. Todavia, a opção por
uma proposta de avaliação não se reduz a uma escolha ou combinação de métodos e técnicas
em função da preferência, familiaridade ou facilidade do avaliador. Se assim for, a avaliação
estará sendo compreendida em uma dimensão estreita e equivocada, muito ao gosto daqueles
que lhe conferem um caráter "asséptico e neutro". Ao contrário dessa posição, ao
compreender a avaliação no bojo da ação educacional, ela se expressa como uma dimensão de
prática social que influencia e é influenciada pelos contornos que a cercam. Vale dizer que ao
lado das decisões técnicas que necessariamente contém, uma proposta de avaliação envolverá
questões teóricas e políticas.

As opções ou composições mais freqüentemente encontradas para a avaliação refletem
ainda o modelo centrado na avaliação de produtos ou resultados.

São características desse modelo:
- defesa do princípio de objetividade na avaliação;
- busca de validade e fidedignidade dos instrumentos de coleta e análise dos dados;
- utilização de tratamento estatístico dos dados e quantificação das observações;
- operacionalização exaustiva de variáveis;
- utilização de pré e pós-teste para mensurar o êxito de uma ação;
- controle rigoroso de variáveis;
- tendência ao emprego de grandes amostras de casos que permitam generalizações

estatísticas.
Tais características são indicadoras do uso de pressupostos éticos, epistemológicos e

metodológicos que expressam forte influência do rigor positivista na avaliação.
Assumir propostas de avaliação com essas características, visando unicamente

comprovar o grau em que os objetivos previamente estabelecidos foram alcançados, significa
assumir uma concepção tecnicista na avaliação. A avaliação cumpre, assim, a função única de
apoio ao planejamento. A dificuldade em se trabalhar com esse paradigma de avaliação está
em que tal tipo de ação avaliativa desconsidera freqüentemente os questionamentos que
buscam a relevância e o significado das ações planejadas. Dessa forma conduz facilmente a
uma atividade avalíativa de caráter burocrático.

Em reação a esse enfoque de avaliação educacional será proposto um paradigma que
apresenta pressupostos teórico-metodológicos e políticos que se opõem àqueles que são
incorporados pela avaliação de cunho positivista.

Criando um novo paradigma de avaliação

Pressupostos teórico-metodológicos

Esta é a primeira vez que se registra, na literatura de avaliação educacional, a
denominação: Avaliação Emancipatória (Saul, 1988). O paradigma de avaliação
emancipatória, que aqui se propõe, tem a sua construção inspirada em três vertentes teórico-
metodológicas: a primeira delas caracteriza-se como "Avaliação Democrática", a segunda é a
"Crítica lnstitucional e Criação Coletiva" e a terceira é a "Pesquisa Participante".
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Cada uma dessas três fontes será brevemente sumarizada, aqui, destacando-se os
aspectos principais sobre os quais será dirigi da a proposta paradigmática da avaliação
emancipatória.

--
a) Avaliação Democrática

A avaliação democrática, um dos últimos movimentos que chega ao panorama brasileiro
de avaliação educacional, é assim descrita em seus principais aspectos por Barry MacDonald
(1977) ao apresentar uma classificação política dos assuntos avaliativos:

A avaliação democrática é ainda um modelo emergente mas que
engloba algumas tendências práticas mais recentes. Ela é em parte
uma reação à predominância dos estudos de tipo burocrático, comu-
mente associados a programas norte-americanos. E um serviço in-
formativo, prestado à comunidade, acerca das características de um
programa educacional. Reconhece a existência de um pluralismo de
valores e procura representar uma gama variada de interesses ao
formular suas indagações principais. O valor básico é o de uma
cidadania consciente e o avaliador age como um intermediário nas
trocas de informação entre diferentes grupos. Suas técnicas de coleta e
apresentação de dados devem ser acessíveis a audiências não
especializadas. A principal atividade do avaliador consiste no levan-
tamento das concepções e reações acerca do programa estudado. Ele
oferece sigilo aos informantes, dando-lhes ao nesmo tempo controle
sobre o uso que farão das informações obtidas. O relatório avaliativo
não traz recomendações e o avaliador não pensa num mau uso que
fará das informações levantadas. Suas relações com patrocinadores e
participantes são objeto de negociações periódicas com ambas as
partes.
O critério de sucesso é o alcance do estudo avaliativo, medido em
termos das audiências beneficiadas por ele (...). Os conceitos-chave da
avaliação democrática são "sigilo", "negociação" e "acessibilidade"
O conceito fundamental que a justifica é o "direito à informação".

-'"'""'-

b) Crítica institucional e criação coletiva

Séguier (1976) apresenta, em publicação por ele coordenada, uma proposta de
investigação, criada e aplicada pela equipe do INODEP (Institut pour le Développment des
Peuples - Paris), que se denomina Critique institutionelle et Créaiivité Collective. Essa
proposta caracteriza-se por um processo de investigação de uma dada realidade, desenvolvido
a partir de 1960 pela equipe do Instituto, que visa a aplicação de métodos de conscientização
aos mais variados tipos de organização. A experiência de trabalho do INODEP estendeu-se à
instituições sócio-políticas, em sua maioria pedagógicas e comunitárias, abrangendo cerca de
cinco mil pessoas até 1976 - quando da publicação da obra de Séguier - em países localizados
na Europa, América Latina, Asia e Africa.

No interior desse movimento, a concepção de conscientização, conforme definida por
Paulo Freire, primeiro presidente do INODEP, é a idéia geradora fundamental.

A conscientização é, neste sentido, um teste da realidade. Quanto mais
conscientização, mais se "des-vela" a realidade, mais se penetra na
essência fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos para
analisá-lo. Por esta mesma razão, a conscientização não consiste em
"estar frente a realidade" assumindo uma posição falsamente
intelectual. A conscientização não pode existir fora da praxEs , ou
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melhor, sem o ato ação-reflexão. Esta unidade dialética constitui, de
maneira permanente, o modo de ser ou de transformar o mundo que
caracteriza os homens. Por isso mesmo, a conscientização é um.
compromisso histórico. É também consciência histórica: é inserção
crítica na história, implica 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 lhes oferece ...
A conscientização não está baseada sobre a consciência, de um lado, e
o mundo, de outro; por outra parte, não pretende uma separação. Ao
contrário está baseada na relação consciência-mundo. (Freire, 1980, p.
26-27)

Nessa perspectiva, o processo de conscientização é a mola mestra de uma pedagogia
emancipatória em que os membros de uma organização são tratados como seres
autodeterminados, isto é, sujeitos capazes de, criticamente, desenvolver suas próprias ações.

Os pressupostos teóricos dessa abordagem privilegiam um enfoque multidisciplinar para
o qual concorrem, entre outros, fundamentos oriundos da Economia, da Política, dados da
Sociologia, Psicologia Social e demais contribuições de campos de conhecimento que possam
ser identificados como praxiológicos. Esse enfoque multidisciplinar busca uma apreensão
simultânea e integrada das múltiplas dimensões de análise da instituição em suas relações
com a sociedade, assim, supera as formas de análise parciais e compartimentalizadas.

ti suporte epistemológico sobre o qual se apóia essa abordagem expressa-se por um
processo dialógico que deve ser entendido como encontro entre os homens, mediatizados pelo
mundo (Freire, 1978, p. 93). Todavia, esse diálogo a que Freire se refere requer um
pensamento crítico. Esse diálogo é, na proposta de Freire, condição para a comunicação e
esta, para uma verdadeira educação. Uma educação que emancipa não se faz de "A" para
"B" ou de "A" sobre "]3 '', mas de "A" com "li ", mediatizados pelo mundo - um ;iwndo
que impressiona e desafia a um e a outro originando visões ou pontos de vista sobre ele .
Nesse processo dialogico (...) a incidência da ação é a realidade a ser transformada .
(Freire, 1978, p. 98-99).

A Crítica Institucional e Criação Coletiva concretiza-se por três momentos ou fases que
se articulam em um único e harmonioso movimento:

1) expressão e descrição da realidade;
2) crítica do material expresso; e
3) criação coletiva.

~s características que definem cada um desses momentos serão brevemente apresentadas
a seguir.

Primeiro momento: expressão e descrição da realidade

Esse momento inclui a verbalização e a problernatização de uma dada realidade, de
acordo como uni grupo particular consegue apreendê-Ia. A descrição pode conter material
concreto, simbólico ou ambos. A expressão pode envolver fatos, conceitos, valores,
sentimentos. Freqüentemente esse material revela as posições dos participantes de um grupo a
respeito das situações de trabalho e de vida.

No âmbito das instituições educacionais esta etapa inicia-se geralmente com questões de
ordem pedagógica, tais como: abrangência e sobrecarga de programação, insatisfação difusa
notada no alunado em relação ao que é desenvolvido na escola. Freqüentemente os
questionamentos expressam, como ponto de partida, ênfase em aspectos metodológicos que se
apresentam como dificuldades de ensino e de avaliação de alunos. A partir do tratamento
dessas questões mais próximas e significativas para os grupos de professores, alunos e
administradores, é possível avançar rumo a aspectos mais amplos que envolvem relações
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complexas com o ambiente institucional e com a própria sociedade global.

Segundo momento: crítica do material expresso

Esta etapa caracteriza-se por um recuo crítico do grupo da instituição que passa a
assumir a crítica de sua própria ação, por meio de procedimentos de reflexão sobre a sua
prática. Esse recuo crítico efetiva-se basicamente pela tomada de consciência, pelo grupo, das
distâncias que por vezes existem entre as propostas e as ações de uma organização; inclui a
análise das disfunções e barreiras reais ou potenciais que obstaculizam a consecução do
desejável. Procura-se, ainda, nesta etapa, explicitar as contradições existentes em nível das
ações grupais.

N a instituição educacional, em que os métodos pedagógicos constituem a "pedra de
toque", é mais fácil começar por este ângulo de ataque. Começa-se a crítica, por exemplo,
pelo confronto dos métodos pedagógicos com as finalidades e objetivos educacionais
perseguidos ou desejados. A partir de então, incursiona-se por caminhos mais profundos e
complexos que envolvem a programação, a organização educacional, o modo de convivência
dos grupos na instituição, as relações de poder. os conflitos e os tabus, procurando
compreendê-los e explicá-Ios na trama do ambiente educacional e dos contornos sociais.

Terceiro momento: criação coletiva

Este momento prevê o delineamento de alterações necessárias no curso da ação, em uma
organização. Tais alterações são divisadas pelo próprio grupo que compartilha coerentemente
dos novos programas de ação.

O processo de criação incidirá, necessariamente, sobre a explicitação de um projeto
político-pedagógico que propõe certamente um repensar sobre o tipo de estrutura
organizacional e estilos de ação, enfatizando uma proposta coletiva e solidária.

Nessa etapa é importante explicitar a responsabilidade e o compromisso dos grupos na
tomada de decisões e encaminhamento das mesmas. E possível que se tome necessária a
criação de novas estruturas que favoreçam a participação e a formação permanente do pessoal
da organização.

Na instituição educacional, os princípios de autonomia, criatividade e inserção social são
os orientadores desta fase na definição dos novos rumos educacionais.

Três perguntas básicas precisam ser respondidas pelos educadores neste momento:

- Que tipo de homem se quer formar com que meios?
- Que tipo de sociedade se deseja?
- O que a instituição pode e deve fazer, considerando a realidade na qual se insere?

Os pressupostos teóricos e a descrição dos momentos que concretizam essa abordagem
metodológica permitem caracterizá-Ia como radicalmente oposta às práticas de avaliação e
diagnósticos comumente adotados por especialistas estranhos à instituição que não envolvem
efetivamente os elementos de base no processo. Esses procedimentos, por mais longos e bem
elaborados, trazem, em geral, uma forte marca tecnicista que não os compromete com uma
alternativa emancipatória. Esta abordagem opõe-se igualmente às avaliações "ligeiras" ao
final de etapas de trabalhos ou reuniões, insuficientes para situar as reais necessidades de
mudança e comprometer os seus agentes com a transformação.

O produto final de um processo de Crítica Institucional e Criação Coletiva não é a
elaboração de um relatório, embora, muitas vezes, este seja necessário e útil. O que se
constitui de relevo fundamental nesse processo é a possibilidade de que as pessoas
envolvidas, tomando-se mais conscientizadas de suas possibilidades, de seus limites e de suas
autenticas e desejadas finalidades, encontrem soluções criadoras para os problemas
identificados.

Por fim, é possível e desejável que o grupo desenvolva um processo de autogestão,.
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propondo-se assumir as propostas elaboradas.

c) Pesquisa Participante

Orlando Fals Borda (1981) em seu artigo "Aspectos Teóricos da Pesquisa Participante"
dedica todo um item para apresentar e discutir os seis princípios metodológicos dessa
proposta que segundo Huynh (1981), define-se como

pesquisa da ação voltada para as necessidades básicas do indivíduo e
que responde especialmente às necessidades da população que
compreende operários, camponeses, agricultores e índios - as classes
mais carentes nas estruturas sociais contemporâneas - levando em
conta suas aspirações e potencialidades de conhecer e agir; é a
metodologia que procura incentivar o desenvolvimento autônomo
(autoconfiante) a partir das bases e uma relativa independência do
exterior.

Os seis princípios metodológicos serão sucintamente enunciados aqui.

1) Autenticidade e compromisso
Este princípio propõe que o pesquisador demonstre honestamente o seu compromisso

com a causa em questão, oferecendo contribuição específica na área de sua especialidade.

2) Antidogmatismo
Consiste em não aplicar rigidamente à pesquisa algumas idéias preestabelecidas ou

princípios ideológicos.

3) Restituição sistemática
Consiste no retomo de informação aos grupos de base, de uma forma sistemática e

organizada.

4) Feedback aos intelectuais orgânicos
Consiste em prover um feedback dialético das bases para os intelectuais engajados. A

necessidade de feedback dialético conduz a uma diferenciação de papéis mutuamente
reconhecida. A discussão entre os diversos colaboradores permite atingir um determinado
nível razoável de discussão científica sobre o que se faz no campo, gerando uma importante
articulação teórica de modo que forme uma visão integrada de todo o conhecimento.

5) Ritmo e equilíbrio de ação-reflexão
Este princípio propõe que se mantenha uma sincronização permanente de reflexão e ação

no trabalho de campo, como um ato de permanente equilíbrio intelectual. Das bases, os
conhecimentos são recebidos e processados; a informação é sintetizada em primeiro nível e a
reflexão se dá em um nível mais geral e válido. Em seguida, os dados são restituídos às bases
de uma forma mais consciente e ordenada; estudam-se as conseqüências desta restituição; e
assim por diante, indefinidamente, mas de maneira equilibrada, determinada pela própria luta
e por suas necessidades.

6) Ciência modesta e técnicas dialogais
Este princípio assume que a tarefa científica pode ser realizada mesmo nas situações

mais insatisfatórias e primitivas com o uso dos recursos locais, e que, na verdade, a modéstia
do manuseio do aparelho científico e das concepções técnicas é a principal maneira de se
realizarem as tarefas necessárias ao nível atual de desenvolvimento, na maioria dos locais.
Isto não significa que, devido àsua modéstia, esse tipo de esforço científico seja de segunda
classe ou que lhe falte ambição.
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Em decorrência desta concepção o pesquisador deveria:

- abandonar a tradicional arrogância em diferentes sintaxes culturais, adotar a humildade
dos que realmente querem aprender a descobrir;

- romper com a assimetria das relações sociais, geralmente impostas entre o
entrevistador e o entrevistado;

- incorporar pessoas das bases sociais como indivíduos ativos e pensantes nos esforços
de pesquisa.

o paradigma da avaliação emancipatória

A avaliação emancipatória caracteriza-se como um processo de descrição, análise e
crítica de uma dada realidade, visando transformá-Ia. Destina-se à avaliação de programas
educacionais ou sociais.

Situa-se numa vertente político pedagógica. O interesse primordial dessa abordagem é
emancipador, ou seja, libertador, visando provocar a crítica, libertando o sujeito de
condicionamentos deterministas. O compromisso principal desta avaliação é o de fazer com
que as pessoas direta ou indiretamente envolvidas numa ação educacional escrevam a sua
própria história e gerem as suas próprias alternativas de ação.

A avaliação emancipatória tem dois objetivos básicos: iluminar o caminho da
transformação e beneficiar as audiências em termos de tomá-Ias autodeterminantes. O
primeiro objetivo indica que essa avaliação está comprometida com o futuro, com o que se
pretende transformar, a partir do auto-conhecimento crítico do concreto do real, que
possibilita a clarificação de alternativas para a revisão desse real. O segundo objetivo "aposta"
no valor emancipador dessa abordagem, para os agentes que integram um programa
educacional. Acredita que esse processo é capaz de permitir ao homem, pela consciência
crítica, imprimir direção a suas ações nos contextos em que se situa, de acordo com valores
que elege e com os quais se compromete no decurso de sua historicidade.

Os conceitos básicos envolvidos nessa proposta são: emancipação, decisão democrática,
transformação e crítica educativa.

A emancipação prevê que a consciência crítica da situação e a proposição de alternativas
de solução para a mesma constituam-se em elementos de luta transforrnadora para os
diferentes participantes da avaliação.

A decisão democrática implica que haja um envolvimento responsável e compartilhado
dos elementos que participam de um programa, na tomada de decisão, tanto nos
delineamentos a respeito da proposta avaliativa quanto nos rumos de um programa
educacional. Estimula-se participação ampla e diversificada dos elementos, contemplando-se
tanto o consenso quanto o dissenso.

A transformação diz respeito às alterações substanciais de um programa, de uma
proposta, geradas coletivamente pelos agentes envolvidos no programa/proposta, com base na
análise crítica do mesmo. Essas transformações estarão, necessariamente, em consonância
com os compromissos sociais e políticos assumidos pelos participantes do programa.

A crítica educativa propõe uma análise valorativa do programa/proposta na perspectiva
de cada um dos participantes - avaliadores - que atua em um programa. Não se consideram
parâmetros universais para confronto dos dados. A crítica incide sobre o programa em si,
prioritariamente sobre a dimensão de processo sem, no entanto, desconsiderar os produtos. A
função da crítica é educativa, formativa para quem dela participa, visando à reorientação das
ações de um programa/proposta.

Os pressupostos metodológicos dessa abordagem são o antidogmatismo, a autenticidade
e compromisso, a restituição sistemática e o ritmo e equilíbrio da ação-reflexão. Esses
princípios são assumidos, neste paradigma, no mesmo sentido em que foram propostos no
modelo da Pesquisa Participante.

Três momentos caracterizam esta avaliação: a descrição da realidade (o programa em
foco); a crítica da realidade e a criação coletiva. Esses momentos assumem a mesma
conotação daqueles apresentados pela Crítica institucional e Criação Coletiva, anteriormente
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definida neste texto. Esses não são momentos estanques, por vezes se interpenetram,
constituindo-se em etapas de um mesmo e articulado movimento.

Os procedimentos de avaliação previstos por este paradigma, que se localiza dentre.
aqueles de abordagem qualitativa, caracterizam-se por métodos dialógicos e participantes;
predomina o uso de entrevistas livres, debates, análise de depoimentos, observação par-
ticipante e análise documental. Não são desprezados os dados quantitativos, porém, a óptica
de análise é eminentemente qualitativa.

Nesse paradigma, o avaliador assume o papel de coordenador dos trabalhos avaliativos e
de um orientador dessas ações.

Sua função básica consiste em promover situações e/ou propor uma tarefa que favoreça
o diálogo, a discussão, a busca e a análise crítica sobre o funcionamento real de um
prog-rama. Sua ação seguinte é estimular a iniciativa do grupo na reformulação e recondução
do programa.

O coordenador, preferencialmente, deve fazer parte integrante da equipe de planejamento
e desenvolvimento do programa. Essa posição permite-lhe um maior envolvimento com a
"causa" do grupo e um conhecimento mais aprofundado da problemática do programa.

A experiência nas áreas de pesquisa e avaliação, particularmente em avaliações de estilo
qualitativo e participante, é requisito necessário ao avaliador que se propõe conduzir
avaliações no paradigma da avaliação emancipatória.

A par dessa experiência, é necessário que ele reuna habilidades de relacionamento
interpessoal uma vez que a proposta enfatiza, em todos os seus momentos, o trabalho
coletivo.

O quadro I representa, de forma sintética, o paradigma de avaliação emancipatória,
destacando as suas principais características e respectivas descrições.

Concluindo, é possível afirmar que o paradigma da avaliação emancipatória mostra-se
especialmente adequado na avaliação de programas e políticas quando se tem uma perspectiva
crítico-transformadora da realidade e se deseja, como processo avaliativo, uma prática
democrática.

Assumir a vertente de trabalho da avaliação emancipatória implica esposar esse
paradigma com todos os compromissos que ele envolve, bem como enfrentar, com
competência, as dificuldades para adentrar em campo apenas inicialmente explorado.

Quadro 1
O Paradigma da Avaliação Emancipatória

Característica Descrição
* Processo de análise e crítica de uma dada

Natureza da avaliação realidade visando a sua transformação
* Qualitativo

Enfoque * Praxiológico: busca apreender o fenômeno
em seus movimentos e em sua relação com
a realidade, objetivando a sua
transformação e não apenas a sua descrição

Interesse * Emancipador, ou seja, libertador; visa
provocar a crítica, libertando o sujeito de
conhecimentos determinados

Vertente * Político Pedagógico
* Propiciar que pessoas direta ou

Compromisso indiretamente atingidas por uma ação
educacional escrevam a sua própria história

* O avaliador se comprometa com
"causa"dos grupos que se propõe a avaliar
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* Emancipação
Coceito básico * Decisão democrática

* Transformação
* Crítica educ ativa
* "Iluminar" o caminho da transformação

Objetivos * Beneficiar audiências em termos de tomá-
Ias autodeterminadas

Alvos da Avaliação * Programas educacionais ou sociais
* Antidogmatismo

Pressupostos Metodológicos * Autenticidade e compromisso
* Restituição sistemática (direito à
informação)

* Ritmo e equilíbrio da ação-reflexão
* Descrição da realidade

Momentos de Avaliação * Critica da realidade
* Criação coletiva
* Diálogo

Procedimentos * Participante
* Utilização de técnicas do tipo: entrevistas
livre de bates

* Predominantemente qualitativos
Tipos de dados * Utilizam-se também dados quantitativos

* Coordenador e orientador do trabalho
avaliativo
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MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE E DE
LAZER
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE
FORMAÇÃO LOCAL: _
FORMADOR: _

Ressignificando as Relações entre Lazer, Esporte e Meio a Ambiente.

Mirleide Chaar Bahia2

Com o crescente aumento do interesse e da demanda por práticas de lazer e esportes na

natureza, fica evidente a necessidade de aprofundamento nas discussões que tragam à tona os

valores subjacentes a tais práticas, com uma preocupação em ressignificar as relações

estabelecidas, tanto no que se refere às vivências propriamente ditas, quanto no que se refere à

atuação profissional dos animadores socioculturais, contribuindo para um debate que propicie

um processo consciente de vivência e de atuação profissional de um lazer crítico e criativo, na

busca de um desenvolvimento de relações saudáveis entre os indivíduos, a sociedade e a

natureza.

O lazer, enquanto manifestação humana, possui características próprias, com grandes

possibilidades para a transformação do ser humano e da sociedade, a partir de valores

comprometidos com o rompimento da lógica hegemônica do "lazer mercadoria" e de um lazer

alienado das questões de sustentabilidade mundial.

Vivenciado através dos diversos conteúdos culturais', com seu caráter

"descompromissado", se diferencia dos valores hegemônicos do mundo das "obrigações", e pode

contribuir, de maneira eficaz para a riqueza cultural; para a pluralidade na convivência; para o

estabelecimento do repertório de outros valores que não os institucionalizados e

internacionalizados; para a percepção do sentido e significado da natureza; para a adoção de

princípios de "convivencialidade" defendido por Nelson Marcellino (2001).

Portanto é preciso, entender o lazer como manifestação cultural que transmite valores que

podem questionar o sistema da forma como está, e que tem na educação para e pelo lazer, uma

Mestre em Educação Física - Unimep - SP; professora da Universidade Federal do Pará; integrante do
GPL (Grupo de Pesquisa em Lazer - Unimep), coordenado pelo Prof. Dr. Nelson Carvalho Marcellino;
mirleideCãJ,ufpa.br
3 Os conteúdos culturais são classificados por interesses preponderantes, são eles: os fisico-esportivos, os
artísticos, os intelectuais, os manuais, e os sociais. (DUMAZEDIER, 1980). E Camargo, (1979), acrescenta os
interesses turísticos.



grande parcela de contribuição nessa luta (MARCELLINO, 2001), inclusive no sentido de

sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre suas condutas em relação ao meio ambiente.

A adoção de uma ética "ecosófica" em todas as esferas da vida depende de reflexões e

ações humanas sobre suas práticas e sua visão androcêntrica (o homem no centro) e

antropocêntrica (o ser humano dominando o meio ambiente). (GUATTARI, 1990).

A mudança de tais paradigmas é urgente e necessária, devendo adotar uma relação

dialética entre reflexão - através de pesq uisas - e ação- através de práticas diárias.

Nesta concepção, o meio ambiente assume um significado mais abrangente, na medida

em que é interpretado como o resultado das inter-relações entre natureza e sociedade,

valorizando-se a relação meio ambiente-qualidade de vida (social, e não apenas natural) numa

esfera de amplitude holística.

Uma das estratégias para melhorar a atitude daqueles que visitam áreas naturais e

vivenciam o lazer nestas áreas, é a adoção de um programa de educação ambiental e educação

para as práticas de mínimo impacto, partindo do pressuposto de que a grande maioria dos

visitantes e praticantes de esportes na natureza, não têm uma compreensão clara dos impactos

que podem causar nestas áreas. "É uma estratégia que parte do princípio de que, recebendo

informações pertinentes, de modo adequado, o visitante estará disposto a mudar suas práticas e

hábitos em suas visitas à natureza". (BARROS; DINES, 2000, p. 71-72).

A educação ambiental, como componente essencial no processo de formação e educação

permanente, com uma abordagem direcionada para a resolução de problemas, contribui para o

envolvimento ativo do público, toma o sistema educativo mais relevante e mais realista e

estabelece uma maior interdependência entre estes sistemas e o ambiente natural e social, com o

objetivo de um crescente bem estar das comunidades humanas (REI GOTA, 1994).

A possibilidade de desenvolvimento de um senso de responsabilidade, solidariedade,

criticidade e criatividade nas práticas de lazer na natureza, instrumentalizando a sociedade a lidar

com problemas ambientais, implica, além de conhecimentos e técnicas, a aquisição de novas

atitudes e padrões de comportamento em relação ao ambiente. Porém, tais mudanças não serão

a1cançadas efetivamente até que a maior parte dos indivíduos de uma dada sociedade interiorize

atitudes e valores mais construtivos que poderão servir de base para uma relação auto-

disciplinada entre ser humano e o ambiente.

Assim, nas Unidades de Conservação" (UCs) ou em outras áreas naturais não

classificadas como UCs, é fundamental a presença de um Animador Sociocultural, interagindo

4 Unidades de Conservação: "Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais,
com caracteristicas naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e
limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção". O



com biólogos, geólogos, engenheiros florestais, administradores, turismólogos, pedagogos, guias

locais, entre outros, no sentido de elaborar um planejamento com uma programação variada,

procurando estimular a participação dos visitantes em palestras educativas, exposição de fotos e

pôsteres informativos, filmes educativos, dinâmicas de percepção e sensibilização quanto aos

elementos naturais e os cuidados com estes, dentre outras possibilidades.(BAHIA, 2007).

Nesse sentido a animação sociocultural desempenha um papel importante, pois é uma

ferramenta educativa no processo de lazer, além de ser representativa para a democratização de

acesso ao mesmo. Atua na mediação entre a cultura como patrimônio da humanidade e a

população. Se pensarmos na relevância de preservar as culturas das comunidades locais, seus

valores e tradições, a animação ligada à educação ambiental se toma uma ferramenta essencial, é

capaz de resguardar a cultura do local.

Para que essa ligação se concretize é necessário preparar os animadores e promover essa

consciência. Dessa forma, o animador deve ter como um de seus propósitos, o incentivo ao

senso critico e criativo. Na perspectiva de que, a educação para essas atitudes pode contribuir

para dinamizar a sociedade, mudar a ação das pessoas dentro e fora dos ambientes naturais,

interferir diariamente na atitude do ser humano, que possa agir não mais individualmente, mas

em conjunto, na tentativa de preservar os recursos da natureza com objetivos futuros.

Além disso, um animador consciente pode contribuir para minimizar os efeitos da

"desterritorialização" (MARINHO, 2003), aplicação que leva para o meio ambiente natural,

aspectos e padrões vividos no meio urbano, modificando o seu ritmo e prejudicando aquilo que

lhe é próprio. Esse efeito se manifesta muito nos ambientes naturais, as pessoas adotam o mesmo

comportamento sem pensar nas conseqüências.

Através do lazer é possível ser um agente crítico e criativo como membro ativo na

sociedade e mudar esse quadro negativo de intervenção do ser humano na natureza, para um

quadro positivo, que produza uma boa relação entre natureza e ser humano.

O animador, por meio de sua formação, assume o papel de mediador e educador, atuando

de maneira a transmitir autonomia, seriedade, sensibilidade e contribuir para que o individuo seja

ciente e esteja em estado de alerta para a preservação da natureza, além de possibilitar a troca de

experiências entre os grupos e colaborar para o encontro de diferentes culturas. Ele pode mediar

também o conhecimento gerado pelo grupo e o que os seus participantes poderão fazer com isto

em mãos, agindo no contexto cultural e social.

conjunto de Unidades de Conservação do Brasil constitui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza - SNUC. (COSTA, 2002, p.27),



Para uma mudança de atitude efetiva sobre a necessidade de vivência do lazer como um

direito inalienável, é preciso compreender alguns aspectos essenciais que podem vir a traçar

novos caminhos mais conscientes:

1. a compreensão de que o lazer é um direito social; 2. a possibilidade de
participação popular na construção coletiva de políticas de lazer; 3. a
democratização cultural, com a elaboração de políticas que dêem acesso
a todos, de forma eqüitativa e dos vários conteúdos culturais do lazer; 4.
a minimização das barreiras sócio-culturais que impedem ou diminuem o
acesso aos espaços e aos programas de lazer; 5. a luta por políticas de
reordenação do tempo; 6. a busca da democratização dos espaços nas
cidades e em áreas naturais; 7. a educação pelo e para o lazer, em busca
de vivências que modifiquem os valores vigentes e vislumbre urna
transformação nas atitudes pessoais e sociais, e conseqüente mudança do
status quo; 8. a qualificação na formação profissional, de forma a
possibilitar urna atuação consciente e comprometida com valores crítico-
criativos para urna ação cultural diversificada e coerente; 9. a construção
e manutenção de equipamentos de lazer nos centros urbanos e em Áreas
de Proteção Ambiental destinadas ao uso público com fins turísticos e
recreativos; (BAHIA; SAMPAIO, 2005b, p. 180).

o Poder Público deve firmar parcerias com a sociedade e fomentar a participação

popular, fundamentada em bases sólidas de urna construção coletiva, democrática e participativa

de todos os atores envolvidos, a fim de minimizar as contradições e as barreiras de vivência do

lazer em áreas naturais, assim corno evitar práticas alienadas e não sustentáveis.

A formação de animadores socioculturais; a promoção de pesquisas na área; o

estabelecimento de programas de educação ambiental; o controle e fiscalização das ações de

desenvolvimento do lazer e esportes em áreas naturais; a educação "pelo" e "para" o lazer em

âmbito geral, devem ser metas a serem estabelecidas, no sentido de construção de novos

caminhos de uma prática consciente.

Defende-se, portanto, um amplo debate de todos os setores envolvidos, no sentido de

equacionar possíveis problemas em busca de soluções que dêem conta de articular saberes

globais e saberes locais; discursos acadêmicos e discursos populares; Poder Público, Privado,

Terceiro Setor e Comunidades; enfim, uma conscientização ampla e irrestrita sobre a importância

da vivência do lazer e do esporte em áreas naturais, de forma consciente e sensível, pautada em

valores de convivialidade, sensibilidade, solidariedade, respeito e compromisso ético.
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PROPOSTA DE ATUAÇÃO NA FORMAÇÃO DE AGENTES

1. Proposta

Formação de agentes sociais capazes de atuar com grupos de todas as faixas etárias,

subsidiando sua atuação a partir da compreensão da Teoria do Lazer: conceituação, classificação

e contextualização do lazer, suas interfaces com as diversas esferas sociais e suas relações com a

cultura, o meio ambiente, o trabalho e a sociedade. Possibilitar, através de fundamentação

teórico-prática, a compreensão de como se dá o processo de animação com os diversos grupos.

Contribuir com ações que objetivem a democratização cultural e a superação das barreiras inter e

intraclasses sociais, possibilitando a reversão de quadros de exclusão, quanto ao acesso ao Jazer e

ao esporte.

2. Objetivos

- Compreender o lazer, suas interfaces e suas possibilidades de intervenção na sociedade e na

realidade local;

- Conhecer os diversos conteúdos culturais do lazer;

- Identificar o esporte como um dos conteúdos mais representativos do lazer e de possibilidade

de inserção social;

- Oportunizar conhecimentos e ferramentas básicas para a atuação do agente social e sua

intervenção no processo de democratização do lazer para as comunidades;

- Apresentar os princípios, as diretrizes, os objetivos e a operacionalização do PELC;

- Socializar as concepções e as características fundantes do programa PELe para a sua

efetivação, bem como os instrumentos e possibilidades didático-metodológicas;

3. Conteúdo Programático

1- Lazer.



1.1- Conceituação e contexto histórico;

1.2- Barreiras, Gêneros, Níveis e Conteúdos Culturais - relação Lazer e Esporte;

1.3- Educação - duplo aspecto educativo do lazer;

1.4- O Lazer, suas interfaces e possibilidades: o trabalho, a religião, o espaço urbano e o

espaço natural.

2- Cultura.

2.1 - Valores, significados, indústria cultural e relações com o lazer.

2.2 - Valorização da cultura local e possibilidades de criação autônoma;
.:-r-,

3- Políticas Públicas de Lazer.

3.1- Animação sociocultural: saberes e competências;

3.2- Reordenação do solo: espaços e equipamentos de lazer;

3.3- Reordenação do tempo;

3.4- Formação de quadros: agentes sociais, ação comunitária;

3.5- Promoção da democratização cultural;

4- Esporte.

4.1- O conhecimento das diversas modalidades e possibilidades de atuação;

4.2- A representatividade e a acessibilidade a modalidades significativas;

4.3- Valorização de modalidades com características da cultura local;

4.4- Conhecimento de novas modalidades contemporâneas;

5- Projetos de lazer

5.1- Relatos de experiência;

5.2- Construção de projetos de ação;

5.3- Roda de experiência com grupos diferenciados, diferentes faixas etárias e diversas

perspectivas;

5.4- - Planejamento participativo - construção do projeto político-pedagógico do PELe local.

METODOLOGIA:

• Exposições orais e dialogadas;

• Dinâmicas e Metodologias de ação participativa;

• Leitura de textos, interpretação e debates;



• Exposição de filmes;

• Visitas aos espaços de lazer e esporte da comunidade;

• Trabalhos individuais e em grupos;

• Produção de textos, produção de projetos de ação e oficinas;
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LAZER, ESPORTE E CIDADE

Júlio César Cabral da Costa'

O texto surgiu com a necessidade de subsidiar a Oficina de mesmo nome "Lazer, Esporte

e Cidade" sendo um dos textos de referência para o trabalho desenvolvido com agentes e

coordenadores do módulo de avaliação do Sistema de Formação dos Agentes Sociais do

Programa Esporte e Lazer da Cidade nas entidades conveniadas do Distrito Federal e Entorno.

Pretende-se aqui iniciar um debate sobre as relações existentes entre o desenvolvimento

da cidade, os agentes sociais e o lazer referenciando as nuances que permeiam aspectos que

influenciam diretamente a vida daqueles que atuam nos núcleos do Programa Esporte e Lazer da

Cidade.

Defino tópicos que serão explorados partindo do fenômeno da favelização das cidades

brasileiras até a proposta de apropriação dos espaços das Cidades pela população partindo da

auto-organização utilizando o esporte e lazer como ferramentas para auxiliar a fortalecer o

debate sobre a cidade que queremos e necessitamos.

Favelização

A urbanização promovida nas últimas décadas onde o país passa em um curto prazo de

características eminentemente agrícolas para urbano, gerou grande demanda por investimentos

em ações ligadas ao desenvolvimento urbano.

A população de baixa renda, ao longo da história recente foi esquecida enquanto foram

priorizados investimentos destinados as classes mais privilegiadas, criando assim um movimento

de periferização da pobreza afastando aqueles que mais necessitam, dos investimentos e negando

a esses direitos básicos (habitação de qualidades, saúde, saneamento, lazer ...)

possui graduação em Educação Física pela Universidade de Brasília. Atualmente é professor - Faculdade
Albert Einsten, consultor nacional de formação do Ministério do Esportes e consultor/técnico social - Ciranda
Consultoria em Projetos Sociais LTDA-ME. Tem experiência na área de Educação Física, com ênfase em Educação
Física, atuando principalmente no seguinte tema: formação, projetos sociais, esporte e Jazer.



As políticas que pautaram o crescimento econômico utilizando da construção civil como

um de seus pilares atingiram as camadas mais pobres apenas com a necessidade de mão de obra

barata para ser utilizada, oportunizando trabalho ao pobre na construção de estruturas que

dificilmente serão utilizadas por ele algum dia.

Ta vendo aquele edificio moço? Ajudei a levantar
Foi um tempo de aflição eram quatro condução
Duas pra ir duas pra voltar, hoje depois dele pronto
olho pra cima e .fico tonto, mas me vem um cidadão
E me diz desconfiado tu tá aí admirado ou ta
querendo roubar? (trecho da música Cidadão de Zé
Ramalho)

As características encontradas hoje nos grandes centros urbanos são de duas ou três"

cidades" distintas numa só.

• A primeira é aquela que tem infra-estrutura completa, como bons equipamentos

públicos, parques ruas, arborização, equipamentos, beleza, museus, espaços

culturais, restaurantes.

• A segunda é aquela que tem parcialmente a estrutura da 10 com nível de qualidade

e manutenção menor, porém concentra os serviços e centro comercial recebe

aqueles trabalhadores que vem da periferia para atuar na manutenção dos serviços

e estruturas da cidade.

A terceira é aquela onde existem poucos equipamentos públicos, o transporte,•
segurança e habitação são precários e as opções de lazer quando existem são

insuficientes ou sofrem com o abandono.

Distribuição e construção dos bens culturais e equipamentos na construção das cidades

Qual é a cidade perfeita? Qual a cidade que sonhamos?

Essas questões são respondidas de formas diferentes por parte da população, a minoria

rica almeja uma cidade perfeita, ou seja, sem pobres, sem violência, tudo limpo e bonito.

Assim como aqueles que detêm a maior parte da riqueza a classe trabalhadora em geral

sonha com uma cidade que tenha asfalto, parque, teatros, cinemas, transporte de qualidade,

enfim, tudo aquilo que é direito e custa caro ao bolso daqueles que também pagam impostos

diariamente.

Apesar de a grande massa produtiva ser responsável pela movimentação da economia e

da produção de bens de consumo, a maior parte da população em todas as regiões brasileiras é

carente de equipamentos públicos de todos os tipos, hospitais, escolas, quadras ...

Enquanto os jovens na periferia jogam bola no campo de terra batida os jovens filhos da

burguesia vivenciam experiências de campos sintéticos com chuteiras de marca e a disputa por

quem tem a camisa mais cara do jogador mais famoso do mundo.



o acesso aos bens culturais segue a lógica da distribuição das grandes cidades brasileiras,

quem mora perto do centro da cidade, onde estão concentrados espaços culturais, cinemas,

teatros, parques, monumentos ... são aqueles que podem pagar pelo metro quadrado mais caro,

são aqueles que contam com serviço de segurança privada e porteiro na porta.

Já o porteiro daquele empreendimento próximo aos melhores equipamentos públicos e

bens culturais da cidade, leva duas, três ou até mesmo quatro horas para chegar ao trabalho, após

um, dois ou três ônibus cheios. Leva consigo apenas um rádio de pilha e a marmita, refeição

garantida, preparada na madrugada.

Onde o tal porteiro mora, o metro quadrado já não é tão caro, bem como o investimento

do poder público passa bem longe. O lazer, as opções culturais e esportivas, perpassam pela

organização popular do dominó na esquina, sinuca no boteco, futebol no campo de barro, forró e

rap nas noites.

Com o crescimento desenfreado das cidades e o abandono das políticas de ampliação do

acesso aos bens culturais da cidade, as populações periféricas são obrigadas a criar novas rr>;

realidades culturais, bailes funk, radiolas, brega ... Não contentes com a exploração dos bens

culturais construídos historicamente e trancafiados a sete chaves nos museus e shopping centers.

A elite burguesa se apropria também das novas manifestações culturais que vem surgindo a

partir das culturas regionais, moldam-e estabelecem modelos de sociedade a serem vendidas e

exploradas dando continuidade ao ciclo de exploração que se alimenta de tudo o que é produzido

pelo homem.

A concentração de cinemas, lojas, espaços de lazer e gastronomia, num mesmo espaço

aperfeiçoa a relação de pertencimento da cidade por aqueles que podem pagar, pois desde o

acesso, ao padrão de vestimenta "exigido" para freqüentar esses espaços, servem para

impulsionam a segregação social por meio de símbolos e preconceitos silenciosos mais eficazes.

Estatuto das Cidades, seu desenrolar até hoje. Política de Desenvolvimento

Para dialogar com a cidade é imprescindível conhecer e fazer valer o Estatuto das

Cidades, que é o documento que a partir da iniciativa popular e alvo de grande disputa

regulamenta artigos da constituição 182 e 183.

A Lei 10.257 "Estatuto da Cidade" partir de 2001 serve como base regulatória do

ordenamento legal e cultural das cidades brasileiras estabelecendo diretrizes e normas a serem

seguidas pelo poder público com intuito de sanar os problemas relativos ao desenvolvimento

urbano de nossas cidades.

A lei estabelece as regras que asseguram a função social da propriedade, o que é

permitido ou proibido no uso do solo. Com isso o pretende-se melhorar e regularizar a situação

de quem mora em terrenos ilegais, criar moradias populares em áreas que já tenham infra-



estrutura e fundamentalmente criar espaços de participação na hora de fazer a lei e também na

hora de colocá-Ia em prática.

Alguns dos princípios estabelecidos pelo estatuto determinam ainda que:

• O interesse coletivo está acima do interesse individual ou de um grupo;

• Cada um é responsável pela melhoria da cidade;

• Vale o que está escrito no plano diretor

A partir do entendimento das leis que regem, além de todo contexto político e sócio-

cultural de cada cidade, os cidadãos devem se organizar para pautar as políticas públícas de

desenvolvimento urbano ocupando os espaço e mesas dos engenheiros e políticos,

desmistificando a velha cultura ainda presente dentro de nossa tradição oligárquica que prevê

apenas teto para o trabalhador, o resto, ou melhor os demais direitos deixa para quando sobrar

algum dinheiro.

Mudanças vêm ocorrendo desde a aprovação da lei e sua implementação ainda engatinha

em vários aspectos. E importante salientar que é muito dificil o cenário que se apresenta, onde os

interesses dos grandes empresários do setor construtivo com seus grandes recursos e um

histórico de desvios de verbas associado a grandes ou pequenas obras ainda é motivo de grandes

escândalos e apropriações indébitas (Gautamas e muitas outras ...).

Apesar das dificuldades que vem sendo encontradas para a aplicação correta da lei

algumas ações vêm sendo desenvolvidas e aos poucos vem surgindo novas perspectivas de

desenvolvimento urbano para aqueles que mais necessitam. Políticas de financiamento antes

restritas as classes média e alta começam a chegar às camadas populares dando movimento a

economia das cidades não só para as grandes lojas e redes, mais também a pequenos

estabelecimentos e profissionais que estão atuando agora também na construção das casas de

seus pares.

A partir da constituição dos planos diretores das cidades', ao menos teoricamente a

cidade e seus cidadãos começam a debater e a determinar como deve ser o ordenamento da

cidade a partir de agora. A correlação de forças e influências políticas continuam ainda afastando

e intimidando muitas vezes as comunidades na busca por políticas e destinação de terras

pautadas nos princípios do estatuto das cidades.

Mas, onde entra o Esporte e o Lazer nesse debate?

A constituição de espaços de esporte e lazer nas cidades e principalmente nas áreas de

maior concentração humana passam pela destinação de áreas e prioridades de investimentos que

estão diretamente ligados ao plano diretor da cidade, da vontade e determinação política.

Obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes.



As comunidades que apesar de tradicionalmente cerceadas da maioria dos equipamentos

públicos de lazer, constroem alternativas e manifestações populares que na contramão da cultura

elitizada aglutinam grande número de pessoas com um propósito comum o "lazer".

Atuar de forma crítica nessas manifestações, apresentando as condições (normas, regras e

leis), as implicações e principalmente os resultados que podem ser alcançados a partir da

consciência dos direitos do cidadão, são a munição para o enfrentamento das políticas que

privilegiam aqueles que tem condição de pagar por lazer, moradia, saúde... em detrimento

daqueles que apenas ouvem falar.

Como o esporte, lazer e cultura influenciam ou são levados em consideração na

estruturação das cidades.

A partir da constituição do Ministério do Esporte em 2003, além da cultura, o esporte se

apresenta como pauta de governo e vem se consolidando com avanços e uma série de equívocos.

Apesar do avanço ainda lento de ações intersetoriais que integrem efetivamente o esporte,

lazer e cultura como direito fundamental que está assegurado na constituição assim como a

saúde, segurança pública, educação, trabalho ...pouco das manifestações culturais tradicionais e

latentes das comunidades vem sendo consideradas na estruturação das cidades. A escolha de

quadras como forma padrão de construção de espaços de lazer vem produzindo um

engessamento da cultura nacional às quatro linhas que demarcam essas construções.

A pauta das comunidades em cada contexto regional e social são distintas e únicas e

devem ser reconhecidas pelos governantes na proposição de espaços, distribuição de terrenos,

apropriação de espaços e ressignificação de estruturas.

Poucos exemplos começam a aparecer de Prefeituras que partem para o debate

comunitário onde coletivamente são construídas as estratégias de investimentos nas edificações

dos equipamentos de lazer.

Estudos apontam 4que as populações mais carentes quando perguntadas sobre suas

necessidades e prioridades, o lazer, o esporte e cultura aparecem com grande freqüência no

mesmo patamar dos demais direitos. Esse quadro demonstra que apesar das dificuldades e

condições às vezes sub-humanas de vida o povo considera fundamental o investimento em

políticas que constituam, promovam e preservem a cultura e o lazer.

Mobilização, apropriação da Cidade um debate sobre a prática e o direito.

As ações do Programa Esporte e Lazer da Cidade vêm se apresentando como mecanismo

fundamental para mobilização e apropriação dos espaços das cidades, pela população, que de

forma organizada começam a ressignificar a ocupação, por exemplo, de ruas, descampados,

centros comunitários, entre outros.

4 Dados identificados nas pesquisas de perfil socioeconômico e levantamento de interesse realizadas pela
empresa Ciranda Consultoria que atua em Projetos Sociais dentro da Política de Desenvolvimento Urbano no DF e
entorno.



Os princípios norteadores da Política Nacional de Esporte e Lazer são:

- Da reversão do quadro atual de injustiças, exclusão e vulnerabilidade social; Do esporte e do

lazer como direitos de cada um e dever do estado; Da universalização e inclusão social; Da

democratização da gestão e da participação.

Assim corno o Estatuto das cidades que determina que "o interesse Coletivo está acima

do interesse individual ou de um grupo ". Os princípios do programa Esporte e Lazer da Cidade

estão diretamente ligados a um entendimento de que a mobilização comunitária, a partir de sua

auto-organização pode afetar diretamente as decisões políticas e a prioridade de investimentos.

Compreender os princípios do programa e aplica-los perpassa o entendimento e vivência

de ações comunitárias ligadas ao lazer, significa utilizar também como ferramenta para

apropriação e reordenação dos espaços, crenças e valores que ritualizam o desenvolvimento de

nossas cidades.
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Reflexões acerca da Prática Pedagógica dos Agentes Sociais de Esporte e Lazer
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As idéias presentes nesse texto são fruto de uma oficina intitulada "Prática Pedagógica no

âmbito do lazer", desenvolvida pelo Coletivo de Formação do Distrito Federal, no módulo

Introdutório do processo de capacitação dos Agentes Sociais de Esporte e Lazer da Cidade - PELC.

Uma pessoa que ingressa no Pele, como agente social de esporte e lazer deve compreender

que está assumindo um compromisso social e um papel de Educador, portanto, deve se preocupar

com a formação do caráter, dos princípios, dos valores, das atitudes de cada um de seus alunos. E

para que isso ocorra cada educador tem que ter clareza do tipo de pessoas que querem contribuir

para "formar": pessoas acríticas, conformistas, submissas, que aceitam incondicionalmente a

realidade como está. Ou pessoas que consigam analisar criticamente os aspectos da realidade, que

buscam superar os condicionantes impostos pela forma atual de organização da sociedade, que

buscam transformar a realidade, ou seja, que são protagonistas do seu processo de construção,

enquanto seres humanos.

Com isso cada educador deve ter definido "que visão de mundo eu tenho?", "que tipo de

sociedade eu quero?", "qual é a minha visão de ser humano?", "qual é o meu projeto histórico?".

Para Ortega, chama-se de Projeto Histórico:

"o tipo de sociedade ou organização social na qual pretendemos
transformar a atual sociedade, assim como os meios e as formas de luta
que devemos colocar em prática para conseguir essa
transformação."(Ortega, 2005:22)

Conseqüentemente "qual tipo de aluno eu quero ao final de minhas aulas e/ou

planejamento?". A partir desses pré-supostos o Agente Social começará a direcionar a sua prática

pedagógica de uma forma mais consciente, intencional. Para que a prática pedagógica em qualquer

uma das oficinas desenvolvidas no PELC se aproxime consideravelmente da realidade, o agente

Licenciado em Educação Física e especialista em Educação Física Escolar pela Universidade de Brasília-UnB
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social deverá se posicionar perante os interesses de uma determinada classe social. O Coletivo de

Autores em 1992 expõe que a sociedade brasileira é dividida em classes sociais, e diferencia a classe

trabalhadora da classe dominante. Como afirmam os autores cada classe social tem os seus

interesses, que sào diferentes e antagônicos:

"Os interesses imediatos da classe trabalhadora, na qual se incluem as
camadas populares, correspondem à sua necessidade de sobrevivência,
à luta do cotidiano pelo direito ao emprego, ao salário, à alimentação,
ao transporte, à habitação, à saúde, à educação, enfim às condições
dignas de existência" (Coletivo de Autores, 1992: 24).

Enquanto que os interesses da classe dominante correspondem a:

"Necessidade de acumular riquezas, gerar mais renda, ampliar o
consumo, o patrimônio, etc ... correspondem a necessidade de garantir
o poder para manter a posição privilegiada que ocupa na sociedade ...
Sua luta é pela manutenção do status quo" (Coletivo de Autores, 1992:
24).

Dessa forma o Agente Social necessita posicionar em qual classe social a sua prática

pedagógica estará comprometida, procurar se entender enquanto classe trabalhadora e desenvolver

seu trabalho numa perspectiva que atenda aos interesses e as necessidades da classe trabalhadora

numa perspectiva de superação desta sociedade cruel e injusta. Para isso é necessário que a escolha e

organização dos conteúdos estejam comprometidos com valores sociais, tendo uma função social

consciente e contundente. O Educador deve entender, compreender em que situação ele se encontra,

em que tipo de comunidade ele reside, as características da comunidade em que ele atua. Alguns

valores, condicionantes sociais devem ser compreendidos para que se tenha clareza de que foram

construídos e legitimados pelos homens. Essa análise da sociedade será fundamental para a

compreensão dos princípios norteadores da Política Nacional de Esporte e Lazer: "da reversão do

quadro atual de injustiças, exclusão e vulnerabilidade social, da universalização e inclusão social, do

esporte e lazer como direito de cada um e dever do estado" (Manual PELC, 2007). Alguns pontos

devem ser questionados e refletidos, como a questão da violência, da agressividade, individualismo,

exclusão, discriminações (classe, gênero, etnia), competitividade exarcebada.

Para atender esses objetivos foram desenvolvidas algumas atividades práticas, que aqui serão

relatadas. No início da oficina é realizada uma dinâmica de troca de olhares (reconhecimento do

grupo). Ao trocarem olhares os agentes devem trocar de lugar com quem trocar olhares (firmar o

olhar), todos ao mesmo tempo, sem verbalizar. Em seguida, uma dupla por vez trocará de lugar

(percepção do outro, das outras duplas). A discussão que se faz dessa atividade é que com o mundo

2



contemporâneo capitalista as relações humanas estão cada vez mais frias e distantes, as pessoas não

se percebem mais, não reparam uma nas outras.

2a atividade: Intitulada João Bobo. Objetivo: Discutir e refletir sobre a individualidade, confiança,

segurança, respeito, companheirismo, solidariedade. Metodologia: os agentes são divididos em

pequenos grupos, de 5, 6 integrantes no máximo.Um integrante fica no centro e os demais fazem um

círculo ao seu redor. A pessoa que está no centro deve ficar com os pés juntos, pernas estendidas e

firmes e mãos ao longo do corpo ou cruzadas na altura do peito. Essa pessoa deverá deixar seu corpo

pendular para os lados, frente e trás. Os demais integrantes do círculo aparam a pessoa do centro e a

"empurram" para frente ou para os lados. Todos os componentes do grupo passarão pela experiência

de ficar no centro do círculo.

3a atividade: Objetivo: Fomentar a reflexão sobre características SOCIaiScomo: egoísmo,

individualismo, preconceitos, discriminações (homossexualismo, etnia), trabalho coletivo.

Metodologia: os agentes são divididos em pequenos grupos, de 5, 6 integrantes no máximo. Eles

deverão escolher uma pessoa para ser transportada até uma distância pré-determinada e voltar ao

ponto de origem. O grupo deve conduzir este durante o percurso sem que encoste qualquer parte do

corpo no chão e todos do grupo deverem manter contato com quem está sendo conduzido. Em

seguida escolhe-se outro para ser conduzido e não pode ser repetida a forma de se conduzir, até que

todos os integrantes sejam conduzidos.

4a atividade: Objetivo: Constatar e tomar consciência a respeito da confiança, do trabalho coletivo,

solidariedade. Faz-se uma fila indiana com todos os componentes com os olhos vendados. Somente

o primeiro da fila pode enxergar e este deverá conduzir o restante em um espaço delimitado,

tentando protegê-los dos percalços. Após certo tempo troca-se o condutor, até que todos conduzam.

Após a realização das dinâmicas, todos se reúnem em um grande círculo para refletir

criticamente sobre elas. Os oficineiros iniciam esta atividade ressaltando que toda prática tem a sua

intencionalidade. O objetivo fundamental é discutir a dinâmica de construção do trabalho coletivo a

partir da tensão entre o individualismo e a cooperação. As práticas servem de base para essa

reflexão. Discute-se que as práticas corporais que excluem os diferentes têm causas no

empobrecimento das construções coletivas e fortalecimento do individualismo, gerado pela

sociedade capitalista. A prática de olhos fechados serve para fazer o agente social. sentir a

insegurança, o medo e as condições que podem levar os diferentes, os cegos, por exemplo, à

exclusão. Busca-se contextualizar a importância e os desafios do trabalho coletivo, do respeito à

diversidade, intergeracionalidade. Para esse último item tem-se como uma das referências os

estudos e conceitos de Vygotsky a respeito da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), na qual

os mais experientes ensinam os menos experientes e vice-versa, independente da idade:
3



"a distância entre aquilo que ela é capaz de fazer de
forma autônoma (nível de desenvolvimento real) e aquilo que
ela realiza em colaboração com os outros elementos de seu
grupo social (nível de desenvolvimento potencial) caracteriza
aquilo que Vygotsky chamou de "zona de desenvolvimento
potencial ou proximal" (Rego, 1995)

Na segunda parte da oficina, o grupo é dividido novamente em três pequenos grupos. É a

síntese do entendimento dos propósitos da oficina. Cada grupo deverá ministrar uma atividade

construída coletivamente. Tem como regra a participação de todos os agentes sociais e deve conter

os seguintes pontos: a) Objetivo, b) Metodologia, c) Materiais, d) Avaliação. A partir dessa

atividade se discute a importância do planejamento e a sistematização dos relatórios de atividades,

discute-se também as dificuldades do processo de construção coletiva, tão difícil nos tempos de

tanto individualismo.

Com isso busca-se instigar os agentes SOCIaISa tomarem consciência de certos

condicionantes sociais da sociedade capitalista, a fim de construírem uma prática pedagógica contra

hegemônica, com base nos pressupostos marxistas na busca de uma sociedade socialista. Mészáros

defende:

"a existência de práticas educacionais que permitam aos
educadores e alunos trabalharem as mudanças necessárias para a
construção de uma sociedade na qual o capital não explore mais o
tempo de lazer, pois as classes dominantes impõem uma educação para
o trabalho alienante com o objetivo de manter o homem oprimido." (
Mészáros, 2006: 12)

Mas Duarte adverte : "não é possível construir plenamente uma pedagogia marxista sem a

superação da sociedade capitalista" ( Duarte, 2005:204).
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I- INTRODUÇÃO.

O esporte-participação é um dos eixos de atuação do programa "Esporte e Lazer da
Cidade" desenvolvido pela Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e de Lazer do
Ministério do Esporte.

Tal programa, consabidamente, objetiva o incremento das atividades de esporte e lazer
nos Municípios como forma de inserção social, e parece-nos de central importância o aludido
eixo do esporte-participação haja vista seu inesgotável potencial de ampliação de acesso ao
esporte para as comunidades de alta vulnerabilidade social.

Contudo, em que pese a importância da participação, quando analisamos a organização
dos eventos esportivos, na grande maioria das vezes, o que se verifica é a reprodução
organizacional do esporte-rendimento, ou seja, uma estrutura convencional de competição onde o
que se prioriza é o resultado positivo de cada uma das equipes envolvidas no evento em
detrimento de sua construção coletiva.

Desta forma, cremos fundante a proposição de novos meios de organização de eventos
esportivos, meios esses que propiciem a interação de todos os agentes envolvidos no processo
pedagógico a fim de que estes, ao participarem, desenvolvam o necessário pertencimento com o
evento.
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Parece-nos que essas novas formas devem-se basear na co-gestão a fim de laborarem
solidária e cooperativamente os organizadores, os participantes e a arbitragem, sem abandonar,
por óbvio, o cunho competitivo ínsito ao esporte vez que este sem competição é forma inane,
vazia de conteúdo teleológico.

Importa registrar, desde logo, que a presente investigação cinge-se às formas esportivas
de cunho coletivo, em especial, o basquetebol, o voleibol, o futsal, o handebol e o futebol
porquanto a co-gestão nas formas individuais é bem mais singela e não traz maiores problemas
para o gestor do evento no que concerne à participação.

Desta forma, aliando a consciência da necessidade de participação à nossa experiência
profissional junto à Gerência de Eventos da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer
de Porto Alegre nos anos de 1995 a 2004, passamos a apresentar a forma organizacional de
eventos esportivos em co-gestão que nos parece mais consetânea com as diretrizes do Programa
Esporte e Lazer da Cidade, e que cremos altamente satisfatória no atingimento do objetivo de
inserção social, haja vista os resultados altamente positivos apresentados durante mais de uma
década.

Sobreleva destacar que a forma proposta tem potencial para adequação às diferenças
regionais e locais e, a par de merecer aprimoramento, já parte de uma construção prática de longa
data com as comunidades beneficiárias.

11 - ORGANIZAÇÃO DO EVENTO.

As principais etapas de organização do evento de esporte coletivo em co-gestão podem
ser assim alinhadas:

1) planejamento do evento;
2) realização de cursos de arbitragem;
3) efetivação das inscrições;
4) realização de congressos técnicos;

4.1) confecção de regulamento;
4.2) adaptação de regras;
4.3) definição da comissão organizadora local;
4.4) definição da comissão disciplinar;

5) desenvolvimento da competição;
6) premiação; e
7) avaliação do evento.

Assim, por itens.

1) Planejamento do evento.

Em que pese ser o primeiro passo da organização do evento, esta é a sua principal fase
porquanto é justamente nela onde são lançadas as bases de todo o evento, máxime naquilo que
pertine à participação.

Inicialmente, faz-se mister a realização de um diagnóstico das potencialidades do esporte
a ser posto em competição dentro da comunidade onde vai se desenvolver o evento, ou seja,
verificar quais os esportes que

apresentam interesse para dada população. Ou, em não havendo interesse em determinado
esporte, desenvolver um trabalho de campo no seio da própria comunidade para que esta possa
conhecer e, em sendo o caso, interessar-se pela modalidade esportiva.



Detectado o interesse e a população beneficiária, é necessário identificar e contactar as
lideranças da modalidade esportiva para, através de reuniões, definir datas e locais (públicos ou.
privados) com vista à consecução do evento.

Ato contínuo, passa-se à divulgação do campeonato que pode ser feita pelas mais
diferentes formas, valendo mais as atividades de comunicação direta dentro da própria
comunidade do que as mídias convencionais, haja vista o fato de que cada comunidade esportiva
tem seus canais próprios de comunicação.

2) Realização de cursos de arbitragem.

Um dos grandes problemas da organização dos eventos esportivos, sem dúvidas, é a
questão da arbitragem, tanto no que se refere aos aspectos qualitativos quanto aos aspectos de
custo dessa atividade.

Impende registrar que, em regra, a arbitragem é um elemento que não é parte orgânica do
evento, sendo atividade externa que se cinge à pontualidade da prestação do serviço.

Nesta proposta, a arbitragem não pode ser tratada como mera prestação de serviço, sendo
necessário que cada equipe apresente um ou dois árbitros que serão devidamente
instrumentalizados em cursos de arbitragem comunitária que não se resumem à repetição de
regras, mas que apresentem em seus conteúdos programáticos noções de ética aplicadas ao
esporte, princípios pedagógicos, e demais questões de fundo.

A partir dessa capacitação, cada uma das equipes será responsável pela arbitragem de
jogos indicada por uma escala, sendo a garantia da arbitragem nos jogos a um custo zero um
condicionante à participação da equipe na competição.

Sobreleva registrar que os árbitros podem ser os próprios participantes o que só contribui
para estreitar e qualificar os laços entre jogadores e arbitragem.

3) Efetivação das inscrições.

Nesta etapa da organização, leva-se a efeito o cadastramento e identificação das equipes
sendo necessário tão-somente o nome da equipe, designação do responsável e indicação de seu
contato (telefone e endereço eletrônico).

As inscrições individuais dos atletas são perfectibilizadas somente antes do início da cada
jogo, permitindo, desta forma, uma maior flexibilidade na participação e uma diminuição
considerável na ocorrência de w.o.

Em competições abertas (aquelas que não possuem limite de idade) não é necessária a
apresentação de documentos de identificação, forte no fato de que as comunidades esportivas, em
regra, já se conhecem.
Eliminando-se a identificação civil dos envolvidos, evita-se burocracias estéreis e facilita-se,
sobremaneira, a participação, que é o objetivo fulcral do evento esportivo.

4) Realização de congressos técnicos.

A presença nos congressos técnicos é decisiva para o envolvimento das equipes no
campeonato, constituindo-se em verdadeira condição obrigatória [desta forma, veja-se que os
dois únicos condicionantes a garantia da arbitragem nos jogos a um custo zero para participar do
evento são (1) indicação de arbitragem e (2) comparecimento nos congressos técnicos].

Ademais, nos congressos, discute-se e aprova-se o regulamento da competição bem como
são definidas as datas e locais dos jogos específicos, mediante a elaboração das tabelas de jogos.



4.1) Elaboração do regulamento.

Nesta senda, vale registrar alguns itens que reputamos imprescindíveis em sede de
regulamentação do evento, quais sejam (1) objetivos - onde conste, além do nome, a
periodicidade, o caráter amador e recreativo, o objetivo de propiciar um momento de integração e
participação esportiva e o incentivo à formação de grupos autônomos através da co-gestão, (2)
direção - onde serão lançadas as informações referentes à direção do evento que, em regra, fica a
cargo do gestor público, bem como suas atribuições de a) tomar todas as providências de ordem
técnica e administrativa; b) organizar o camê dos jogos; c) aprovar os jogos realizados; e d) zelar
pelo bom andamento do evento; (3) critérios para inscrição (faixa etária, nos casos em que esta
for exigível); (4) a necessidade de a equipe preencher ficha de inscrição (com nome, endereço e
telefone de contato) para efetiva participação nos jogos; (5) a possibilidade de inscrição de novos
jogadores antes do início de qualquer jogo durante o torneio, até o final de fase determinada no
próprio regulamento (evitando-se que a equipe chegue à final com novos jogadores); (6) a
vedação de substituição de um jogador por outro, bem como a vedação de inscrição de jogador .
que já tenha atuado anteriormente por outra equipe; (7) obrigatoriedade de comparecimento
no(s) congresso(s) técnico(s); (8) pontuações correla tas aos jogos; (9) duração dos jogos; (10)
adaptações de regras; (11) critérios de desempate; (12) regras para indicação da arbitragem;
(13) premiação; e (14) regras para os casos omissos.

4.2) Adaptação de regras.

Tendo em consideração as peculiaridades e singularidades das comunidades e dos
próprios jogadores, não raras vezes, faz-se imprescindível um processo de adaptação das regras
técnicas para facilitar e/ou possibilitar a participação, como, por exemplo, diminuir o tempo de
duração dos jogos, criar regras facilitadoras para categorias menores ou reduzir o número de
faltas individuais admitidas.

4.3) Definição da comissão organizadora local.

Em cada local de realização dos jogos, haverá uma comissão organizadora composta por
um representante da direção do evento e um representante de cada equipe presente.

A importância dessa comissão radica no fato de que quaisquer problemas e intercorrências
haverão de ser dirimidas em conjunto, o que contribui para facilitar e agilizar a tomada de
decisões e, também, para minimizar os atritos mediante um processo de distribuição de
responsabilidades.

4.4) Definição da comissão disciplinar.

Conforme referido anteriormente, a comissão disciplinar será definida no congresso
técnico, e, em regra, será composta por dois representantes da direção do evento e três
representantes eleitos pelas próprias equipes mediante sufrágio direto.

Esta comissão tem por competência precípua a resolução de fatos graves de indisciplina
bem como dos fatos que não foram devidamente equacionados pela comissão organizadora local,
funcionando como uma espécie de órgão fiscalizador e correicional do campeonato, com a
diferença de que esta atividade de disciplina e correição é exercida diretamente pela própria
comunidade.

5) Desenvolvimento da competição.



Há duas grandes diretrizes para garantia do sucesso do evento, quais sejam, a competição
não há de ser muito longa, a fim de evitar a perda de atratividade pela gradativa eliminação dos
participantes, nem tão curta que não possa ser desfrutada pelos participantes e pela comunidade
que acompanha o torneio.

Assim, sob essas balizas temporais, é recomendável a não-utilização de sistema de
eliminatória simples, sendo igualmente recomendável a utilização de chaves de três equipes para
classificação de duas em cada chave, e assim sucessivamente. A par dessa sistemática, e
conforme as possibilidade do evento, é oportuno realizar um torneio paralelo com as equipes que
restaram eliminadas na primeira fase, garantindo sua permanência no evento.

6) Premi ação .

--

Vale observar que, nesta etapa, além das tradicionais formas de prestigiamento dos
jogadores com medalhas e troféus, há que se buscar mecanismos de qualificação das equipes,
como, por exemplo, fardamentos completos para os fmalistas, uma viagem de recreação para
equipe que tenha revelado algum resultado positivo em termos de cooperação esportiva, ou,
ainda, uma grande festa de encerramento que possa congraçar os participantes (à guisa de
ilustração, cumpre destacar que os esportes da chamada terceira idade - dos quais a bocha é o
exemplo mais emblemático - servem, à perfeição, para tais momentos de confraternização, sendo
estes, não raras vezes, o objetivo mesmo da competição).

7) Avaliação.

Esta etapa não é cronológica, vez que a avaliação deve estar sendo procedida em todos os
momentos do torneio, desde o início até o final, como verdadeiro work in progresso

É altamente recomendável que, em sendo possível, haja espaços para avaliação em todos
os momentos do evento o que permitirá um fidedigno diagnóstico dos acontecimentos e uma
análise percuciente das intercorrências positivas e negativas.

Além disso, desdobrando-se os processo de avaliação em várias etapas, garante-se o
envolvimento dos participantes e a qualidade das informações por eles veiculadas.

Ninguém duvida que as avaliações ultimadas somente nos encerramentos dos
campeonatos não envolvem qualitativamente os avaliadores, são encetadas por poucas pessoas e,
normalmente, reproduzem a opinião da direção do evento (que pode não coincidir com a opinião
dos participantes). Desta forma, assegurar um processo de constante avaliação, além de
desenvolver o pertencirnento e o compromisso com o torneio, proporciona, efetivamente, saltos
de qualidade para os eventos vindouros.

Hl _.CONCLUSÃO.

o evento esportivo não há que ser concebido como um fim em si mesmo, devendo, acima
de tudo, servir como estímulo e aprendizado para a auto-organização e para a formação de grupos
comunitários autônomos que não fiquem na dependência da mera atuação da política pública
local de recreação e lazer.

Por derradeiro, impende registrar que a presente investigação, alinhada com a totalidade
das diretrizes do Programa Esporte e Lazer da Cidade, não apresenta qualquer interesse teorético,



mas objetiva servir como uma espécie de roteiro para a organização, em co-gestão, de eventos
esportivos, onde se possa superar o encontro meramente esportivo, para atingir o encontro social.

É o que se busca.

Porto Alegre, novembro de 2007.
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A Pedagogia Crítico-Superadora no Ensino do Esporte e do Lazer nas Comunidades

Evilásio Martins Vieira

Dada a especificidade da questão, partimos do entendimento de que não temos ainda no

campo da produção científica uma teoria explicativa sobre o ensino das manifestações da cultura

corporal e do lazer esportivo nas comunidades com base numa pedagogia crítico-superadora. No

máximo, o que encontramos na literatura são excertos de um saber-fazer carente de uma

adequada sistematização metodológica. Fica explícita a falta de uma teoria pedagógica,

construída como categorias da prática, que responda a questões complexas como a do ensino-

aprendizagem desses conteúdos numa dimensão crítico-dialética.

Com respeito à prática mais comum, temos observado que esta se resume a um ensino

técnico nestas comunidades, geralmente das modalidades esportivas, desprovido de uma reflexão

sobre aquilo que se está fazendo, contribuindo eficazmente para a ampliação de uma consciência

acrítica e cada vez mais alienante por parte dos participantes e usuários desses serviços.

Sem a pretensão de esgotar o assunto, neste ensaio fazemos uma reflexão sobre este

problema que, ao nosso juízo, inquieta principalmente os professores diretamente ligados à

questão do trato com o conhecimento do esporte e do lazer numa perspectiva crítica nas

comunidades, tanto urbanas, quanto rurais. Aliás, este também tem sido o grande imbróglio dos

gestores de esporte e lazer nas administrações de esquerda no nosso país, haja vista a carência de

profissionais preparados, tanto técnica quanto politicamente para atuar com base nesta

perspectiva.

É claro que esta questão nos remete diretamente à formação profissional inicial. Ou seja,

é cientificamente comprovado que as escolas superiores de Educação Física não têm preparado

adequadamente o profissional para tratar do conhecimento na área, seja na escola ou nas

comunidades, com a competência referida. Este é o problema. Por isso, a carência de pessoal

habilitado para esta função. Na verdade, a formação ético-política vem se dando mais em
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serviço, promovida via de regra por alguns gestores públicos com visão crítica da realidade,

responsáveis pelos serviços de esporte e lazer para o povo.

Sendo a pedagogia "a teoria e o método que constrói os discursos, as explicações sobre a

prática social e sobre a ação dos homens na sociedade, onde se dá a sua educação", neste

trabalho defendemos a viabilidade da pedagogia crítico superadora (COLETIVO DE

AUTORES, 1992, p. 24-5) no trato com o conhecimento do lazer e do esporte nas comunidades,

a qual utiliza o discurso e a prática da transformação radical da sociedade como ponto de partida.

Pedagogia que, segundo os referidos autores, busca responder a aos interesses históricos

e imediatos da classe trabalhadora, incluídas, aí, as camadas populares. Interesses imediatos

ligados diretamente à sua necessidade de sobrevivência (emprego, salário, alimentação,

transporte, habitação, saúde, educação), enfim, as condições dignas de existência. Já os

interesses históricos dessa classea "vêm se expressando através da luta e da vontade política para

tomar a direção da sociedade, construindo a hegemonia popular", "de forma que os trabalhadores

possam usufruir do resultado do seu trabalho".

Esta é a essência da pedagogia crítico-superadora. Ela é crítica porque "o seu alvo é um

inimigo que ela procura não refutar, mas destruir [...]. A crítica já não é fim em si, mas apenas

um meio. A indignação é o seu modo fundamental de sentimento, e a denúncia a sua principal

ocupação" (MARX, 2003, p. 48). Superadora, porque visa passar além de, exceder, ultrapassar a

condição atual de classe subsumida, dominada, com vistas a sua emancipação, pela destruição

radical do modo atual de produzir a vida, a existência, enfim, as relações sociais marcadamente

desiguais e exploradoras do homem pelo homem.

Essa pedagogia, além de propor um novo trato com o conhecimento das diferentes

manifestações da cultura corporal, também aquelas próprias do lazer, reflete sobre questões

como política, poder, dominação, exploração, luta de classes, entre outras categorias e conceitos.

Por esta forma, propõe um novo processo metodológico para ensinar e aprender socialmente

(BRACHT, 1992) esse conhecimento, valorizando a questão da contextualização dos fatos e do

resgate histórico do conteúdo, defendendo que tal percepção da realidade se faz fundamental

para a compreensão, por parte das massas, de que as explicações pedagógicas e científicas são

passageiras e de que as pessoas que têm oportunidade de usufruir conscientemente do conteúdo

da cultura corporal são sujeitos históricos, porque, social e historicamente criam, recriam e

praticam tais manifestações.

Por isso, o Coletivo de Autores (1992, p. 25), anuncia que a reflexão pedagógica, seja

na escola ou nas comunidades, será sempre "díagnóstíca", "judicativa" e "teleológlca". Ou seja,

parte da observação da realidade social concreta e contraditória, naquilo que ela tem de singular

no universal - os alunos, a escola, a comunidade, a sociedade - para então, interpretar,
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compreender, explicar e intervir na realidade, tendo como objetivo final os interesses da classe

trabalhadora.

Considerando que o processo de ensino-aprendizagem dos elementos da cultura

corporal tem a função primordial de ordenar a reflexão pedagógica dos participantes e usuários

de esporte e lazer de forma a pensar a realidade social desenvolvendo determinada lógica,

enfatiza que o trabalho do professor deve pautar-se nos princípios da lógica dialética - totalidade,

movimento, mudança qualitativa e contradição - em contraposição à lógica formal que se baseia

nos princípios da fragmentação, do etapismo, da estaticidade, da unilateralidade, próprias da

lógica formal de pensar e agir dos professores que trabalham com o objetivo único de apenas

melhorar a aptidão física dos participantes e usuários de serviços de esporte e lazer.

Ao se reportar às questões teórico-metodológicas para o ensino dos conteúdos (no nosso

caso, o esporte e o lazer nas comunidades) estes autores (op.cit., p. 36-43), apresentam um

consistente debate entre duas possibilidades/perspectivas metodológicas: uma, "que tem como

objeto de estudo o desenvolvimento da aptidão física do homem"; e a outra, "que busca

desenvolver uma reflexão pedagógica sobre a cultura corporal" .

A primeira se apóia na pedagogia tradicional, onde o conhecimento que se pretende que o

participante, usuário ou aluno aprenda é o exercício de atividades corporais que lhe permitam

atingir o máximo de sua capacidade física, utilizando-se apenas do esporte enquanto conteúdo.

Esta tendência "apóia-se nos fundamentos sociológicos, filosóficos, antropológicos, psicológicos

e, enfaticamente, nos biológicos para educar o homem forte, ágil, apto," (mais alto, mais forte,

mais veloz = princípio do rendimento olímpico), contribuindo para o adestramento e alienação

dos alunos, na medida em que não reflete o conhecimento tratado na aula (p. 36).

A segunda, que vem lutando para situar a Educação Física, o esporte e o lazer no campo

da cultura, como patrimônios culturais da humanidade porque socialmente construídos e

historicamente determinados. Seu objetivo maior é desenvolver uma reflexão pedagógica sobre

as diferentes práticas corporais que o homem tem produzido no decorrer da história: jogos,

danças, lutas, ginástica, esporte entre outras manifestações da cultura corporal. Nessa matriz

teórica o conteúdo é tratado metodologicamente de forma a contribuir, conforme vimos, para a

afirmação dos interesses de classe das camadas populares, na medida em que desenvolve uma

reflexão pedagógica sobre o conhecimento e sobre valores como solidariedade, cooperação,

distribuição, enfatizando a liberdade de expressão. O esporte, enquanto tema da cultura corporal,

é tratado pedagogicamente de forma crítico-superadora, evidenciando-se o sentido e o

significado dos valores que ele tenta inculcar nos participantes, usuários ou alunos e as normas

que o regulamentam dentro do atual contexto sócio-histórico.
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[. ..}Pode ser verdade que a lei não é capaz de
fazer com que uma pessoa me ame, mas pode

impedi-ta de me linchar. Martin Luther King Jr.

Resumo

Este texto traça uma reflexão sobre a temática da igualdade racial como uma
abordagem necessária na formação de agentes sociais de esporte e Lazer do PELC, com
a compreensão de que o reconhecimento por parte do governo brasileiro da existência
do racismo na sociedade brasileira, faz com que as políticas públicas possam estar a
serviço da promoção da igualdade racial.

Palavras-chave: Igualdade racial - Formação de agentes sociais - esporte e
lazer

Introdução

A população negra é um dos principais alvos do preconceito" e da discriminação racial:'.

Na atualidade o debate sobre o racismo no Brasil ainda é evitado, tomando a luta pela

igualdade racial mais difícil, lenta e por muitas vezes, desqualificada.

Professora de Educação Física. Belém -Pa. Email: dalssia@bol.com.br;
dalssia@uol.com.br
2 Preconceito é um conceito negativo que uma pessoa ou grupo de pessoas tem sobre outra pessoa
ou grupo diferente é uma espécie de idéia preconcebida, acompanhada de sentimentos e atitudes negativas
de um grupo contra outro. Além disso, é algo como uma predisposição - que não necessariamente resulta
em ação, em prática. (BENTO, 2006.p.36)

Segundo BENTO (2006) a discrininação racial tem semelhanças com o preconceito, mas é
diferente porque ela se configura como a manifestação do sentimento negativo, em ato concreto, contra

mailto:dalssia@bol.com.br;
mailto:dalssia@uol.com.br


o Programa "Esporte e Lazer da Cidade" reconhece a importância do debate da

(des)igualdade racial, no eixo da inclusão social (PELC, 2007), na formação do

Programa, sendo um desafio a todos os envolvidos, a pesquisa, a produção de subsídios

facilitadores da formação dos agentes, para que sejam aliados da luta anti-racista.

Esse texto de caráter introdutório ao debate da temática está organizado em dois

momentos: no primeiro ele faz um breve panorama da desigualdade racial no Brasil, a e

partir de alguns estudos teóricos e ressalta as barreiras que ocultam e distorcem a

presença do racismo neste país.

O segundo momento reflete a importância desse estudo na formação continuada

dos atores e atrizes do Programa. Mapeia situações concretas no cotidiano das práticas

de esporte e lazer, em que se revelam o preconceito e a discriminação racial sofrida

pelos afrodescendentes e apresenta algumas superações a serem enfrentadas por todos

que atuam no Programa, dentro de uma visão crítica.

Expressões ditas aqui como população negra, afro-descendentes, povo negro,

negros e negras serão utilizadas como sinônimos identificadores do segmento da

população brasileira originária do povo africano que foi escravizado desde o período

colonial até o período imperial no Brasil.

A desigualdade racial na sociedade brasileira.

A problemática da discriminação contra a população negra, historicamente, tem

sido negada no Brasil. Isso acontece pelo fato de ainda ser forte no imaginário

brasileiro, a visão de que nossa nação é pacífica e ordeira, onde "todos são iguais

perante alei", e, que se vive, no país do carnaval, da "mulata faceira" e do futebol, a

verdadeira democracia racial.

A cultura artística brasileira retratou muito bem esse sentimento de harmonia e

da imagem do negro e do mulato no Brasil. Na música encontramos Aquarela do Brasil

(Ari Barroso), Aquele Abraço e País Tropical de (Gilberto Gil), Aquele abraço ( Jorge

Ben Jor) , Aquarela Brasileira (Martinho da Vila) e tantos outros. Já na literatura a

produção de Jorge Amado, a exemplo Gabriela Cravo e Canela destaca o perfil das

brasileiras a "morena gostosa", pronta para os desejos do homem branco, como uma

vocação natural da mulher negra.
---

outra pessoas ou grupo de pessoas. Por exemplo: Não selecionar negros ou negras para empregos que
exijam "boa aparência".



No Brasil todos VIvem em harmonia. A idéia de constituição de um povo

brasileiro miscigenado, a partir de laços cordiais, com princípios cristãos, tem destaque

no pensamento Gilberto Freyre, nota-se neste trecho de seu livro "Casa Grande e

Senzala", como ele vê o processo de formação do povo brasileiro:

Verificou-se entre nós uma profunda confraternização de valores
e de sentimentos. Predominante coletivistas, os vindos das
senzalas: puxando para o individualismo e para o privativismo,
os das casas-grandes. Confraternização que dificilmente se teria
realizado se outro tipo de cristianismo tivesse dominado a
formação social do Brasil;( FREYRE, 1996, p.355)

A desigualdade entre negros e brancos tem como origem o problema de classe.

Essa é idéia muito propagada inclusive por uma série de estudos acadêmicos que se

reconhecem herdeiros dos ideais marxistas apontam que o problema das desigualdades

sociais no Brasil, está ligado à questão de ordem econômica e de classe social, sendo os

problemas de gênero, de raça de etnia, colocados em segundo plano, na luta pela

transformação da sociedade.

Florestan Fernandes (1978), apesar de descortinar o mito da democracia racial,

aponta que as origens das desigualdades entre negros e brancos, estão ligadas às

diferenças de oportunidades geradas pelo sistema capitalista vigente, que mantém a

dominação, a exploração de uma classe sobre a outra.

Já a contribuição de Carlos Halsenbalg (2005) ao debate na sociologia, acerca

das desigualdades entre os brancos e os não-brancos no Brasil, parte da reflexão que a

desigualdade, para além do fator de classe, da estrutura social atual, ela é marcada

também pela questão racial.

Sem dúvida alguma a grande maioria de negros e mulatos no
Brasil é exposta aos mesmos mecanismos de dominação de
classe que afetam outros grupos subordinados. Mas além disso
as pessoas de cor sofrem uma desqualificação peculiar e
desvantagens competitivas que provem de sua condição racial.
(HALSENBAL,2005.p.20)

~--

A população negra recebe um tratamento desigual em relação ao branco. A

prática é resultado de uma visão apoiada em teorias racistas que predominaram o

pensamento acadêmico, principalmente na medicina, no séc. XIX e algumas décadas do

séc. XX, em que buscavam o fenótipo como elemento determinante da superioridade e

inferioridade entre grupos humanos, na qual pessoas negras eram classificadas como

inferiores, portanto eram menos dignas, menos humanas, (Schuwarcz,1993),

justificando assim a falta de oportunidades para a garantia da ascensão social.



A Mídia no Brasil reproduz com qualidade o preconceito contra os diferentes.

Ainda ternos na cultura dos programas de noticiários policiais, nos programas de humor

e nas próprias telenovelas, a reprodução de preconceitos contra das ditas minorias. Os

esteriótipos da "loura bonita e burra", do homossexual de trejeitos exagerados, da

"mulata gostosa e fácil", do "idoso esclerosado", do negro "malandro e não confiável".

Mas todos esses perfis sempre aparecem com atitudes servis, cordiais à lógica da

sociedade capitalista.

As telenovelas reforçam uma imagem negativa de negros e negras. Assistir à

telenovelas na atualidade é a prática mais comum de entretenimento da maioria da

população das classes populares. Elas ainda retratam a imagem de negros e negras com

papéis pequenos, sempre como pobres, favelados, bandidos, etc., mesmo após tantas

críticas dos movimentos sociais negros e estudiosos da área. (ARAÚJO, 2006).

Nas raras telenovelas em que negros são aparecem corno protagonistas, o

personagem é frágil que não tem grandes saídas contra o preconceito. A exemplo disso

destacamos a Novela global "Da Cor do Pecado" onde a personagem "Preta"

interpretada pela atriz Taís de Araújo, foi do início ao final da novela sendo agredi da de

diversas formas, que condenaria sua rival, "Bárbara" por crime de racismo e a autora

preferiu manter a personagem na aceitação das humilhações sofridas.

A realidade vivida pela população negra precisa ser enfrentada corno um

problema não só do negro, mas de toda a sociedade. Afro-descendentes no Brasil

compõem os altos índices, nas estatísticas ligadas às desigualdades sociais. Eles

encabeçam as fileiras dos "sem habitação", "sem saúde", "sem emptego", aparecem em

destaque nos dados sobre pobreza, violência, analfabetismo e outras mazelas sociais.

(BENTO, 2006), (SANTOS, 2000), ( HALSENBALG,2006)

Outro espaço de reprodução do preconceito contra negros e negras é a educação

escolar. A educação formal em todos os níveis de escolarização, reproduz um currículo,

um plano pedagógico, e seus processos educativos, que dão destaque aos valores da

cultura européia e pouco se fala sobre a cultura de outros povos constituintes da

população brasileira.

.-""-

A formação dos agentes de esporte e lazer aliados da luta anti- racista

A preocupação com a necessidade da temática na formação de agentes sociais,

nasce da percepção que ela é pouco aprofundada em pesquisas cientificas, nos



programas de formação de professores, em a formação de e no próprio PELe. Nota-se

desde as últimas décadas do século XX, até nossos dias um crescimento acelerado do

lazer como objeto de estudos de pesquisadores e estudiosos, do campo da sociologia, da

educação, educação física, turismo, propaganda, etc. O que predomina nas produções é

um caráter genérico do tema, enfatizando sua origem, importância limites e

possibilidades de vivência.

Vale ressaltar que são poucas as iniciativas de pesquisas que identifiquem as

identidades, as singularidades na vivência do lazer no Brasil. As produções em sua

grande parte nos dão a sensação que a prática desse bem cultural é vivida por uma

nação homogênea que basta conhecer as formas de lazer e assumir pra si uma ou outra

atividade.

Se observarmos atentamente o nosso entorno esta contaminado de práticas

racistas e discriminatórias contra as pessoas negras. Nas práticas esportivas e de lazer, já

está naturalizado, para grande parte das pessoas que freqüentam estádios esportivos

apreciar ou integrar-se à fúria das torcidas, no xingamento de jogadores, dirigentes e/ou

juízes, em uma partida de futebol, principalmente, quando esses são negros a

desqualificação toma-se mais é violenta.

Em 2005 o racismo no futebol mundial ficou estampado. O episódio de

desqualificação do jogador Edinaldo Batista Libânio, conhecido como "Grafite", por

parte do jogador argentino Desábato, durante um campeonato oficial, aos olhos de todo

o mundo, trouxe a tona o problema do racismo no futebol.

Nesse fato, agiram corretamente a vítima e a polícia. A primeira, por ter

denunciado e a segunda por ter prendido o agressor, sendo este, um caso exemplar para

registrar que racismo no Brasil é crime garantido na Lei 8716 desde 89, e que a mesma

deve ser cumprida nesses casos.

Outra questão a ser observada é a baixa presença e/ou ausência de negros e

negras, em muitas modalidades esportivas e culturais como: natação, nado sincronizado,

ginástica artística, ginástica rítmica, ballet clássico, música clássica, pintura, ciclismo,

vôlei, judô, tênis de mesa, tênis de quadra, etc.

Assim como essas práticas de historicamente foram criadas para o

enriquecimento cultural dos brancos, das elites dominantes e um desafio permanente a



sua popularização e a quebra das barreiras4 para as práticas dessas atividades, inclusive

a da cor da pele.

As formas de esporte e lazer mars comuns vividas pela população negra,

geralmente envolvem um menor grau de investimento financeiro para ser vivido, dada

as condições econômicas que a maioria da população negra possui no Brasil Sendo

assim, o futebol e o atletismo são modalidades onde mais encontramos praticantes desse

segmento.

No cotidiano das atividades do PELC cabe estarmos atentos para atuar

positivamente no sentido de valorizar não só vivência das práticas de lazer no programa,

mas também quem está participando, que público se está atendendo. Cabendo a nós,

também a tarefa de assumir, como efetivos educadores, o compromisso de conhecer e

valorizar o universo de conhecimento, a realidade, a cultura de cada um que está

vivenciando conosco processos de ensino-aprendizagem (FREIRE ,1997).

Para isso é necessário procurar perceber e combater os pequenos sinais de

manifestação de preconceito contra afro-descendentes. Em brincadeiras recreativas ou

mesmo em práticas recreativas é rotineiro identificarmos situações como: uma pessoa

(principalmente, crianças e adolescentes) mudar de lugar para não tocar em um outro

membro do grupo quando ele é negro.

As piadas racistas devem ser combatidas. São bastante humilhantes para pessoas

negras ouvirem de seus colegas de grupo ou de dinamizadores de atividades de lazer ou

esporte apelidos que enfatizam a cor da pele ou outra' característica que marca

negativamente a pessoa identificada aos olhos dos outros. Atitudes dessa natureza

acabam por provocar constrangimentos no grupo e principalmente aos negros.

Combater o apelido, que desqualifica, tão comum no mundo esportivo. O

apelido, dado de forma afetiva na família geralmente contribui para a valorização da

auto-estima e da identidade étnico racial. Por outro lado, quando ele é definido a partir

de alguma característica natural da pessoa, da qual ela não pode mudar essa condição, o

apelido se configura como uma forma de preconceito, que desqualifica o outro de sua

condição humana. (SILVA, 2001)

.-'"'.

4 Marcelino (2000) reflete sobre a questão das barreiras que a população sofre
que dificultam a prática do lazer, ele destaca os problemas socioeconômicos de sexo,
de idade, o nível de formação, a localização de moradia em relação aos
equipamentos de lazer.

»<



A seleção de misses e/ou mister nas escolas e outras formas de eventos de

seleção beleza muito comuns inclusive através da televisão, ainda reforçam elementos

baseados na convenção dos padrões estéticos do esteriótipo europeu, descartando assim

que afro-descendentes, pessoas de origem asiática ou indígena tenham a chance de

participar.

A forma do olhar, pensar, sentir e agir sobre padrões de beleza para uma pessoa,

pode não ser a mesma para outra, essa é uma questão muito individual, ligada aos

valores e normas assimilados na família, na escola, na comunidade . Apagar da

linguagem cotidiana expressões como: "denegrir a imagem" "a coisa ficou preta" "é

negro, mas é honesto ..." Estas idéias reforçam um sentimento negativo atribuído a

imagem do negro.

Buscar conhecimento sobre a história e a cultura afro brasileira, especialmente

as religiões de matriz africana, no sentido de respeitar e valorizar seus seguidores, e

suas formas de ser e estar no mundo, como forma de combater a intolerância religiosa.

Essas são algumas atitudes que devem fazer parte do cotidiano de educadores

preocupados e crentes na mudança de uma cultura vigente, em relação a população

negra. Para tanto o fundamental é buscar formação permanente que

Dar visibilidade a importância de conhecermos a temática e atuarmos no campo

do lazer e na vida em geral, atentos para o preconceito e a discriminação contra negros e

negras prontos para estimular processos de conscientização e sensibilização da

população para a igualdade racial, foi o propósito deste texto, espero que tais idéias aqui

apresentadas possam abrir novas frentes de reflexão no PELC.
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Avaliação de Projetos de Lazer nas Políticas Sociais: Alguns mitos e algumas verdades.
Patricia Zingoni M Morais

Cresce a cada dia, o número de organizações sociais que realizam sua ação e obtêm
recurso através de projetos de lazer. Cresce também o número de instituições que financiam
projetos de lazer com fins sociais, oferecem capacitação e prestam assessoria na área. Por outro
lado, o próprio nível de exigência geral quanto a qualidade da ação é, hoje, maior do que nunca.
É notável também o interesse recente da opinião pública e da mídia sobre projetos socioculturais.
Por isso tudo, toma-se fundamental, para as atividades de lazer, intervenção organizada com
melhores possibilidades de atingir e medir resultados.

Numa época em que as demandas pelo lazer crescem são, em contrapartida, elevadas, a
exigência de uma gestão eficaz, eficiente e efetiva dos projetos e programas. Para isso, no
entanto, é necessário o desenvolvimento de uma cultura voltada para o planejamento, o
monitoramento e a avaliação, que compreenda tais processos não apenas como instrumentos de
definição de metas e acompanhamento de cronograma e fluxo de caixa, com vistas em captação
de recursos e posterior prestação de contas aos financiadores; mas sim como excelentes
ferramentas de aperfeiçoamento no processo de tomada de decisão da gestão dos projetos. Neste
sentido a atenção entre as agencias financiadoras, tem se voltado para a efetividade das ações, e
não apenas para a eficiência e a eficácia no cumprimento das metas. Em outras palavras: importa
saber se, além de uma utilização eficiente dos recursos, as ações alcançaram resultados e se
contribuíram para uma mudança positiva na situação-problema enfocada pelo projeto.

O futuro dos projetos sociais está fortemente vinculado ao seu planejamento e a sua
gestão e avaliação. Gerir um projeto, que articula vários atores, que é financiado por várias
fontes de recursos e que tem interfaces com outros projetos e serviços, certamente não é uma
tarefa fácil, mas não é impossível.

Este texto pretende fazer uma breve análise dos mitos que dificultam a realização de
avaliação na área social e em especial no lazer. Antes de abordamos sobre esta questão cabe
esclarecer sobre alguns conceitos importantes de avaliação de projetos:

A avaliação tem por objetivo principal constituir-se como um instrumento que
qualifica os processos de gestão. Pois, oferece as condições reais para a verificação do
cumprimento do planejamento e seu redirecionamento, se for necessário.

E comum encontrarmos na literatura a definição de avaliação como agregação de valor ou
julgamento. Essa definição é correta, pois o termo "avaliação" refere-se ao processo de
determinação do mérito, validade ou valor de algo. É necessário considerar que avaliar projetos
sociais significa analisar elementos dos processos e dos resultados produzindo conhecimento que
permite tomar decisões gerenciais sobre o rumo do projeto. Isso aponta para a necessidade de
avaliar a partir de uma metodologia capaz de fornecer condições para o exercício do julgamento.
Sendo assim, entendemos que a avaliação de projetos sociais tem como natureza a pesquisa
social. Produzir um modelo avaliativo de um projeto social significa definirmos com clareza os
resultados esperados, a metodologia e suas condicionantes, variáveis, relações das variáveis com
os resultados e indicadores.



A avaliação exerci da apenas pelo julgamento das impressões, ou do que é possível
ser captado pela percepção, não pode ter o status de avaliação. Uma avaliação séria e bem
construída é orientada por metodologias científicas das ciências sociais, podendo ser quantitativa
ou qualitativa, dependendo do aspecto que está sendo avaliado. O plano de M&A é um
instrumento que compõe o planejamento do Projeto, e tem por finalidade estabelecer os
indicadores e os critérios para o processo de monitoramento e avaliação do projeto. A
operacionalização do Plano de M&A é estabeleci da, basicamente, por meio de um sistema de
informação que estrutura as rotinas de registro, armazenamento, transmissão, recuperação e uso
da informação. Além dessas características é interessante observar que o processo de elaboração
do plano de M&A deve ser estabelecido no mesmo ambiente do processo de planejamento do
projeto, e que os parâmetros avaliativos que correspondem ao padrão de qualidade pretendido
devam ser pactuados entres atores envolvidos.

Para que serve o M&A?
Antes de esclarecer a finalidade do M&A é importante ressaltar que ele deve ser

estabelecido de forma clara e ampla junto à equipe responsável pelo projeto, para não ser
compreendido como um mero processo de controle em si mesmo ou até mesmo como
legitimador de decisões já tomadas. Mas sim, deve ser compreendido como instrumento de
gestão do projeto que propicia identificar possíveis diferenças entre o resultado real e o
planejado, por meio de indicadores previamente estabelecidos. Nesse sentido, o monitoramento
deve funcionar como a base da avaliação que realimenta o processo de planejamento, ou seja,
eles funcionam como instrumentos de correção de rota e não como um mecanismo de
identificação e punição de culpados.

Existem diferentes abordagens, métodos e modelos analíticos no campo do
monitoramento e avaliação de projetos sociais. Mas de forma simplificada podemos considerar
dois tipos de avaliação: a de processo e a de resultado.

Processo ou Monitoramento:
É aquela que verifica o que e como está sendo executado o projeto. O monitoramento faz

o acompanhamento da execução das atividades a entrega dos produtos ou serviços programados
e o uso dos recursos. O BID (1997) assinala que o monitoramento busca compreender o processo
de execução, mediante a identificação dos aspectos limitantes e vantajosos. O monitoramento
consiste então em detectar de maneira oportuna as fortalezas e eficiências do processo de
execução (plano de trabalho).
Os recursos utilizados são condizentes com a necessidade?
A qualidade das ações é uma constante?
As mudanças de rumos são reordenadas para o cumprimento do planejamento realizado?
A metodologia escolhida atende aos objetivos propostos?

O maior desafio de uma avaliação de processo é realizá-Ia sem cair no reducionismo do
monitoramento das atividades. Isso quer dizer: compreender as atividades a partir de referenciais
como as diretrizes e os princípios que orientam o projeto ou a organização no qual o projeto está
vinculado. Avaliar o processo é ir além do monitoramento das atividades é ir conseguindo
verificar como as atividades estão sendo realizadas considerando sua dimensão político-
pedagógica. Essa avaliação pressupõe que o projeto se orienta por um projeto político-
pedagógico. Caso esse projeto não seja explícito, é muito importante, no momento do
planejamento, o esforço para a sua explicitação. Se ainda não for possível, a avaliação do
processo, muito provavelmente, se reduzirá ao monitoramento das atividades, verificando seu
cumprimento ou não. Sendo assim, não será verificado o como as atividades estão sendo
cumpridas.

E a avaliação de resultados?
A avaliação de resultados, onde comumente se denomina simplesmente avaliação é

definido pela UNICEF (1991) como um processo que procura determinar periodicamente e de



maneira sistemática e objetiva, a eficácia e efetividade de um projeto a luz dos seus objetivos.
Ou seja: se os resultados de desenvolvimento esperados foram atingidos - uma verificação de
que o caminho escolhido efetivamente está conduzindo aos melhores condições de vida que se
buscam promover.

Se bem entendido isto passaremos a expor sobre as questões relacionadas a alguns mitos
comumente observados a partir de minha prática como gestora e avaliadora de projetos sociais e
respaldadas pelos escritos de Karen Marie Mokate.

Há muitos anos vem se falando da importância da avaliação em projetos de lazer. Há um
certo reconhecimento que a avaliação é importante, porque pode informar e orientar a tomada de
decisão. Fortalece a capacidade dos gestores sociais para dar resposta eficaz as necessidades
sociais. Assim atuaria como aliada daqueles que busca o comprometimento ético, como eu disse
no início, alcançar os objetivos propostos. Por sua vez, os programas e projetos sociais são
percebidos como muito importantes por tratar de ações concretas eficazes nas respostas as
necessidades de lazer. Por que então, não vemos um grande movimento de avaliação nos
projetos de lazer? Consideramos que existem mitos sobre a avaliação, em geral, e sobre a
avaliação de projetos de lazer em especial. Estes mitos parecem gerar um obstáculo ao uso da
avaliação em projetos. Vamos apontar 4 mitos e tratá-los de desmistificá-los.

Mito: Os gestores sociais em geral desvalorizam a avaliação; não querem se
comprometer com os resultados que a avaliação pode apontar.

Realidade: os gestores sociais carecem de incentivos apropriados para incorporar a
avaliação em suas atividades gerenciais.

A gestão no setor de lazer, tradicionalmente se caracteriza por um enfoque em atividades:
um estilo gerencial orientado para a execução de planos de trabalho pré-definidos, nos quais as
atividades se voltam para fins em si mesmo, sem a preocupação com a participação humana. Este
estilo se limita a uma administração programática e operacional dos projetos. O produto máximo
que este estilo de trabalho levaria é a entrega de um bem ou de um serviço.

Este estilo de gerencia se volta a uma administração muito fechada nas atividades
facilmente controláveis pela equipe. Também facilita uma perda de contato com os beneficiários
do projeto e dilui os incentivos para focar as atividades nas mudanças que se buscar promover na
qualidade de vida destes beneficiários. Nestas circunstancia, a equipe gestora, não tem nenhum
interesse naturalmente para realizar e nem para se encarregar de uma avaliação de resultados.
Como conseqüência deste paradigma administrativo, a gestor do projeto apenas se ocupa dos
processos. (monitoramento). Este estilo gerencial parte do suposto que o cumprimento do
processo em sí e a entrega de um serviço de qualidade produz valor para a sociedade. Basta
saber, então, se as atividades foram executados conforme o planejado e se o serviço foi realizado
a contento. O desempenho do gerente e do projeto se julga pelo cumprimento do plano de
trabalho e por isto não há nenhuma motivação, naturalmente, por fazer avaliação de alcance de
resultados e objetivos.

Na atualidade a gerencia de projetos consiste em uma gestão participativa de resultados,
voltada para a mudança das condições de vida do sujeito - focada nos objetivos que motivaram
sua própria existência. - objetivos de mudar certas dimensões das condições de vida,
especialmente no lazer de um determinado grupo. Com este paradigma de gerencia social, os
gerentes têm incentivos naturais para manejar informações sobre o cumprimento dos objetivos.
Tem interesse em estabelecer, esclarecer e negociar indicadores não ambíguos, verificáveis e
fidedignos que permitiriam analisar o cumprimento dos objetivos. Dependeriam de informações
sobre a mudança nas condições de vida dos beneficiários para pautar e guiar suas atividades
gerenciais. Este paradigma gerencial obriga os gerentes do lazer a enfocar seus esforços (tanto
gerencias como avaliativos) para onde vai significar algo para o desenvolvimento sociocultural
da população cujas vidas se propõem melhorar através do projeto.

Neste modelo de gestão há uma necessidade de associar a dimensão do orçamento não à
simples alocação de recursos, mas sobretudo a dimensão de mudança da qualidade de vida que



as o investimento nas ações de lazer podem provocar. Variáveis como: beneficio social, público
alvo, urgência, critérios de minimização de desigualdades, inclusão cultural, enfim, as
características do modelo de gestão social são consideradas.

MITO: Os resultados sociais nos setores do lazer são de naturezas intangíveis e por
isto impossibilita analisar seu alcance. Não se podem medir os resultados sociais, porém
não é possível avaliar as iniciativas de Jazer.

REALIDADE: Os resultados sociais na área do lazer são intangíveis e
multidimensionais, nem por isto são inverificáveis ou não medíveis. Frequentemente são
anunciados em forma ambígua. Há uma tendência de expressar os objetivos e os resultados
esperados das iniciativas sociais de lazer de tal forma que não podem ser objetivados e
tampouco são interpretáveis ou verificáveis.

Por exemplo, consideramos o objetivo de um projeto de lazer de atenção preventiva a
adolescentes vulneráveis: "permitir que os adolescentes socialmente vulneráveis tenham a
oportunidade de desenvolver mais plenamente seu talento artístico. Este objetivo desta forma
redigido expressa uma idéia que dificilmente será contestada em sua relevância social, porém é
expresso de forma muito genérico e subjetivo em termos de gerenciabilidade e de avaliação.
Qual aspecto da vulnerabilidade o projeto pretende atacar (social, insegurança, doença
transmissíveis, violência, tráfico, droga, carência econômica ou afetiva, fora da escola, trabalho
infantil) O que significa exatamente, desenvolvimento pleno? Veja uma forma mais concreta de
explicar este objetivo: O projeto tem como objetivo criar condições para que os adolescentes
moradores da Vila Matilde deixem de trabalhar nas ruas, contribuindo para o desenvolvimento
de um novo projeto de vida ..baseado nos seus direitos á cultura artística.

Com os objetivos especificados de forma ambígua, a equipe gestora perde de vista seu
compromisso com eles e convertem as atividades do projeto nos fins em si mesmo. Uma boa
gerencia e uma avaliação rigorosa nos obriga a explicar a maneira que estamos interpretando os
resultados esperados. Obriga-nos a comprometer com uma estratégia para reconhecer o êxito do
projeto.

Superado o trabalho de explicitar os objetivos de maneira precisa e verificável ainda
assim permanecerá certa resistência a realização da avaliação no lazer. Isto devido a percepção
de que os objetivos sociais do lazer são de uma natureza que não permite sua medição. Talvez
alguma parte desta resistência tenha haver com o entendimento que se tem sobre medição. Se
medir é considerado um mero processo de contar, é evidente que não será suficiente para
descrever e detalhar algumas ações e alguns resultados do projeto. Ao contrário, se medir
consiste em caracterizar os atributos de algo ou em refletir sobre certos aspectos de algo, a
medição passa a ser um bom suporte para a avaliação.

.~
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MITO: A complexidade da relação direta entre as ações de lazer e os resultados
sociais esperados das iniciativas torna inviável um processo rigoroso de monitoramento e
avaliação.

Realidade: Tendemos a exagerar a dificuldade de avaliar o setor de lazer. É difícil,
mas não impossível. Ex tem especialistas de avaliação de projetos criando dificuldades para
vender facilidades. Como se a nós do lazer só é possível a execução.

As iniciativas do setor social, por definição, estão dirigidas as mudanças em certas
condições de vida de um determinado grupo de indivíduos. Esta característica do social implica
que as relações entre determinadas ações e suas correspondentes conseqüências sobre o
indíviduo são influenciadas pelo entorno, em todas as suas dimensões - culturais, social,
climática.

A sensibilidade aos múltiplos contextos do entorno implica que as variáveis associadas
aos resultados esperados das iniciativas de lazer podem ser afetadas por múltiplas iniciativas e
dinâmicas externa ao projeto a qualquer momento. Esta possibilidade leva-nos a ter dificuldades
de atribuir o mérito das mudanças alcançadas às ações da iniciativa que estamos avaliando.



Retomando o nosso exemplo: a questão é: até que ponto as ações desenvolvidas no
projeto foram elas a unicas responsáveis pela retirada dos meninos do trabalho na rua?

Esta característica das iniciativas sociais inclui outra dimensão que agrega complexidade
ao processo de avaliação: a temporal. Muitos dos objetivos buscados nos setores sociais se
conseguem a longo prazo, muito depois do término do projeto.

Enfim a complexidade dos objetivos sociais por meio do lazer e sua sensibilidade a tantos
elementos e condições do entorno contribui com uma idéia "mística de complexidade" ao redor
da avaliação. Esta mística, por sua vez, contribui para aumentar a resistência com a avaliação.

MITO: os processos de monitoramento e avaliação nos setores sociais devem ser
externos à equipe gestora.

VERDADE: Processos efetivos de monitoramento/avaliação requerem uma
participação ativa da equipe gestora.

A justificativa de contar com pessoas externas ao projeto para fazer avaliação se deve a
duas idéias: primeiro que os setores sociais de lazer não contam com a expertise para fazer
avaliações; o segundo é que ninguém pode ser juiz de si mesmo. Nenhuma das duas justificativas
constituem num argumento legítimo para a avaliação participativa. Um projeto elaborado e
executado de forma participativa deve ser avaliado também de forma participativa.

Agora veja, algumas investigações avaliativas, particularmente as que buscam assinalar a
magnitude dos impactos (resultados a longo prazo) atribuídos a iniciativa que se avalia,
requerem alguma perícia no assunto. Por isto sempre haverá lugar para especialistas em
avaliação sobre temas complexos e controversos. Porem existe a necessidade urgente de um
processo menos sofisticado de M&A com a finalidade de guiar as equipes gestoras e gerar uma
informação sistemática que caracterize a iniciativa e o publico afetado que não exige experiência
aprofundada em avaliação e que poderia ser feita pelo grupo gestor.

No setor de lazer, a falta de incentivo para fazer uma avaliação, associada por sua vez a
falta de vínculo da equipe gestora com os resultados sociais esperados, se fza obrigado que a
avaliação seja externa. Erradamente, as avaliações externas são facilmente percebidas como um
processo fiscalizador, pouco aliado a equipe gestora. Estes podem produzir documentos que
nunca serão utilizados para orientar o processo decisório.

As avaliações participativas rompem este vínculo vicioso, ao comprometer as equipes
gestora tanto com a utilidade quanto com a validade do processo. Neste caso, as avaliações
externas podem complementar as avaliações realizadas pelas equipes de gestão do projeto. O
importante é não limitarmos exclusivamente as avaliações externas.

Não seria exagerado considerar que a avaliação na área do lazer tem sido percebida como
um monstro - um dever enorme imposto aos gestores sem que eles tenham nenhum amor pelo
processo e sem perceber que tem alguma utilidade nos seus processos gerenciais e decisórios.
Por isto é necessário antes de qualquer coisa elaborar de forma mais participativa possível, o
plano da M&A desde o momento do planejamento. É importante que se apresente um plano de
avaliação, indicando os recursos e o tempo necessário para realizá-lo, pois uma avaliação
envolve custo, que muitas vezes não são previstos quando no planejamento do projeto. Cabe
ainda elaborar este plano de tal forma a levar toda a equipe a perceber a importância da
avaliação, não como documento de gaveta ou adorno de biblioteca, mas sim como uma ação
aliada a gestão do projeto.

A importância do envolvimento dos parceiros e das pessoas que são diretamente afetadas
pelo projeto nos processos avaliativos vem sendo destacada pelos avaliadores. O
acompanhamento e a avaliação baseada na participação fazem com que os juízos de valor sejam
construídos por meio de diferentes perspectivas e que as informações geradas tenham maior
significado para as pessoas envolvidas no projeto. Especial atenção deve ser dada aos
beneficiários do projeto, que devem, na medida do possível, participar do processo de avaliação,
e não apenas serem informados dos resultados contabilizados pelos executores. Sem dizer que
isto garante melhores possibilidades de utilização nas informações sobre as possíveis correções



de rumo do projeto. No entanto, os processos participativos de avaliação implicam em maior
trabalho para os avaliadores, que devem, alem de tudo, ter habilidade para lidar com situações
complexas de explicitações de consensos e dissensos.

Ciente que o conteúdo aqui apresentado não esgota nem de longe o assunto sobre
avaliação e projetos sociais de lazer, pois reúne apenas algumas tentativas não ingênuas de
minha parte de transformar o mito da avaliação - como monstro, em um grande aliado do
Programa Esporte e Lazer da Cidade.
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Construção Coletiva da Prática Pedagógica e a Autonomia.

Nome: Heberth Mustafa'

Esse texto foi pensado para sistematizar o conhecimento para ser trabalhado na

oficina "Organização do Trabalho Pedagógico" sendo ministrado para os agentes

sociais do Programa Esporte e Lazer da Cidade, como ponto principal teremos a

autonomia visando à organização comunitária.

O texto pretende trazer um debate sobre novas possibilidades de atuação na

Educação Física, pois muitos dos agentes sociais que trabalham no PELC não tiveram

oportunidade de acesso aos novos estudos referente a essa área, trabalhando de forma

empírica, muitas vezes repetindo o que ele vivenciou quando era estudante.

A construção coletiva da pratica pedagógica possibilita a autonomia dos

estudantes? Com esse problema pretende-se estudar a relação entre a construção

coletiva como parte do processo de ensino e a autonomia que se espera que o estudante

alcance com a educação. Esse estudo se justifica pela tentativa de superar a prática

autoritária e de privação da participação que ainda ocorre nas escolas, fazendo dos

estudantes apenas reprodutores de conteúdos decorados. Para Paulo Freire:

"A educação autêntica, repitamos, não se faz de A para B ou de
A sobre B, mas de A com B, mediatizados pelo mundo. Mundo
que impressiona e desafia a uns e a outros, originando visões ou
pontos de vista sobre ele. Visões impregnadas de anseios, de
dúvidas, de esperanças ou desesperanças que implicitam temas
significativos, à base dos quais se constituirá o conteúdo
programático da educação" (FREIRE, 1987: p84).

Dessa forma o presente trabalho tentará construir um fazer pedagógico

alternativo a prática educativa autoritária.

Licenciado em Educação Física pela FEf-UnB, cursando especialização em Educação Física
Escolar pela FEF-UnB e professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Consultor Nacional de
Formação do PELC- ME.



A prática pedagógica será todo o elemento que constituem o dia-a-dia das aulas,

esses seriam os conteúdos, a metodologia, a avaliação e outros elementos que possam

contribuir no caminho até os objetivos da prática.

Quando se pensa no processo educativo os objetivos são os primeiros elementos

a serem "escolhidos" dando assim uma finalidade para a educação, nesse trabalho a

finalidade principal da educação é a autonomia dos estudantes, entende-se a autonomia

como a capacidade do individuo reconhecer a realidade, refletir e propor ações sobre a

realidade individualmente ou em grupo.

Por que pensar todos os elementos da prática pedagógica coletivamente? Os

homens e as mulheres são seres inacabados que se constrói, desde o nascimento até sua

morte, histórica e socialmente, dessa maneira se o processo histórico e social não

permitirem que o estudante se torne autônomo, ele não vai ser. A construção coletiva da

prática pedagógica irá proporcionar um espaço de aprendizado do saber, que para Sales

"o saber é o sentir/pensar/agir das pessoas, grupos, categorias, classes sociais. O saber

inclui, portanto, a dimensão intelectual, a dimensão afetiva e a dimensão prática. O

saber é a cultura" (FREIRE, 1999: p111).

Esse é o momento de superação dos problemas que irão ocorrer na prática, das

divergências entre os protagonistas da educação, do fortalecimento das relações inter-

pessoais entre professor/estudante e entre estudante/estudante, é o momento de saber

ouvir e respeitar idéias que divergem da sua mesmo parecendo um absurdo completo,

de melhorar o poder de argumentação que é tão importante na vida em sociedade.

Entende-se que o estudante tem um conhecimento que é internalizado através no

seu cotidiano, que é produto do senso comum. Quando o professor constrói junto com o

estudante o que será aprendido este está valorizando o conhecimento dos educandos e

consequentemente valoriza-se o próprio educando tornando assim a educação mais

humana, o conteúdo escolhido pelos estudantes passa ater um significado, quando o

conhecimento tem um significado ele se torna útil para quem está aprendendo,

satisfazendo assim as necessidades humanas do estômago ou as da fantasia (MARX
citado por SILVA E SILVA, 2004: p33).

Uma educação que tem por finalidade a autonomia dos estudantes deve respeitar

seus interesses, o tempo de aprendizagem e incentivar a participação em todos os

espaços da escola ou do local onde ela estiver ocorrendo, humanizando a educação

tornando o ensino muito mais produtivo.
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Democratização do Lazer para todas as faixas etárias'

Cathia Alves!

Pensar em democratização do esporte recreatlvo ' e lazer é reconhecer esses

elementos nas suas nuanças essenciais, enxergá-los como manifestação corporal, cultural e

lúdica do ser humano. Dessa forma, faz-se necessário apreciar esse ser como quem inventa e

reinventa, enterra e faz nascerem novas e velhas idéias, dá novos sentidos e busca significados em

suas vivências.

Democratizar o lazer é alcançar a origem dos corpos participantes e suas necessidades

específicas não de forma isolada, mas com real interesse em seu bem estar e qualidade de vida,

dando continuidade à sua cultura e possibilitando o acesso ao esporte recreativo e às manifestações

de lazer, como direito reconhecido.

Uma das maneiras é favorecer o encontro e troca de experiências humanas, com condições

de vivenciar o lúdico manifestado no lazer, como algo em comum e que diferentes faixas etárias

possam partilhar, reconstruindo a idéia de lúdico e lazer que impera no senso comum, rompendo

com qualquer preconceito em relação a estes componentes. E ainda, reverter os quadros de

desigualdades sociais, partindo desses elementos através de valores construídos por essas

manifestações.

Assim a busca de felicidade e prazer no lazer não impedem e nem limitam a capacidade de

desenvolvimento pessoal e social que o ser humano pode alcançar, pelo contrário, é instigante e tem

objetivos que vão além do conformismo, oferecendo mudanças em todos os planos: cultural, social e

Este texto tem como referência a Dissertação de Mestrado: O papel do profissional de Educação Física como
intermediário entre o adulto e o lúdico. Defendida em 02/2007 pela Unímep, na linha de pesquisa de corporeidade e
lazer. Autora: Cathia Alves e orientador Nelson Carvalho Marcellino.
2 Mestre em Educação Física, docente do curso de Educação Física da Uniararas - Araras SP, integrante do GPL
(grupo de pesquisa em lazer) - Unimep SP, cathiaal@uniararas.br ;
3 O esporte recreativo é entendido como um dos conteúdos do lazer, associado ao físico esportivo junto com os
demais, divididos por interesses: os artísticos, os intelectuais, os manuais, e os sociais. (DUMAZEDIER, 1980). E
Camargo, (1979), acrescenta os interesses turísticos.
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educativo. Nesse sentido percebemos um lazer que vai além, que transcende na sua possibilidade de

desenvolvimento pessoal (eu comigo mesmo), e social (o outro comigo). Para que essa possibilidade

tenha validade é necessária uma valorização da sociedade nessa direção, com uma vivência de lazer

com valores que possam questionar essas relações pessoais e sociais de forma a mudá-Ias, se for

necessário.

.-

Nesse sentido, existem dois elementos que fazem a diferença, o animador sociocultural,

nomeado aqui como Agente social de esporte e de lazer, visto como gestores, professores de

educação física, educadores populares e comunitários edemais profissionais de áreas afins ao lazer e

o outro elemento é a comunidade local a ser atendida.

Quando pensamos na atuação do agente social notamos que o incentivo do senso crítico e

criativo, ou seja, a educação para essas atitudes deve ser dada para qualquer faixa etária, com o

mesmo nível de atenção.

O agente social faz o papel de mediador; media a troca de experiências entre um participante

e outro, colabora para o encontro de diferentes culturas e o que esta ação representa para a cultura

como patrimônio da humanidade e a importância disso. Ele media também o conhecimento gerado

pelo grupo e o que os seus participantes poderão fazer com isto em mãos, agindo no contexto

cultural e social.

Assim o agente social entendido como animador, tem uma grande responsabilidade com as

pessoas, é responsável por dar vivacidade, incentivo, transmitir alegria e contentamento, ainda que

isso lhe custe ações de tentativas. No exercício de sua função, ele deverá estar atento em relação ao

grupo, que muitas vezes pode não se dispor para o envolvimento real na animação e deverá ser

respeitado por suas opções.

O profissional que atua como agente social é o "provocador" das manifestações

lúdicas, é o agente transformador que num momento de lazer, além de divertir as pessoas,

o que é muito importante, é intermediário e educador, deve ter uma visão ampla de ser

humano, objetivando educar e contribuir para emancipação dos sujeitos.

Para superar a compreensão limitada de divertimento e avançar com o significado do lazer é

de extrema importância a conscientização política do animador de maneira universal, com

compromisso local, não para que atue de forma que disfarce as relações de dominação, mas para que

construa junto a comunidade uma expressão de lazer que represente de forma clara o seu verdadeiro

sentido e, juntos, possam enfrentar esta dominação, caso ela exista.



Essa expressão de lazer deve nascer da comunidade, de suas perspectivas e construções dos

seus significados, ou seja, um espaço apropriado e um tempo disponível para vivência de uma

manifestação lúdica que tenha valor para o grupo.

Em alguns casos é fato que os animadores têm a tendência de direcionar as atividades.

Percebemos que essa atitude precisa ser repensada, para todas as faixas etárias, principalmente

quando se refere à idade adulta.

O animador deve ter como um de seus propósitos, o incentivo ao senso critico e criativo. Na

perspectiva de que, a educação para essas atitudes pode contribuir para dinamizar a sociedade,

principalmente com relação aos adultos que através do consumo e da produção, mantêm o

funcionamento da sociedade, muitas vezes reprimidos pelas leis do próprio sistema. Através do lazer

é possível ser um agente, um membro ativo e capaz de agir na sociedade.

Para que essa ação se consolide é papel do animador tornar o pedagógico cada vez mais

político, inserindo os participantes na esfera política, confirmando a idéia de que o lazer representa

uma possibilidade de luta em relação às questões de poder (ISAYAMA, 2002). E principalmente

tornar esse grupo emancipado para que a democratização do lazer seja efetiva e consolidada. Quanto

mais próxima a atuação estiver da pessoa adulta, mais efetiva deverá ser a intervenção no processo

de democratização do lazer (ALVES, 2007).

Dessa forma, cabe ao profissional, a competência específica, o compromisso político e a

reflexão sobre os rumos da ação, para uma atuação eficaz (MARCELLINO, 2003). O papel dos

animadores, assim, é educar os adultos e todos os outros participantes para agirem socialmente em

busca de uma vida melhor, partindo da especificidade do grupo e das suas competências.

Os aspectos principais que envolvem a relação do animador com a idade adulta, e com as

outras faixas etárias são: o conhecimento prévio do grupo, a possibilidade de eles terem

oportunidade de opinar, a troca de experiência entre um e outro, a questão da socialização e

sociabilidade, que são fatores importantes no lazer e a operacionalização dessa relação, pode se dar,

através do diálogo entre profissionais e participantes, em busca do mesmo objetivo; sem o discurso

vazio, o tarefismo e a falta de competência específica.

O animador precisa incentivar o envolvimento do grupo na escolha e nos critérios usados

para as atividades. Sua atuação precisa ser extremamente flexível e respaldada por argumentos

legítimos, com uma prática reflexiva.



Os momentos de lazer e recreação para crianças, adultos e idosos em muito se diferenciam,

principalmente quanto ao critério usado para a escolha dos conteúdos e atividades abordadas. A

facilidade que o animador tem em transmitir o conteúdo e comunicar-se com alegria é de extrema

importância; contudo é preciso conhecer o interesse específico de cada faixa etária pelas atividades.

Em muitas ações realizadas com adultos no campo do lazer, observamos uma infantilização

no tratamento desses sujeitos, fato que ocorre em muitos espaços de atuação do animador cultural no

âmbito do lazer. As atividades precisam estar adequadas às expectativas e necessidades dos grupos

de adulto com os quais irá atuar e nesse sentido é preciso conhecer a realidade desse grupo, aspecto

pouco considerado nos planejamentos de ações para grupos específicos.

Oferecer opção é uma palavra chave das propostas de lazer para esses grupos, não podemos

esquecê-Ia nos muitos espaços de atuação, no qual percebe-se a insistência dos animadores e/ou dos

proprietários dos espaços de lazer para que os adultos participem das atividades propostas, deixando

de lado as escolhas e as vontades dos sujeitos.

De qualquer maneira, como citado no decorrer desse texto, é preciso ampliar os trabalhos

realizados com essa faixa etária da população, bem como o desenvolvimento de políticas públicas de

lazer que possam contribuir com a transformação, não somente do lazer, mas da vida desses sujeitos

como um todo. Outro aspecto que deve ser aprofundado por profissionais do campo de intervenção é

a apropriação das atividades, tanto em termos de proposta de atividades, quanto com relação a

abordagem dos indivíduos para a proposição das atividades e da participação.

Mesmo com a sua substituição de valor de uso, por valor de troca, apropriado pelo mercado,

o lazer é uma conquista e direito de todos e é preciso que seja reconhecido. O meio social, assim

como o poder público, precisa reconhecer esse ganho, valorizar o processo de vivência, sem

objetivar o produto final, próprio da sua consideração como mercadoria (ALVES e ISA YAMA,

2006).

.-...

Nesse sentido, a animação sociocultural ligada a Educação Física, como alternativa

operacional de atuação do profissional, no campo do lazer, pode fazer muita diferença e contribuir

para estruturar as comunidades e grupos para ações independentes.

Como as atividades físico-esportivas mobilizam um grande número de pessoas e a área da

Educação Física estuda o ser humano em movimento, almejando a compreensão desse humano

diante de suas ações e procurando fazer com que o movimento seja intencional e ainda tenha

significado para quem o executa, a presença desse profissional é imprescindível e insubstituível na

relação entre as pessoas e o lúdico no tempo de lazer. Dessa forma, a intervenção da Educação



Física é ampla e muito importante desde que, o profissional reconheça os diferentes tipos de corpos

e atue a partir da intencionalidade dos movimentos, contando também, com o diálogo entre

diferentes profissionais, que dominam outros conteúdos culturais, ou áreas de relação com o lazer,

enfocando principalmente a fomentação e a difusão cultural dos grupos locais.

A educação para e pelo lazer, utilizando-se da animação é um dos caminhos mais

apropriados para vivenciar novas condições significativas de lazer, um lazer que traga prazer,

divertimento, descanso, criatividade, criticidade, instigue a imaginação e contribua para a

informação cultural das pessoas.

Tornam-se assim, necessárias políticas de democratização do lazer e do componente lúdico

da cultura, onde a animação sociocultural desempenha papel fundamental. O profissional de .

Educação Física, como animador, deve fazer esforços para apropriação da ludicidade na vida das

crianças; recuperação do lúdico na vida do adulto e reapropriação dessa manifestação entre os

idosos, buscando participação mais crítica e criativa na cultura e na sociedade.

Cabe lembrar, portanto, que o lazer não pode ser desvinculado de toda a problemática social,

e que sozinho ele não é capaz de transformar vidas e de torná-Ias qualitativamente melhor. Assim,

pensar o lazer numa perspectiva abrangente e contextualizada não significa desconsiderar a

possibilidade de que ele também possa constituir-se em estratégia de manipulação e controle social,

e é este o sentido que muitas vezes é a ele atribuído. Por isso, é necessário repensar essas visões, por

meio da sistematização de conhecimentos e da realização de pesquisas que tratem do tema de

maneira crítica e criativa, principalmente no que se refere aos diferentes sujeitos de uma sociedade.

É preciso ampliar estudos com enfoque nas possibilidades de lazer para todas as faixas de idade

(ALVES e ISAYAMA, 2006).

Destacamos a importância social do esporte, que coletivamente contribui para a autonomia,

solidariedade e cidadania, entre outros, além de vivências significativas, contribuições nem sempre

presentes em outros âmbitos sociais. O que não podemos é olhar para o Esporte como um produto

redentor, que nos redime de todas diferenças de classes sociais, como produto que conforma. É

necessário a vivência dos outros conteúdos culturais do lazer, que também contribuem

satisfatoriamente para a sociedade.

Assim estabelecemos a necessidade fundamental de "resgate" do lúdico na vida adulta, tendo

o lazer como espaço privilegiado para essa manifestação, para que mude o sentimento de

superioridade do adulto em relação às crianças e renasça o sentimento de igualdade, entre todas as

idades, para além da necessidade de produção e consumo. E ainda com a possibilidade de vivências ,..-



lúdicas para além do jogo, brinquedo e brincadeira, mas em todas as vivências culturais de lazer que

as pessoas puderem desfrutar, como, teatro, cinema, um encontro com amigos, uma festa, degustar

uma boa comida, ouvir uma boa música, praticar um esporte no clube, etc (ALVES, 2007).

Nessa perspectiva, o lazer e o esporte são compreendidos aqui como manifestação humana,

que envolve sentido e significado das vivências, como busca de superação e possível canal de

mudança para uma realidade melhor e lembrando que não é somente nas esferas do lazer que o

componente lúdico se manifesta, porém nesse campo é possível a sua expressão de forma

privilegiada, na sociedade atual em que vivemos.

Na realidade, a diversão que o lúdico proporciona deve estar presente no dia-a-dia com a

possibilidade de uma vivência real com significado, mediada pelos conteúdos culturais do lazer

como algo que dê conta de captar as pessoas no seu íntimo, de uma forma que retomem melhor para

suas vidas. Transitem melhor, no sentido de relacionamentos: consigo, com a família e com a

sociedade, para que assim haja uma verdadeira democratização do lazer, valorização e

transformação cultural.

PROPOSTA DE ATUAÇÃO NA FORMAÇÃO DE AGENTES

1. Proposta

~. Conceituar e contextualizar o lazer e suas relações com a cultura e o esporte. Enfocando as

diversas fases de vida do ser humano: infância, juventude, idade adulta e terceira idade,

compreendendo como se dá o processo de animação com esses grupos específicos, contribuir com

ações para reversão e inversão de quadros de exclusão, quanto ao acesso ao lazer e esporte. Também

estudar esses fenômenos e suas interfaces com o meio ambiente, o lúdico e com os demais interesses

culturais, por meio de fundamentações teóricas e práticas.

Refletir sobre a urgente necessidade de fomentar discussões e propiciar formação específica

para aqueles (as) que atuam na área, interferindo de forma positiva na formação dos animadores

socioculturais que atuam ou pretendem atuar no lazer e preparar os gestores, professores de

educação física, educadores populares e comunitários e demais profissionais de áreas afins ao lazer.

Nesse sentido, demonstrar a animação como uma ferramenta educativa no processo de lazer,

além de ser representativa para a democratização de acesso ao mesmo, atua na mediação entre a



cultura como patrimônio da humanidade e a população. Se pensarmos na relevância de preservar a

cultura da comunidade local, seus valores e tradições, a animação ligada às manifestações de lazer,

se torna uma ferramenta essencial, pois é capaz de resguardar a cultura estabelecida.

Para que essa ligação se concretize é necessário capacitar os agentes e promover essa

consciência, na perspectiva de que, a educação para essas atitudes pode contribuir para dinamizar a

sociedade, mudar a ação das pessoas dentro e fora dos espaços de lazer, interferir diariamente na

atitude deles e contribuir para que possam agir não mais individualmente, mas em conjunto, na

tentativa de democratizar e consolidar uma política de esporte e lazer.

2. Objetivos

- Compreender o lazer e suas possibilidades de mudanças no quadro social;

- Entender o esporte como um dos conteúdos mais representativos do lazer e de inserção social;

- Identificar e valorizar os aspectos culturais relevantes do grupo local;

- Apresentar a animação sociocultural como ferramenta efetiva e determinante no processo de

democratização do lazer para as comunidades;

- Formar cidadãos autônomos e emancipados nas ações culturais;

- Contribuir para a formação dos profissionais - animadores, que pretendem atuar nessa área.

3. Conteúdo Programático

1- Lazer: história, conceito, barreiras.

1.1- Como atuar com esse tema transversal;

2- Cultura: valores, significados e relações com o lazer.

2.1- Despertar a valorização pela cultura local, a partir do interesse do grupo;

3- Animação sociocultural: ligações com o lazer e cultura.

3.1- Atuando como agentes sociais, promoção da democratização cultural;

4- Esporte: representatividade e acessibilidade a modalidades significativas.

4.1- Flexibilidade e possibilidades que o animador pode oferecer, valorização da diversidade

e inclusão pela ação;

5- Lazer e ligações com diferentes conteúdos: o meio ambiente, cinema, música, jogos,

brinquedos e brincadeiras.

5.1- Condições de acesso a diferentes conteúdos culturais.



6- Confecção de projetos de lazer, roda de experiência com diferentes faixas etárias e

perspectivas.

6.1- Trabalho coletivo, ações independentes e consolidação e apropriação do direito ao lazer.

4. Metodologia

Capacitação através de vívências teóricas e práticas sobre as questões do lazer, dividindo e

somando conhecimentos. Dinâmicas individuais e em grupo.

5.Bibliografias:

5.1- Bibliografia Básica:

DUMAZEDIER,]' Valores e Conteúdos Culturais do Lazer. São Paulo: SESC, 1980.

MARCELLINO, N. C. Estudos do lazer: uma introdução. Campinas: Autores Associados, 2002.

MARCELLINO, N, C. (org). Repertório de Atividades de Recreação e Lazer. Campinas: Papírus,

2002.

MARCELLINO, N, C. (org). Repertório de Atividades de Recreação e Lazer, por fases da Vida.

Campinas: Papírus, 2006.

MARCELLINO, N, C. (org). Repertório de Atividades de Recreação e Lazer, por ambientes.

Vol I. Campinas: Papírus, 2007.

MARCELLINO, Nelson, C. Formação e Desenvolvimento de pessoal em Jazer e esporte.

Campinas: Papírus, 2003.

PINTO, Leila, M, S. Formação de Educadores e Educadoras para o lazer: Saberes e

Competências. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, v.22, n03,maio / 200l.

PINTO, Leila. M. S de M. (org.) Como fazer projetos de lazer: elaboração, execução e avaliação.

Campinas: Papirus, 2007.

5.2-Bibliografia Complementar:

ALVES, Cathia; MARCELLINO, Nelson, C. A intervenção do animador sociocultural nas relações

do adulto com o Iúdico, no tempo de lazer. In: Lazer no espaço urbano: Transversalidade e

Novas TecnoJogias. Curitiba: Champagnat, v.l, p. 267-277,2006.



ALVES, Cathia. ISAYAMA, Hélder, F. Considerações sobre o lazer na idade adulta como base para

elaboração de repertório de atividades. In: MARCELLINO, N, C. Repertório de atividades por

fases da vida. Campinas: Papirus, 2006.

ALVES, Cathia. O papel do profissional de Educação Física como intermediário entre o adulto

e o lúdico. Dissertação de Mestrado, Piracicaba: Unimep, 2007.

BAHIA, Mirleide, C. SAMPAIO, Tânia, M. Na trilha dos sujeitos participantes do lazer na

natureza: Um debate conceitual sobre lazer e meio ambiente. In: Licere, Belo Horizonte - MG,

UFMG,2005.

CORNELL, Ioshef. "A alegria de aprender com a natureza". Ed. Senac. Companhia

Melhoramentos, São Paulo, 1997.

DUMAZEDIER, Iean. Sociologia empitice do lazer. São Paulo: Perspectiva/ SESC, 1999.

ISAYAMA, Hélder, F. Recreação e Lazer como integrantes de currículos dos cursos de

graduação em Educação Física. (Tese de Doutorado). Campinas: Unicamp, Departamento de

Educação Física, 2002. "-
MARINHO, A1ciane Atividades recreativas e ecoturismo: a natureza como espaço para o

brincar. In: SCHWARTZ, Giseles, M. ( cord.) Atividades Recreativas. Guanabara Koogan, Rio de

Janeiro, 2004.

WERNECK, Cristiane. Lazer, Trabalho e Educação. Relações históricas, questões

contemporâneas. Ed. UFMG, Belo Horizonte:CELAR- DEF/ UFMG, 2000.

Outras bibliografias poderão ser sugeridas no decorrer do processo.



MINISTÉRIO DO ESPORTE

SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE E
DE LAZER

PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE

FORMAÇÃO LOCAL: _

FORMADOR _

É o Lazer uma questão social?

Ednaldo Pereira Filho

É muito comum atribuirmos o Lazer como um direito social, e é a partir da

discussão e entendimento do conceito de direito que procurarei iniciar a análise de ser o
Lazer uma questão social. Segundo Honneth (2003), os sujeitos só alcançam a auto-relação

no convívio social, portanto um "reconhecimento recíproco", a partir do momento em que

se concebem no plano normativo, integrados com os demais entes sociais. Ora, isso mostra

o quanto é importante na constituição de identidades das pessoas termos circunscritos

legalmente nossos direitos historicamente conquistados e que estes sejam constantemente

renovados em seus sentidos/significados pelas relações entre as pessoas no tempo presente.

Este mesmo autor vai dizer que: "... só poderemos chegar a uma compreensão de nós

mesmos como portadores de direitos quando possuímos, inversamente, um saber sobre

quais obrigações temos de observar em face do respectivo Outro: ...um outro
generelizedo' "(p. 179).

Conceito formulado, em 1934, por Mead (psicólogo social pragmático), em sua obra clássica Mind,
Self and Society que diz ser a organização das condutas e atitudes das pessoas que se engajam no mesmo
processo social, através da incorporação de direitos e deveres cooperativos. Este é um mecanismo básico para
a socialização e, portanto integração ao grupo.



Esta perspectiva do Outro é importante para constituir a compreensão do

reconhecimento jurídico que pressupõe um respeito mútuo entre as pessoas, por elas

conceberem em comum as regras sociais expressas nos direitos e deveres que se legitimam

e difundem em comunidade, não admitindo exceções e privilégios diferenciados. Não

obstante, Honneth (2003, p. 182) destaca que" ... obedecendo à mesma lei, os sujeitos de

direito se reconhecem reciprocamente como pessoas capazes de decidir com autonomia

individual sobre as normas morais" .

Aqui observamos uma interessante brecha conceitual que por um lado considera o

ser humano sem distinção e possuidor de propriedades universais, enquanto, por outro,

admite através de sua relação intersubjetiva e edificadora de propriedades particulares a

constituição da relevância social que atribuirá o chamado "respeito social", eivado de valor

de um determinado indivíduo ou segmento social. Com isso podemos nos aproximar um

pouco da temática específica do lazer e dizer que, em nível de reconhecimento jurídico, ele

é um direito universal e, portanto concernente de maneira indistinta a todas as pessoas, no

entanto em nível de respeito social, ou melhor, estima social o lazer passa a ser

intersubjetivamente atribuído, com maior ou menor, relevância social para determinadas

pessoas ou grupos sociais.

Esta diferenciação entre reconhecimento jurídico e estima social abre um bom

espaço para discussão da questão social, pois reside na estima social de determinadas

comunidades e sociedades o grau em que são conhecidos e concebidos determinados

atributos sociais como realmente relevantes. Em suma, o lazer é, verdadeiramente,

reclamado por quem e em quais circunstâncias? Pensar nisso, é abordar o reconhecimento

do lazer como uma questão social.

É nesta perspectiva de luta por reconhecimento do Lazer que considero importante

resgatá-Io, primeiramente, como um direito social, pois assim estaremos circunscrevendo o

território onde os sujeitos se reconhecem e se respeitam mutuamente se apoderando das

condições normativas não somente para usufruto desta posse, mas, principalmente, para o

exercício da decisão racional e autônoma sobre as questões morais. Honneth (2003) nos

chama atenção para o caráter público dos direitos, pois autorizam seus portadores a atuarem



de maneira altiva junto aos seus interlocutores, lhes conferindo força e auto-respeito para

reclamar seus direitos e reformular suas condições existenciais.

Como primeira síntese, chamo atenção para a importância de percebermos que o

direito social do Lazer só é direito se for conjugado em sociedade, e que para isso a esfera

pública é o espaço privilegiado para mensurarmos o grau de justiça ou não que pautamos os

nossos projetos de desenvolvimento humano. A esfera pública, segundo Souza Neto (1997)

é um espaço no conflito para o diálogo, a negociação e o entendimento que qualificam as

políticas públicas e sociais. Nesta concepção é importante conceber os ingredientes da

participação e da descentralização - esta numa perspectiva das demandas sociais - para

estabelecermos mudanças na forma de compreendermos a elaboração de políticas, onde

para além dos favores se reconhecem os historicamente construídos direitos de cidadania.

É no cotidiano da esfera pública que as coisas acontecem e, neste sentido,

Jovchelovitch (2000) destaca que o estudo do senso comum sobre a vida pública é

fundamental para entendermos como a cidadania é pensada, praticada e socializada,

portanto é um estudo que pode possibilitar o entendimento da forma como os saberes

tácitos do cotidiano dão sentido e configuram a trama simbólica sobre os espaços públicos.

Em suma, é perceber na vida cotidiana como a vida pública é apropriada por sujeitos

sociais a transformando em sua realidade. Lefebvre (1991) considera que nossas

subjetividades são significativamente marcadas pelo tempo que habitamos, pois apesar de

não ter estrutura definida ele carrega marcas e contornos históricos que influenciam

sobremaneira nossas leituras e interpretações do mundo. Estas leituras são plurais, assim

como os sentidos/significados destas que coexistem na mesma unidade de tempo. Berger e

Luckmann (1985) vão chamar atenção para a importância da temporalidade como

propriedade da consciência, pois esta é ordenada temporalmente e que na vida cotidiana o

tempo por ser contínuo e finito - é um episódio na corrente do tempo - e também por sua

facticidade passa a exercer função coercitiva - levando o indivíduo a ter que,

necessariamente, "fazer opções" diante das coisas. Isso faz com que nos deparemos com a

questão do ter ou não tempo para fazer as coisas, neste tocante, corriqueiramente, o lazer no

atual tempo histórico da modernidade é quase sempre preterido por outras coisas

consideradas mais importantes. Não podemos desconsiderar alguns fatores das condições

objetivas que concorrem neste momento das tomadas de decisões.



Condições objetivas que muitas vezes rotulamos como situações fixas de exclusão

social. A exclusão social precisa ser pensada como um fenômeno dinâmico e relacional,

conforme Martins (1997, p. 16) "... o rótulo acaba se sobrepondo ao movimento que parece

empurrar as pessoas, os pobres, os fracos, para fora da sociedade, para fora de suas

melhores e mais justas e corretas relações sociais, privando-as dos direitos que dão sentido

a essas relações". Complementa o autor: "nessa prática equivocada, a exclusão deixa de ser

concebida como expressão de contradição no desenvolvimento da sociedade capitalista para

ser vista como um estado, uma coisa fixa, como se fosse uma fixação irremediável e fatal".

(p. 17)

É muito interessante a assertiva que faz Martins (1997) quando anuncia, grosso

modo, que não existe exclusão, e sim contradições e vítimas de processos sociais, políticos

e econômicos excludentes e que o conflito estabelecido na esfera pública é marcado por

reações diversas dos sujeitos que expressam sua inconformidade, mal-estar, revolta, mas

também esperança, força e outras tantas capacidades reativas. Desta forma, o entendimento

de que não existe exclusão, é porque toda esta reação do sujeito não se faz fora do sistema

social, aliás - muito pelo contrário, é uma resposta a ele que produziu o problema social.

Quando admitimos a exclusão social dificultamos o reconhecimento da composição de um

espaço onde as pessoas como atores sociais - pois fora de cena, não mais atuam - possam

formular questões sociais, conceber novos direitos e reinventar outras cidadanias.

Como o foco central deste trabalho é refletir sobre a questão social do lazer vale

destacar que não basta identificar as desigualdades que permeiam este tema e sim, torná-Ias

uma questão social. Neste aspecto, concluo citando uma conceituação desenhada por

Castel, apudWanderley (2004, p. 55), que diz:

Questão social é uma aporia fundamental sobre a qual uma sociedade experimenta o
enigma de sua coesão e tenta conjurar o risco de sua fratura. Ela é um desafio que
interroga, põe em questão a capacidade de uma sociedade (o que em termos
políticos se chama de uma nação) de existir como um conjunto ligado por relações
de interdependência.
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EXCLUSÃO SOCIAL E LAZER HERANÇAS HISTÓRICAS, PRODUÇÕES CONTEMPORÂNEAS

TARCILA BRETAS LOPESi

o século XXI inicia produzindo socialmente condições humanas em desarmonia com o

avançar científico e tecnológico. As penitenciárias lotadas, o crescimento exponencial do crime

organizado e dos aglomerados urbanos, a violação de direitos, a busca incessante por segurança,

as precárias condições de trabalho e de lazer refletem, mesmo que em síntese, o cotidiano das

grandes cidades. Representa uma vida política e por si coletiva, geradora de antagonismos e

conflitos, e produz cenários de "vida real" que perpetuam e acentuam situações de desigualdade

e discriminação sugerindo bonança a alguns e pobreza a muitos. As transformações sociais

trazem à tona novos signos que incitam a construção de percursos diferentes para se con-viver

em sociedade.

Com a trajetória industrial e capitalista consolidada, emergem grandes questões e a

necessidade de profundos re-arranjos. Alteram-se as relações de trabalho, as relações de família,

as relações de Estado e, em um contexto amplo, a sociedade como um todo. Essas

transformações geram o que Gomà (2004, p. 15) chamou de vetor de impacto. Para o autor, são

três os vetores: de complexidade, de subjetivação e de exclusão. O vetor da complexidade

conjectura a transformação de uma sociedade de classes para uma sociedade cruzada por

"múltiplos eixos de desigualdade" como de gênero, étnico-culturais, relacionais, etc. Como

subjetivação, o autor aponta a transposição de "ancoradouros coletivos de coesão" para uma

Por último, o vetor exclusão indica a ruptura de parâmetros de integração social que deixa de ser

operado pela divisão vertical de classes e passa a ser pautado na horizontalidade em termos de

dentro e fora.

O Brasil também apresenta a "nova questão social" - exclusão social - como dilema

contemporâneo. Histórias de avanços e retrocessos marcam decisivamente a trajetória

1
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democrática brasileira que, desde a descoberta das terras tupiniquins, vem sendo caracterizada

por quadros de profundas desigualdades e exploração. Nossas desigualdades sociais possuem

raízes ancestrais simuladas de diferentes formas em diferentes épocas, como a escravidão. Para

Buarque apud Escorel (1999, p. 71) "o fenômeno exclusão é novo, mas é também parte de um

processo, a última etapa de uma série de opções históricas, pela modernidade técnica nos quais

se desprezaram os objetivos sociais".

A partir dos anos 90, o crescimento da violência urbana e de moradores de rua destacou a

exclusão social como novo fenômeno (NASCIMENTO apud ESCOREL, 1999, p.70). A autora

afirma ainda que a forte recessão econômica causou uma piora das condições de vida

evidenciadas pela transição do regime autoritário para o democrático revelando cenas cotidianas,

há muito tempo, mascaradas, escondidas ou mesmo não pronunciadas. Cenas de "cidadania de

segunda classe" nas quais os direitos não se universalizam.

Filgueiras (2004, p. 26) afirma que a exclusão social engloba a pobreza, c?ntudo é um

conceito de maior amplitude. É um fenômeno multifatorial e multidimensional não se

restringindo às questões cconômíco-ocupacíonaís. Inclui: "isolamento dos indivíduos, abalo do

sentimento de pertencimento social, anomia, crise de vínculos sociais e de coesão social".

Carneiro (2005, p. 10) acrescenta sua dimensão relacional e subjetiva e seu caráter dinâmico.

Para a autora, a idéia básica de exclusão social deve ser contextualizada a partir de características

culturais de uma determinada sociedade em um determinado tempo histórico. É nas relações

sociais entre indivíduos que a exclusão se manifesta. No que se refere à dimensão subjetiva, a

autora considera "aspectos relacionados a valores, condutas e atitudes que acabam por reforçar a

condição de vulnerabilidade", Sentimentos como perda de auto-estima, baixa expectativa de vida

e apatia agem minando uma possível atitude de mudança perante o quadro de abalo social. Estes

indivíduos passam a não apresentarem reações frente às mazelas societárias vividas. Simboliza

ainda um processo dinâmico envolvendo expectativas sobre o futuro. "A dimensão do tempo é

central" o que possibilita a identificação dos fatores geradores de exclusão e da formulação de

estratégias para minimizá-los ou mesmo extínguí-los.

Carneiro sintetiza da seguinte maneira:

o termo exclusão social refere-se às relações sociais e focaliza os
grupos, mais do que os indivíduos isoladamente; diz respeito a processos
e trajetórias e não a condições estáticas; aponta para a natureza
multidimensional dos fenômenos da pobreza, destituição e provação; e
considera privações não materiais na caracterização da pobreza,
considerando aspectos menos tangíveis envolvidos nas situações de
pobreza (2005,p. 12)
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Não é um fato individual e suas principais causas são: fragmentação da sociedade

associada ao individualismo, impacto negativo sobre a esfera do trabalho gerado pela economia

pós-industrial e o déficit de inclusividade das políticas de bem estar social (FILGUEIRAS, 2004,

p.26).

Simboliza uma crise de vínculo social, que não se restringe ao vínculo de natureza

ocupacional, vivenciada em uma situação cultural e histórica que permeia as relações de troca

configuradas pelo convívio em sociedade. É composta por conjunturas de vulnerabilidades que

associadas conduzem à derradeira exclusão. Estas vulnerabilidades, de acordo com Filgueiras

(2004, p. 30), são: de habitat que engloba as condições físicas habitacionais; de capital humano

que se refere às capacidades individuais, econômica como inserção no mercado de trabalho; de

proteção social se referindo a aposentadoria e previdência social e de capital social que simula a

participação ativa na polis.

Para Wanderley (1999, p. 17), "os excluídos não são simplesmente rejeitados física,

geográfica ou materialmente, não apenas do mercado e de suas trocas, mas de todas as riquezas

espirituais, seus valores não são reconhecidos [...]".

Se este quadro social, com causas e características definidas, por um lado provoca

indignação, por outro, aponta possíveis caminhos que o Estado, enquanto grande provedor de

igualdade deve trilhar. Existe uma necessidade clara de adoção de políticas públicas capazes de

minimizar as vulnerabilidades para evitar que o fenômeno da exclusão continue se consumando.

Zaluar (1997, p. 10) diz que as políticas públicas "dever-se-iam ocupar de prevenir a exclusão

mais do que reinserir os excluídos, de criar uma sociabilidade positiva mais do que de remediar a

sociabilidade negativa". Porém, no quadro social vivenciado atualmente no Brasil, é notável a

urgência de incluir, uma grande parcela da sociedade, que já se apresenta como portadora das

características anteriormente discutidas e que se encontram em um nível extremo de ruptura

necessitando de um mínimo capaz de mantê-Ia com suas funções vitais preservadas.

Neste sentido, as políticas públicas de combate à exclusão devem ser direcionadas

almejando mais a intersetorialidade do que a fragmentação, uma vez que a exclusão apresenta

característica multicausal. Devem ser ainda de natureza participativa, já que o cenário plural se

consolida e as diferenças, cada vez mais numerosas, exprimem exclusão em um contexto e em

outro pode ser que não. Existe ainda a necessidade de que as políticas redistributivas que se

movimentam em uma sociedade de classes sejam somadas à necessidade de se atuar

minimizando as vulnerabilidades apresentadas em diferentes formatos. Por fim, reforça a tese

"de que não se avançará na consolidação das garantias sociais enquanto a sociedade civil não

caminhar um projeto solidário nessa direção" (SPOSATI, 1998, p. 07). Introduz então, como

primordial para a reversão do fenômeno, a mobilização societária.
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Seria, portanto, sensato se referir à exclusão social no Brasil como um fenômeno de

raízes históricas, que estrutura-se sobre o pilar do reino da necessidade, mas que revela ainda

outras dimensões como a da cidadania e das representações sociais (BUARQUE apud

ESCOREL, 1999, p. 72).

Estes são também os pilares norte adores da produção teórica referente ao esporte/lazer. O

tema pode ser analisado a partir de reflexões acerca do direito que não se universaliza

restringindo-se às trocas mercadológicas e ainda em relação à crise de representação social que

co-existe em um espaço público, lugar de alteridade e do reconhecimento plural.

Uma questão que julgo pertinente explorar é a repetição do discurso amplamente

difundido de que o esporte/lazer é capaz de "tirar" as crianças da droga, do crime organizado e

da rua. No Brasil, como já foi relatado anteriormente, a questão da exclusão social foi

evidenciada a partir das "crianças de rua" e nesta corrente o esporte/lazer incorporou o papel de

salvador, o antídoto capaz de solucionar o problema. Slogans como "esporte é saúde", "esporte e

droga não combinam" etc foram amplamente difundidos e através de um viés utilitarista e

funcionalista do direito o delegam uma função nunca alcançada já que a questão social é muito

mais ampla.

Esta mesma corrente assume ares contemporâneos quando ainda se delega ao

esporte/lazer a uma "função" impossível de ser concluída. Atualmente, o tirar a criança da rua

está sendo substituído por promover a inclusão social. Desemisitfiando essa questão alerto para o

fato de que o esporte/lazer isoladamente nunca promoverá a inclusão, já que a exclusão é um

fenômeno multicausal. As intervenções devem pautar-se na íntersetorialídade, como

interpretação de uma totalidade, e para além, devem orientar-se pelo núcleo familiar que

representa o primeiro exemplo de convivência social. Este posicionamento nos incita a pensar na

lógica de diminuição de vulnerabílídades, das quais o direito ao esporte/lazer, enquanto condição

de cidadania, é uma premissa à qualidade de vida.

Resta-nos um desafio: a construção de práticas políticas que minimizem os ditames

capitalistas produtores de externalidades que, somadas, nos prende à condição de país onde a

diferença social é nosso grande entrave. Como diz José Murilo de Carvalho (2004, p.229), é o

câncer da atualidade que nos impede de construir uma sociedade realmente democrática.
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MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE
FORMAÇÃO LOCAL: _
FORMADOR: _

Intersetorialidade das políticas públicas ~ o lugar do lazer no governe'

Nelson Carvalho Marcelllno"

l.Lazer: necessidade e manifestação humana:

A necessidade do lazer, ou melhor, dos valores do lazer, sempre esteve presente

na vida do ser humano. Varia de significado de acordo com os momentos históricos.

Desde o advento do modo de produção atual, o lazer se apresenta com significados

próprios. O que verificamos não é o surgimento de uma nova dimensão, mas a

exacerbação de duas correntes antagônicas: uma que enxerga o lazer cada vez mais

como mercadoria, como mero entretenimento a ser consumido, ajudando a suportar, a

conviver, com uma sociedade injusta e de insatisfação crescente; outra que o vê como

gerado historicamente na nossa sociedade, e que dela emerge, podendo na sua vivência,

gerar também, no plano cultural, valores questionadores da própria ordem estabelecida.

Os fatores que influenciam a exacerbação dessas tendências são: de um lado o

crescimento das possibilidades de consumo de bens e serviços, e de outro a organização

da sociedade civil (terceiro setor) e do poder público (com o surgimento de

administrações populares e progressistas), que passam a ver a necessidade de assegurar

o direito constitucional ao lazer e suas possibilidades de atuação no plano cultural.

Está na própria constituição: Na Constituição de 1988, e isso é um grande

avanço, o lazer consta do Título Il, Capítulo Il, Artigo 6°, como um dos direitos sociais.

O termo aparece em outras ocasiões, mas só é tratado, quanto à formulação de ações, no

Parte do texto está publicada em MARCELLINO, N.C. Lazer&Esporte:políticas públicas,
Campinas, Autores Associados (esgotado)

Sociólogo, Doutor em Educação, Livre docente em Educação Física - Estudos do Lazer,
Docente da Graduação e 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.



Título VIII, Capítulo Ill, Seção Ill, Do Desporto, no Artigo 217, no 3° e último

parágrafo do item IV - "O Poder Público incentivará o lazer como forma de promoção

social (Grifo a expressão por considerá-Ia, do meu ponto de vista, carregada de vícios

assistencialistas, e que não dá conta do direito à felicidade, que sempre precisa de

justificativas baseadas em critérios de "utilidade"). Nota-se ainda, a vinculação

restritiva a um único conteúdo (esporte), diminuindo, assim, a abrangência do lazer.

Esses vícios assistencialistas têm, digamos, raízes históricas. Quando se

começaram as "políticas embrionárias de lazer", com esse nome, entre nós, vinham dos

Gabinetes das Primeiras Damas, ainda na época da Ditadura Militar, quase sempre de

cunho assistencialista, e esse ranço permanece até os dias atuais, em menor ou maior

grau.

Lazer e promoção social, lazer e violência, lazer e segurança, lazer e saúde, lazer

e bem-estar, lazer e etc. A colocação da palavra lazer junto a outras, ligadas pelo

conectivo e, entre outras idéias, dá a de elementos diferenciados e que agrupados podem

levar a uma superação de um estado de coisas considerado indesejável.

Primeiro, é preciso lembrar que, embora tendo suas especificidades, essas

palavras não designam coisas a parte, separadas, que se bastam a si próprias. Pelo

contrário, fazem parte de um todo social tecido com fibras umas das outras. Segundo,

mas não menos importante, nos levam a consideração que o lazer só é justificado,

infelizmente em nossa sociedade, se agregado a um outro conceito que sirva para

amenizá-Io, suavizá-Io ou mesmo "resolvê-lo".

Já se fala até em "ócio-produtivo", como se o ócio precisasse de adjetivos,

inclusive para ser produtivo. E como se o adjetivo "produtivo", pelo menos como é

colocado nos últimos tempos, não tirasse a sua característica de ócio. Já começo

discordando da idéia perversa de "ócio criativo". Criativo para quem? Para a produção

voltada para o lucro de quem o "concede"? Não é de estranhar o sucesso de idéias que

pregam o "ócio criativo para a produção", principalmente junto a parte de alguns setores

do empresariado, numa sociedade de negócio, ou de negação do ócio, nas suas

possibilidades de encontro consigo mesmo, de contemplação, e de opção pela atividade,

ou pela não-atividade, do tempo disponível das pessoasi"

Vide artigo: MARCELLINO, N.C. e GPL. Lazer e trabalho. no cotidiano da sociedade pós
industrial, a partir da obra de Domenico de Masi publicada no Brasil. LICERE, Belo Horizonte, v.7, n.2,
p-1-37, dez, 2004.
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A felicidade e o prazer, não precisam de justificativas. Bastam-se a si mesmos.

A produtividade, o caráter educativo, não são justificativas para o investimento na área.

São conseqüências. E não buscas "a príorí". Buscá-Ias "a priori" significa matar suas

possibilidades.

O caráter parcial e restrito como se vê a questão do lazer é uma problemática

também muito grande. Nunca é demais lembrar que a palavra "cultura", com o

significado restrito de Artes e espetáculos, abarca uma série de manifestações que

estariam incluídas no rol do lazer. Confunde-se, mais uma vez, trabalho e lazer. Para o

escultor sua atividade é trabalho, para quem freqüenta uma mostra é lazer. E assim

poderíamos falar do ator, do pintor, etc., apenas para ficarmos nos terreno da arte. Há

uma produção cultural profissional, que é trabalho, e uma produção "amadora",

assistência informação, que se caracterizam como lazer. Dessa forma o público faz lazer

sem saber que está fazendo, o profissional trabalha com lazer, muitas vezes não sabendo

disso, ou tendo vergonha de dizer, etc. Vamos ficar apenas num exemplo: o cinema. É

cultura. Certo? Nunca vai deixar de sê-Ia no total. Mas, uma parte dele, a produção

cultural, deveria estar atrelada a uma política cultural. O cinema mesmo, ir até o filme,

acontece no lazer das pessoas, e portando deveria estar incluído dentro de uma política

de lazer. Construção e localização de salas, programação, etc., são elementos de

políticas de lazer, uma vez que o "trabalho cultural" é a realização do filme. O diretor

de um cine-clube, é um animador sociocultural, um trabalhador da área do lazer.

Mas, a questão da abrangêncía, como já tive ocasião der manifestar em outros

escritos, é ainda mais grave. O próprio conceito de cultura é restrito, como já dissemos,

quase sempre a artes e espetáculos. Artesanato, Esporte,. Turismo, etc., normalmente

não são denominados cultura, e efetivamente o são. E, por conseguinte, é lazer.

Podemos dizer que todo o lazer é cultura, embora nem toda cultura seja lazer. O

trabalho do artista, do artesão, do atleta, estão no terreno da produção cultural

profissional, e portanto são classificados como trabalho, na nossa sociedade. Mas, a

difusão desses bens está na esfera do lazer das pessoas, e deveria estar incluída como

parte de uma Política de Lazer.

Isso contribui para a divulgação equivocada das atividades, nos meios de

comunicação. Contribui também para o mau entendimento na pesquisa, na

Universidade, e na formação do profissional em cursos médios e superiores-onde

geralmente Educação Física e Turismo ditam as regras, áreas com certa vocação para o

"tarefismo", com relação ao lazer, e de modo mais direto, no nosso caso, na



denominação de órgãos públicos. Aí o lazer ora é serviço, ora departamento, ora setor,

ora Secretaria, etc., dividindo espaço, ou melhor, sobrepondo espaço, o que é muito

mais grave, ora com Educação, Cultura, Turismo, Esporte, Recreação, etc.

Mas, esses não são os únicos problemas O entendimento de Políticas Públicas, entre

nós, é bastante equivocado, de modo geral, e mais ainda quando se analisa a questão de

políticas setoriais, e , mais ainda, quando essa política setorial é de lazer. A tendência

hegemônica é não a consideração setorial, mas o isolamento, puro e simples, não o

entendendo na totalidade das relações sociais.

De um lado, temos os defensores da situação, que pregam a total não

interferência do Estado, colocando o absurdo de políticas setoriais em área que deve

levar em conta, fundamentalmente, as atitudes individuais das pessoas, em âmbito tão

íntimo, quanto às questões do lazer. E perguntam: como o Estado que já interfere tanto

nas nossas vidas, pode interferir também no tempo livre de nossas famílias? Talvez

perguntas "ingênuas" como essa, sejam um dos fatores para que os investimentos em

"cultura" no nosso país, estejam obedecendo às leis do mercado, mesmo quando se

beneficiam das Leis de Incentivo, quase sempre restritas a grandes nomes, não

permitindo o "aparecimento" de gente nova, com idéias novas. "Mecenas", subsidiados

pelo Estado, que acaba "lavando as mãos'".

Ora, o lazer não é um oásis a que todos têm acesso. Pelo contrário, conforme já

tivemos ocasião de comentar em outros escritos", existem barreiras inter-classes e

intra-classes sociais formando um todo inibidor que dificulta o acesso ao lazer, não só

quantitativa, mas sobretudo qualitativamente. Deixar o âmbito tão íntimo das pessoas

falar, por si só, sem interferência de políticas públicas, corresponderia deixar uma

grande parcela da população calada no que se refere ao lazer, ou pelo menos não colocar

em prática o seu desejo, a não ser quem tivesse como pagar por isso, no cada vez mais

rentável e sofisticado mercado do entretenimento.

Entretenimento. Deveria ser um dos componentes do lazer, ligado ao

divertimento, e compondo com o descanso e o desenvolvimento pessoal e social, os três

pilares de sustentação do lazer, tal como proposto por DUMAZEDIER6. O que se

percebe hoje é que ganhou vida própria, independente, uma clara alusão ao

entretenimento como o "lazer mercadoria". Não atividades populares ligadas à alma da

°assunto é muito bem analisado na opinião de Raul Cortez, em Muito Além das cifras,
publicado na Folha de São Paulo, Terça feira, Ô6 de junho 2000, A 3.

MARCELLINO, Estudos do Lazer: uma introdução, 3a.ed., 2002.
6 Questionamento teórico do Lazer. Porto Alegre. CELAR, s.d.



população, mas "popularescas'', no sentido de nivelamento "por baixo", com o único

objetivo de "desviar a atenção de", e esse "de", quase sempre, pode ser entendido como

a triste realidade pessoal e social dos seres humanos. É a distração, significando

alheamento e não, como propõe o educador Rubem Alves', como "atração por um outro

mundo". Um mundo diferente, de sonho e invenção, de uma sociedade mais justa, de

um ser, mais humano.

r- ..

De outro lado, estão os que defendem a participação do Estado, colocando uma

hierarquização de necessidades, ou procurando atender às demandas verbalizadas das

classes populares. E há ainda, os que são adeptos do entendimento de que as Políticas de

Lazer devam ser diretrizes para que o Estado atenda apenas as demandas de uma

parcela da população que se encontra alijada do consumo de "bens culturais".

Entendemos que a cidade deve ser administrada para todos. E ainda que se

acredite haver essa hierarquia de necessidades, que coloca a "felicidade" lá em baixo, e

"enche" de rubor determinado tipo de senhorinhas caridosas que ficam escandalizadas

com antenas de TV em favelas, ou "chefes de família" gastando dinheiro com ingressos

de futebol, aos domingos, se existisse, essa hierarquia variaria muito de segmento para

segmento social.

O lazer é valorizado pela população, ainda que isso não seja verbalizado por ela,

por uma série de motivos. Tem importância na vida, e na qualidade de vida das pessoas.

Se for perguntado diretamente às pessoas, qual a importância do lazer nas suas vidas,

obter-se-a um sétimo a décimo lugar numa escala de prioridade. Isso se deve a pouca

"ressonância social do lazer", ainda não visto como um direito social, e também à

hierarquia de necessidades. Mas, se você for conviver diretamente com as pessoas verá

a importância do lazer como busca de significado para as suas vidas. Os exemplos estão

por aí. É só olhar. Mas, as pessoas têm vergonha de reivindicar lazer, porque ele ainda é

considerado "coisa de vagabundo", e só conseguem verbalizar a sua necessidade, como

justificativa para temas 'seríos': o mais popular agora, é a violência, o " tirar as

crianças da rua".
Além disso muitas pessoas fazem lazer, sem saber que estão fazendo. Porque,

via de regra, o que é chamado de lazer é o que é veiculado pela mídia como sendo lazer.

Muito se fala da péssima qualidade de vida que as grandes metrópoles. A

mudança na percepção da importância do lazer na vida das pessoas, poderia trazer

A gestação do futuro. Campinas, Papirus, 1986



mudanças. nesse aspecto, sem dúvidas. Seria uma mudança de valores. Mas, ela não

acontece de per si. É preciso que se tenha condições objetivas.

Aliás, as autoridades vêm alardeando que o mapa da violência urbana, sugere

que as áreas com maior índice de criminalidade, são aquelas onde a "juventude não tem

ocupação de lazer sadio". E aduzem: "É tão barato construir uma quadra de esportes,

etc." Que venham as quadras de esportes e outros equipamentos, com a necessária

verba para manutenção e animação. Sim, porque disso não se fala. Mas, que saibamos

que a violência urbana, é algo muito mais profundo e complexo do que "falta de lazer",

pura e simplesmente.

Falar numa política de lazer significa falar não só de uma política de atividades,

que na maioria das vezes acabam por se constituir em eventos isolados, e não em

política de animação como processo; significa falar em redução de jornada de trabalho-

sem redução de salários, e, portanto, numa política de reordenação do tempo, numa

política de transporte urbano, etc.: significa, também, falar numa política de

reordenação do solo - urbano, com os espaços e equipamentos de lazer, o que inclui a

moradia e seu entorno; e, finalmente, numa política de formação de quadros,

profissionais e voluntários para trabalharem de forma eficiente e atualizada.

Resumindo: O lazer tem sua especificidade, inclusive enquanto política pública, mas

não pode ser tratado de forma isolada de outras questões sociais.

Tudo o que já dissemos aponta para a necessidade do poder público municipal

estabelecer, em conjunto com os executivos estaduais e federal, políticas setoriais de

lazer, a partir de ampla discussão com setores representativos da população, convivendo

e valorizando com iniciativas espontâneas e da iniciativa privada, e de setores públicos

não governamentais. Convivendo e valorizando não significa institucionalizando, na

maioria das vezes, a assinatura de seus atestados de óbito.

O entendimento amplo de lazer - em termos de conteúdos culturais e da ação de

difusão e participação nesses conteúdos requer a necessidade de interdisciplinaridade,

ou pelos menos a pluridisciplinaridade, caminhando em busca da interdisciplinaridade,

nas equipes que desenvolvem ações no setor, devido as suas interfaces com o esporte, o

turismo, as manifestações artísticas, etc.

Assim é necessário um trabalho integrado intra-secretarias (departamentos,

serviços), mas também ínter-secretarias, uma vez que o lazer está ligado à educação, à

saúde, à habitação, ao transporte, ao serviço social, ou Ministérios, no âmbito Federal.



Para que o trabalho seja levado a efeito é necessário o funcionamento do que

DUMAZEDIER8 chama de Estrutura de animação, de forma piramidal, incluindo no

seu vértice animadores de competência geral, profissionais, que dominem a área e suas

interfaces. O meio dessa estrutura seria formado por animadores profissionais de

competência específica, dominando pelo menos um dos seis conteúdos culturais do

lazer. Mas, se a expectativa do trabalho a ser desenvolvido seja o de respeito ao

conceito do lazer e conjugue difusão com criação e participação culturais é necessário

que além do trabalho profissional, sejam preparados-capacitados animadores

voluntários. Formariam a base da pirâmide. Todas as partes da pirâmide funcionariam

de modo integrado, participando de todas as etapas do processo de decisão-

planejamento.

Quando se fala nos animadores voluntários, o profissional mal informado, o

dirigente mal intencionado pensa ou em concorrência profissional, ou em mão-de-obra

gratuita. Não é isso o que entendemos, mas sim colocamos o trabalho voluntário como

participação efetiva, no planejamento, execução e avaliação dos programas e dos

equipamentos de lazer da cidade, garantindo, o estabelecimento das ações a partir das

aspirações da comunidade.

Mas só isso, ainda não basta.

Há a necessidade de enxergar o lazer para além de uma política de atividades, o

que remete a questão urbana do uso do solo, construção de equipamentos,

reaproveitamento de equipamentos, otimização dos já existentes, e que demanda um

trabalho conjunto com as Secretarias de Obras, de Planejamento, de Parques e Jardins,

etc.

Envolve, também, discussões sobre a reordenação do tempo, na cidade, e a

necessidade de minimizar as barreiras que contribuem para o "todo inibidor" para a

prática do lazer, sobretudo as existentes íntra-classes sociais, como faixa etária, gênero,

estereótipos, violência. No entanto as existentes inter-classes sociais, devem ser

consideradas, priorizando o atendimento à classe trabalhadora.
E isso vai desde coisas extremamente simples, como o funcionamento dos

serviços de lazer, aos fins-de-semana, feriados, à noite, ou seja, quando a clientela tem

tempo disponível, e não apenas quando o profissional tem tempo para o atendimento

entre um e outro emprego, fazendo bicos ...

8 Ibid.



...até questões que transcendem o executivo municipal, como jornada de

trabalho, uso do solo urbano etc., mas que o executivo municipal pode e deve estar

oportunizando: discussões às Câmaras, Sindicatos, Entidades de classe, etc.

Quanto essas questões são tratadas, e raramente isso ocorre, o são da ótica

"funcíonalísta". Reordenação do tempo, restringindo-se à flexibilização de horários,

sem dúvida importante, mas não única alternativa; redução de jornada com redução de

salários, como se fosse possível reduzir ainda mais os salários, ou mesmo plano de

redução de jornada de trabalho sem medidas efetivas, eu disse efetivas, porque é um

problema econômico e não de opção, de proibição de horas-extras, tão ou mais

violentas, no impacto no lazer dos trabalhadores, e mesmo no desemprego.

Infelizmente, de modo geral. a importância que o lazer vem ganhando nas

últimas décadas, como problema social e como objeto de reivindicação, ligada à

qualidade de vida nas cidades, não vem sendo acompanhada pela ação do poder público,

com o estabelecimento de políticas setoriais, na área, devidamente articuladas com

outras esferas de atuação, vinculadas com as iniciativas espontâneas da população e

com parcerias junto à iniciativa privada.

Muito pouco tem sido feito no setor, o que, em alguns casos não significa

ausência de recursos, mas má utilização, devido à ausência de parâmetros norteadores

da ação. O que se verifica, na maioria das vezes, é uma mistura do preconceito, ainda

existente em algumas áreas, com a incompetência, muitas vezes mascaradora de

discursos até ditos "transformadores".

É preciso considerar, ainda, que as propostas de trabalho não podem ficar

restritas à elaboração de documentos, muitos deles até com "boas intenções" na fixação

de princípios, mas que acabam se transformando em discursos vazios, por não levarem

em consideração a realidade dos executivos municipais, no nosso país, a começar pelos

quadros para atuação, muitas vezes hostis a qualquer tipo de mudança de orientação das

ações desenvolvidas, passando pelas dificuldades do setor se impor, ainda, na

Administração como um todo, e esbarrando em questões relativas ao orçamento, etc.

É preciso ampliar essa conscientização, que já vem se verificando em algumas

cidades de administrações "coincidentemente" populares e progressistas, primeiro entre

nós mesmos os profissionais, depois entre os dirigentes do executivo municipal, entre os

vários Departamentos das Secretarias onde o lazer está locado, entre as várias

Secretarias, ao Executivo como um todo, e também ao Legislativo, porque como

também já dissemos a questão do lazer extrapola o âmbito do executivo municipal. É



preciso que essa discussão seja levada a Sindicatos, ONGs, Grêmios de Escolas,

Grêmios de Empresas, Grupos Religiosos, à Imprensa, etc.

Em um lugar, no entanto, apesar de toda a manipulação ideológica, uma simples

reunião de sensibilização, ou o desenvolvimento vivenciado de um projeto em outros

moldes, faz com que a questão seja prontamente entendida - e esse lugar é junto à

população, nos bairros, próximo aos seus locais de moradia, na comunidade onde

vivem. Não aquela população que busca o ideal grego de ócio, de lazer, destinado aos

cidadãos, da sociedade escravocrata, mas a população de hoje, historicamente situada,

que trabalha, luta para sobreviver e para participar - porque, como nos lembra Pedra

Demo", é na participação que está a qualidade de vida, e eu diria mais, o exercício da

cidadania tem que passar pelo exercício da felicidade, do prazer - hoje, para muitos

restrito a muito pouco lazer, mas é possível que a partir dele, da sua vívêncía, tenhamos

a denúncia da realidade injusta e o anúncio de uma nova ordem social possível de

construção coletiva, também alegre e prazerosa.

2. O lugar do lazer - programa de governo:

Diante do exposto anteriormente, pode surgir a pergunta: Onde o lazer deve

ficar? Em que departamento, serviço, assessoria, Secretaria, Ministério? Do meu ponto

de vista, no atual estágio em que nos encontramos, isso não tem a menor importância. A

experiência tem demonstrado que o "status" de Secretaria é mais adequado do ponto de

vista de estrutura, no âmbito municipal. E aí, a vinculação se dá com o Esporte, até por

um preceito constitucional, como já vimos: Secretaria de Esporte e Lazer. Quando o

Lazer é vinculado à Cultura, o ranço que a palavra carrega tende a valorizar apenas artes

e espetáculos e o lazer acaba sendo relegado à quinta categoria. Nesse ponto, o pessoal

do Esporte, e mesmo o do Turismo, talvez por sofrer o mesmo preconceito, é mais

aberto.

Onde deve ficar, agora, é o menos importante. Como deve ficar é o "x" da

questão. O ponto de vista que defendo é que o lazer seja um programa de governo, não

só contemplado nas Propostas de campanha, mas integrante do governo mesmo, de

forma intersetorial, com as interfaces que requer. Na atual estrutura do Governo Federal

corresponderia a uma Secretaria Especial, pelo seu caráter de transversalidade.

Tratar o lazer como programa de governo, de forma intersetorial, requer uma

mudança de mentalidade. O seu não isolamento num "feudo", geralmente das

Pedra DEMO, Participação é conquista, 1993.



"festinhas", do "pessoal alegre", mas ganhos e facilidades de trabalho para cada órgão

que compõe o Governo, em suas várias temáticas, do Transporte à Promoção social,

passando pela Educação e a Saúde, incluindo a Habitação, etc.

Há necessidade de um trabalho integrado em Políticas Setoriais de Lazer, pela

transversalidade do tema- e por isso um programa de governo se justifica a partir da

consideração de, pelo menos, quatro eixos:

1.a partir dos conteúdos culturais - requer trabalho integrado inter secretarias ou órgãos

da chamada área cultural (artes,cultura,esporte,meio ambiente, turismo, patrimônio,

etc.);

2.a partir dos valores associados ao lazer -- requer trabalho integrado inter secretarias

ou órgãos que extrapolem a questão cultural ( Educação, Saúde, etc.);

3.a partir das barreiras para a sua prática - requer trabalho integrado inter secretarias ou

órgãos que também extrapolem a questão cultural ( Promoção Social, Transporte,

Parques e Jardins. etc);

4.a partir das circunstâncias que o cercam - política de reordenação do solo urbano, do

tempo (necessidade de relação com o legislativo).

Esse programa de governo deverá ser pautado, num primeiro momento, pela

ação numa dupla frente:

-amplíar a visão restrita do lazer

-buscar superar o conformismo, pela crítica e pela criatividade, ou seja, entre outras

coisas,

continuar com os programas de difusão cultural, sem dúvidas muito importantes, mas

acrescentar programas de participação e criação culturais (fundamentais para distinguir

a ação das políticas públicas da ação da indústria cultural).

E deve ser respaldado por uma necessidade imperiosa e urgente:

A quebra da política de hierarquia de necessidades, que seja colocada pelas ações, e

não só pelo discurso, da população.

Os pilares básicos em que uma política de lazer, nestes moldes, precisa se

assentar, são, entre outros:

l.respeito e incentivo às manifestações espontâneas da população, partindo delas, e

junto com elas, tendo o devido cuidado para que o respeito não signifique "purísmos" ,

ou para usar uma expressão gramsciana, partir do "humus" da cultura do povo, "humus"

que é seiva, que alimenta, que faz crescer e florescer, mas que vem da impureza. O



cuidado exige que o animador não abra mão do seu papel de educador, ou de mediador

entre a população e a cultura, enquanto patrimônio da humanidade;

2.trabalho conjunto com grupos organizados( parcerias), buscando sua autonomia, e

respeitando-a;

3.trabalho conjunto com a iniciativa privada, sem abrir mão da participação no processo

decisório(parcerias atentas, digamos assim);

4.trabalho conjunto com outros setores públicos (ONGs) e corporativos( Sistema S,

clubes), etc.

5.trabalhar na perspectiva de regiões metropolitanas- consórcios. É impossível ficar

restrito aos âmbitos municipais, inclusive com a série de impactos que políticas de lazer

podem trazer para regiões inteiras.

6.trabalhar com o Estado ( plano estadual e federal), o que não significa, de forma

nenhuma contribuir para perpetuá-Io, ou termos modelos alternativos fixados "a priori"

e menos ainda, acreditar que não seja possível a construção de novos modelos, inclusive

com a nossa ação no plano cultural.

Quando a ação extrapolar os municípios, e a política for de um Estado, é ainda

mais impossível trabalhar-se unicamente com projetos de atividades, a menos que com

objetivos bem definidos, em termos de processo, e respeitando as características de cada

região. Recomenda-se aí a montagem de "redes", por regiões ou por municípios, ainda

que no início possam parecer precárias, mas contribuindo para um trabalho de

construção coletiva, de levantamento de lideranças, formais e não-formais,

desenvolvendo encontros em cada região para eleição de representantes, fixando valores

e filosofias de trabalhos e adotando critérios para uma política de qualificação de

demandas. O investimento na formação e desenvolvimento de quadros talvez seja um

dos tópicos mais importantes de uma política estadual.

Quer no âmbito municipal, quanto no estadual, quando se "herdam" políticas

equivocadas, recomenda-se um cuidado muito grande na alteração das mesmas. Isso

porque a área ainda carece de força, de tradição, de discussões sérias, dentro dos

programas de governo, e uma "má repercussão", ou uma pouca visibilidade, mesmo do

que poderia parecer absurdo, pode gerar até mesmo queda de responsáveis por serviços,

ou mesmo de Secretários.

Assim, é recomendável, num primeiro momento, continuar com os projetos de

atividades desenvolvidos, inserindo-os dentro de processos, e também da rede,

procurando repassá-Ios, aos municípios, no caso dos Estados. Paralelamente promover



a discussão ampla, entre os vários setores, daqueles projetos mais problemáticos e

polêmicos. Iniciar projetos de lazer de cunho socioeducativo, mas não abandonar, de

imediato, e sem discussão, que possa implicar numa resignificação, a partir de

reestruturações, os projetos que tenham contornos de "visibilidade".

3. Concluindo:

A não fixação e implementação de políticas de lazer sérias, significa a ausência

de contraponto aos desmandos do lazer mercadoria colocado no "mercado" pela

esmagadora maioria da indústria cultural. Serviços públicos culturais são elementos de

hegemonia, como dizia Gramsci 10, e uma política de lazer deve ser uma política para

todos, e da melhor qualidade. O que é público não é gratuito, como nos querem fazer

acreditar, e mesmo que fosse gratuito, não justificaria a baixa qualidade dos serviços.

Profissionais de lazer devem ser educadores, no sentido amplo da palavra, e não

mercadores, como habitualmente vem ocorrendo.

Não é possível ignorar a necessidade de políticas de lazer, apesar dos discursos

"cínicos", e não é possível tê-Ias apenas para fazer constar, ou o que é pior, ainda, como

o "circo", quando o pão é escasso.

Nem todas as ações setoriais da área de cultura e lazer, dos órgãos

governamentais brasileiros federais são orientadas por políticas públicas elaboradas e

explicitadas. Somente no atual governo, em seus dois mandatos, com a criação dos

Ministérios do Esporte e da Cultura desvinculados, é que foram iniciados processos de

discussão mais sistemáticos e abrangentes, das políticas públicas nos dois setores,

diretamente ligados aos órgãos governamentais federais, do plano cultural, mais afetos

ao lazer. Como parte desse processo, já foram realizadas a I Conferência Nacional da

Cultura!' , e a I e 11 Conferências Nacionais do Esporte", instrumentos que reuniram

governo e sociedade civil, em busca de subsídios para elaboração de políticas públicas

setoriais, e que deram início à implantação do Sistema Nacional de Cultura e do Sistema

Nacional de Esporte e Lazer. Portanto, são ainda incipientes as discussões no âmbito

federal, e necessitam de tempo de maturação, para que os Sistemas passem a ter

consistência e se configurem como tal em Estados e Municípios.

10
li

Os intelectuais e a organização da cultura, Concepção dialética da história, 1981

http://wvvw.cuItura.gov.br/foruns de cultura/conferencia nacional de cultura/index.php?p=12913&mor
e=l&c=l&pb=l- acesso 10.06.2007
12 http://portal.esporte.gov. br/conferencianacional/default.jsp- acesso 10.06.2007

http://wvvw.cuItura.gov.br/foruns
http://portal.esporte.gov.


Alguns setores ligados ao Esporte, presentes à II Conferência Nacional

defenderam a retirada do termo Jazer do Sistema. Essa atitude, se por um lado

mostra avanço no entendimento da amplitude do âmbito do lazer, e seu caráter

transversal em termos de políticas públicas, por outro lado, ignora que, como as

políticas governamentais são formuladas, ainda, de forma departamentalizada,

dissociar o lazer do esporte, agora, diferentemente do que faz a Constituição, as

Constituições estaduais e as Leis orgânicas dos municípios, seria retirá-l o também

do âmbito das políticas públicas.

Muito ainda precisa ser feito antes que o lazer seja vivido plenamente como

um direito social pela nossa população; para que o Sistema Nacional de Esporte e

Lazer se consolide e funcione enquanto sistema, ou para que o lazer se torne um

programa de governo, ligado a uma Secretaria Especial, por exemplo.

Paralelamente a isso é necessário que o Ministério do Esporte, onde o Lazer se

localiza, por força Constitucional, ao mesmo tempo em que desenvolva políticas de

democratização e de participação e criação culturais dos conteúdos físico-esportivos do

lazer, passe a exercer também o papel de agIu tinador dos órgãos a que nos referimos

anteriormente, para que se possa ter o lazer compreendido e atendido na sua totalidade,

na esfera Federal. Para isso será necessário quebrar preconceitos e resistências. Mas,

esse trabalho, certamente repercutirá na esfera dos Estados e dos Municípios, onde isso

ocorre também, por força das Constituições Estaduais e das Leis Orgânicas Municipais.
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INTERSETORIALIDADE E DIVERSIDADE CULTURAL

Maria Roseli Sousa Santos'

Marlene Feitosa de Sousa 2

Discutir intersetorialidade na política pública vai para além de uma simples tomada

de decisão que pretenda modernizar a gestão, implica na definição de estratégias de

democratização e participação com fins à descentralização e compartilhamento nas decisões.

Implica em ação desencadeada em conjunto, onde os trabalhadores e sujeitos beneficiados

pelas políticas públicas são chamados a exercer sua cidadania com intervenção sobre alguma

situação-limite que os deixa em desconforto, seja de natureza sócio-política, cultural ou

econômica.

Aliar a discussão acerca da diversidade cultural à intersetorialidade é uma ousadia.

Ao se assumir a intersetorialidade como eixo norteador nas p~líticas públicas, compreende-se

que a inter-relação entre os setores deve ser exercício inicial para qualquer política

intersetorial e o respeito às diferenças sejam sociais, culturais, éticas, religiosa.

O conceito de intersetorialidade que anunciamos está ancorado na pratica social e

compreende uma ação que tem como contexto a cidade em sua totalidade; uma ação que

atingirá desejos individuais, mas principalmente os coletivos, mesmo porque:

Intersetorialidade é aqui entendida como a articulação de saberes e
experiências no planejamento, realização e avaliação de ações, com o
objetivo de alcançar resultados integrados em situações complexas, visando
um efeito sinérgico no desenvolvimento social. Visa promover um impacto
positivo nas condições de vida da população, num movimento de reversão
da exclusão social. (JUNQUEIRA, INOjOSA, KOMATSU, p. 24,1997)

Professora mestra em educação/Saberes Culturais-UEPA.
Professora, Especialista em Psicopedagogia - PUe/MG
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A atuação intersetorial cria espaços onde ações são compartilhadas, saber e poder

estão imbricados nas experiências que se sustentam por negociações e articulação de

pensamentos e intervenções. Implica ainda, uma ação que mobilize os setores de diversas

áreas da gestão e ultrapassa a ação interdisciplinar ou transdisciplinar que possam ser

desencadeadas pelas equipes dos setores. A intencionalidade de construção coletiva exige o

investimento na qualificação dos envolvidos para garantir a eficácia das intervenções

conjuntas, pois a realidade mostra que a maioria dos funcionários muitas das vezes possui

uma formação frágil e ainda necessitará de visão ampliada para as atuações articuladas.

A construção coletiva das intervenções em fóruns específicos e ou seminários, com

estudo de realidade; identificação dos pontos frágeis e fortes das políticas nas áreas em cada

setor; o levantamento das possibilidades ao atendimento dos interesses coletivos permite ao

coletivo de trabalhadores alcançarem níveis de apropriação conjunta com maior poder sobre

a problemática a ser enfrentada, mesmo porque, uma ação intersetorial implica que o poder

será descentralizado; a intervenção funcionará na condução de um plano conjunto - pensado

e praticado - com beneficio para toda uma coletividade.

A ousadia de articular intersetorialidade à diversidade cultural está no sentido de que

o respeito aos sujeitos envolvidos se materializa pela afirmação de que nos articulamos com

uma pluralidade de referências identitária. Diversidade cultural, neste enfoque, implica na

percepção de uma realidade concreta onde e relação entre os grupos, classes e culturas

possuem formas peculiares e que tem a ver com sua organização, suas referências étnicas, de

gênero, religiosidade, entre outros. "As cidades devem ser entendidas nas formas em que

apresentam, é necessário entendê-Ias sem a alcunha do exotismo e idéia do arcaico".

(FARES, 2006, p.144). Estamos diante dos diferentes, que nos faz estar entre a tradição e a

modernidade, então carregado de simbolismos e significações.

O estudo de realidade apresenta esse "espelho sócio-cultural", sujeitos culturalmente

diferente se unem por um projeto coletivo e as tramas que acontecem nessa relação

enriquecem a leitura de mundo, evidencia os conflitos e sociações e o respeito mútuo. A vida

humana no espaço urbano recebe os impactos dos valores culturais que se realizam como

hegemônico o que significa que:

Os valores culturais de uma sociedade são determinantes na/da cidade,
sua materialidade e sua capacidade de manter ou construir formas de
superação das desigualdades sociais .. No momento histórtico presente, as
forças políticas criticas ao neoliberalismo, independente de terem ou não
compromisso estratégico com a superação do capitalismo que devem fazer
quando se concretiza a possibilidade de assumir um governo local?
(RODRIGUES & NOVAES, 2002, p. 16)



Uma ação intersetorial ancorada na diversidade cultural implica também

compreender que a base de formação do povo brasileiro é diversificada e que "uma nova

retomada sobre o processo histórico cultural no Brasil permite identificar o desfavorecimento

de uma cultura em relação à outra, mesmo que as fusões possam renovar ou criar o novo"

(SANTOS, 2007, p. 104). Há uma tomada de decisão que instaura políticas democráticas

mais combativas no que se refere ao enfrentamento às questões que acionam os setores. O

grupo de trabalhadores deve estar atento a qualquer forma de supressão das relações

dialógicas.

Um exemplo dessa prática é o que se viveu na gestão democrática e popular

municipal em Belém, no período de 1997 a 2004, com a experiência do Congresso da Cidade

cujos eixos temáticos para a intersetorialidade foram: Desenvolvimento Urbanístico e

Ambiental, Desenvolvimento Humano por uma Economia Solidária, Desenvolvimento

Humano pela Inclusão Social, Desenvolvimento Humano por uma Cidadania Cultural e

Gestão Democrática e Qualidade Social do Serviço Publico, Juventude, Direitos Humanos e

Crianças. Toda a cidade foi mobilizada à participação. Muitas vozes que estavam silenciadas

há anos começaram a ecoar, como é o caso de Emilio Moreira Kaba, índio Munduruku que

nasceu na aldeia Tacabaíba, no Rio Cururu que hoje já não existe mais e hoje vive na cidade:

Agora começamos a mobilizar os índios da cidade, e pudemos
participar dos movimentos populares em Belém [...]. Nós já temos
movimento nas aldeias. Vamos criar também aqui um bom movimento [...]
o que eu enxergo disso é que nós índios precisamos de uma educação
melhor, mais saúde, lutar contra a discriminação, e nós chegamos a ponto de
formar uma associação dos índios da cidade, como nas aldeias tem, e com
isso nós temos mais espaço. Por isso, eu optei em primeiro lugar para a
criação do memorial dos Índios, montar uma sede. (NOVAES, MATOS e
WAGNER, 2003, p.163-166)

A experiência do Congresso da Cidade provocou ações de natureza local como é o

caso da implementação, no período de 2002 a 2004, do Projeto Belém Criança, que respondia

a ações intersetoriais de saúde, educação, assistência social, esporte e lazer na perspectiva do

desenvolvimento infantil, cujas ações desencadeadas tinham como foco as famílias de

crianças de O a 06 anos atendidas através de políticas citadas. O diagnóstico apresentado para

O desencadeamento da ação intersetorial se assentou na análise de contexto que afirma que "a

situação de miséria vivida por inúmeras famílias de Belém do Pará é o resultado de um

projeto político gestado pelas classes dominantes; um projeto que concentra os bens

econômicos e culturais nas mãos de poucos". A leitura de realidade mostra que essa condição

resultou também na exclusão de "uma considerável parcela da população ao acesso às

políticas públicas" (BELEM, Secretaria Municipal de Educação, 2002).
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o projeto centrou-se em potencializar a articulação das políticas públicas voltadas

para a infância, tendo como eixo norteador o desencadeamento de um processo de

mobilização social, que viabilizasse o acesso às informações, orientações e conhecimentos

acerca do desenvolvimento infantil ás famílias das áreas de abrangências do projeto, visando

à garantia de condições favoráveis ao desenvolvimento integral das crianças envolvidas.

A definição da territorialidade de execução do projeto se deu considerando os

aspectos sócio-economico e cultural o que implicou na escolha dos bairros do Barreiro e Ilha

do Combú por concentrar ações. Na área da saúde os serviços tinham cobertura quase de

100% das crianças na faixa etária do projeto; existiam na área Unidade de Educação Infantil,

escolas municipais; espaços educativos particulares e conveniados; Centro Comunitário,

Associação de Moradores, mercado.

As diversas frentes do governo que se engajaram na ação tinham a expectativa de

potencialização das políticas públicas já existentes e tinham clareza que outras seriam

desencadeadas e pressionariam outras ações. Apontou-se para o rompimento das limitações

institucionais, onde se exercitou saberes e fazeres conjuntos implantando instâncias/linhas

articuladoras, onde as famílias identificaram, assumiram e buscaram alternativas para a

resolução dos problemas.

A metodologia trazia como novidade o desafio de construir indicadores sociais locais

num processo amplamente participativo - sociedade e civil e Estado. Os indicadores

negativos nas áreas de abrangência do Projeto foram tomados e coletivamente a equipe

construiu estratégias de superação do quadro encontrado a partir de um plano de prioridades

que reorientou as ações do poder público no local e da comunidade das áreas envolvidas. As

instâncias operacionais incorporaram: assembléias de consulta social, coordenação

gestionária; comitê executivo de trabalhadores, além das instancias de controle social e

avaliação.

Uma das ações de impacto positivo se deu no período em que as crianças estavam de

férias. Cruzar os olhares ao encontro mais íntimo foi a intencionalidade do Projeto ao

assumir a construção e promoção da ação "Feliz Férias", sob a temática: a brincadeira, o

esporte e o lazer como contribuições para o desenvolvimento infantil".A valorização do fazer

lúdico comidas crianças foi entendida como elemento fundante na diversidade cultural,

materializada pela parceria com a Coordenadoria de Esporte, Arte e Lazer, da Secretaria

Municipal de Educação - SEMEC, Fundação de Assistência Social - Funpapa, Secretaria

Municipal de Saúde, Laboratório de Linguagem Corporal- LACOR da Universidade Federal

do Pará e junto com as comunidades do bairro do barreiro e ilha do Combú nos mês de julho

de 2002 e 2003.



A oficina "Brinquedos e brincadeiras que deixaram saudades", destinada

especificamente aos pais, as mães e aos responsáveis constitui-se na devolutiva das

diversidades e peculiaridades pelo brincar no desenvolvimento infantil.

Rememorar a infância desses sujeitos colocou a equipe como "ouvintes" de muitas

falas, não com a intenção de reviver o passado, mas de reativar o presente ao lembrar fatos

esquecidos e intervir com clareza sobre a realidade.

As conversas aconteceram em um clima descontraído como se estivéssemos na porta

do vizinho ao cair da tarde. As representações sociais foram expressas pelas brincadeiras:

saudades dos amigos, dos balanços, dos barquinhos de miriti, das bonecas de vassoura de

açaí, das bolas de limão. A imagem mostrava que os pais não brincaram como gostariam,

porque o tempo não foi amigo, uma vez que foi dispensado, na sua grande parte, com os

trabalhos de casa, da roça, com o cuidar dos irmãos menores. As falas aproximaram-se às

asperezas da infância que labuta. O Senhor Carlos, 48 anos, morador da comunidade do

Cacau (pertencente ao arquipélago do Combú), ao modelar seu brinquedo, representou um

machado e uma enxada e fez depoimento emocionado:

Não tenho o que falar. Não tive brinquedos, eu não brinquei, só trabalhei. A vida foi

muito dura.

As ações intersetoriais em muito contribuíram para se pensar uma outra lógica da

infância, assentadas no respeito aos sujeitos e identidade diversa. Foram trocados

conhecimentos, energia, sinergia, campos de atração foram criados, confluências foram feitas

e desfeitas, interferências foram pensadas.
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o ESPORTE E O LAZER

(Ruy Braga - BA)
Primeiramente é necessário entender que o indivíduo precisa ter pilares para a sua formação

como: educação, solidariedade, respeito ao próximo, convívio coletivo, companheirismo e acima de

tudo honestidade para que assim possa transformar e possibilitar ações de caráter social. Logo, vejo

que, para que as possibilidades tornem-se reais se faz necessário algumas intervenções para a

construção, criação, desenvolvimento de um cidadão capaz de explorar e enriquecer seus

conhecimentos.

Estas intervenções, devem ser feitas por professores de Educação Física, pois fazem com que

os indivíduos passem a raciocinar de maneira mais crítica em relação ao mundo em que vivemos, o

esporte que praticamos, a vida que levamos, por que tudo isso, nos direciona a uma competição sem

propósito de caráter humano, solidário, apenas a busca pelo melhor, o mais forte, o mais hábil, entre

outras capacidades físicas que não são foco de discussão do programa. Faz-se necessário entender

que no lazer assim como "na escola, é preciso resgatar os valores que privilegiam o coletivo sobre

o individual, defendem o compromisso da solidariedade e respeito humano, a compreensão de que o

jogo se faz "a dois" , e de que é diferente jogar "com o companheiro" e jogar "contra o

adversário "(Coletívo de Autores - 1992. p.7I).

Sabemos que muitos fatores influenciam na formação do caráter dos jovens, o esporte é um

desses instrumentos que tem grande força na construção do caráter, pois potencializa a promoção do

bem estar, o companheirismo, a solidariedade entre outros.

Os veículos de comunicação de massa a cada momento veiculam uma informação que

vislumbra e aguça a juventude em praticar determinada atividade esportiva, o que não podemos

deixar de observar é, que a ação da prática do esporte nem sempre promove o sucesso do indivíduo,

portanto, é prudente dizer que o esporte eleva a auto-estima. melhora as condições inter pessoais,

mas também condiciona o indivíduo a permanecer numa disputa sem atentar para insucessos que
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podem ocorrer. A mídia que tem tendência a mostrar tudo o que é conveniente ao sistema que a

sustenta, através do marketing esportivo promove eventos que buscam uma melhor visibilidade aos

patrocinadores privilegiando assim alguns esportes, atletas e competições que proporcionam mais

ganho ao negócio esportivo, onde a torcida é vista como um consumidor do espetáculo esportivo

comercial, todos estão envolvidos em busca da vitória, onde o vencer deve ser alcançado a todo

custo, por meio legais ou não, pois é este resultado que irá propiciar um ganho substancial na

contabilidade do clube com as vendas de camisas, bonés, bandeiras, etc., deixando de lado a devida

importância ao ganho social que o esporte proporciona, sem evidenciar momentos de cumplicidade,

amizade, simplicidade e incrementos inter pessoais que acontecem em toda e qualquer manifestação

social. "O individualismo e a hiper-competitividade precisam ser constantemente combatidos. São

expressões máximas e esdrúxulas que se desejam negar numa sociedade efetivamente fraterna e
democrática" 1.

É comum vermos os nossos jovens enxergando no esporte um caminho para a obtenção de

uma classificação social satisfatória. Os meios de comunicação que possuem uma poderosa arma

que é a televisão, mostra a todo instante vários modelos de sucesso dentro do mundo esportivo,

ocultando o verdadeiro e real mundo dos esportes, onde seu funil é diminuto, além das grandes

dificuldades de conquistar o sucesso que o mundo capitalista impõe. As práticas esportivas

poderiam ser promovidas de forma mais agradáveis sem evidenciar o mais talentoso possibilitando a

participação de todos. Políticas públicas de esporte e Lazer, com reflexões sobre ações esportivas e

culturais de caráter participativo é uma forma real de incluir e formar indivíduos que pensem de

maneira ética, respeitosa e solidária, proporcionando assim um esporte que forme um cidadão mais

questionador dentro da nossa sociedade e a escola é fundamental neste tipo de ação.

Importante também salientar que o esporte contém células que promovem o bem estar físico

e social, além de proporcionar aos participantes momentos de prazer e lazer. É sensato observar que

o esporte trás consigo argumentos que podem ser utilizados de forma didática para a socialização e

aprendizagem social levando o professor a refletir e incluir no seu processo pedagógico no caso da

escola ou no seu plano de ação em projetos sociais, atuações de caráter sócio-cultural ajudando o

indivíduo a desenvolver e elaborar questionamentos sobre a situação em que vivem e como estão

inseridos na sociedade e não ir à busca de status sócio-econômico valorizando a sua condição de

revelar atletas e conquistar resultados em torneios dentro e fora do contexto educacional. As

Modulo 1, Especialização esporte escolar, Esporte e Sociedade - p.21.
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características que as instituições deveriam usar para a formação de um bom adulto estão sendo

transformadas por mecanismos que o sistema impõe, sem colocar instrumentos para reflexão desta

formação, fazendo com que tudo pareça acontecer de forma natural, que o raciocínio seja pouco

explorado, que o pensar não predomine no desenvolvimento do conhecimento e o professor tem

vendado os olhos para esta situação evidenciando a ascensão social, fazendo o jogo do sistema.

Aproveito para citar Kishimoto, (2005 Pg.54) "Infelizmente nossas crianças, na maioria das escolas,

recebem regras prontas, não significações. Elas devem aceitá-Ias para poder se transformar num"

bom adulto ". E o mesmo acontece com os professores". Explorando a competitividade exacerbada

porque o processo de desenvolvimento globalizado obriga ao indivíduo a se preparar para competir,

modificando assim a ordem dos valores essenciais para um convívio em grupo e com a família. O

esporte e o Lazer devem utilizar os caminhos que acreditamos e defendemos: da socialização,

entretenimento, fortalecimento dos vínculos afetivos, respeito ao próximo, esses são alguns valores

que o esporte e o Lazer devem demonstrar. Neste contexto as políticas públicas de esporte e Lazer

precisam desenvolver ações educativas para que esses valores não se percam, que tenham princípios

de conduta, que estabeleçam normas de condutas, ou seja, Ética.

É necessário dar um caráter mais social às intervenções esportivas para que o jovem possa

refletir com maior profundidade sobre essas ações, proporcionando a valorização da participação

sem evidenciar o resultado quantitativo do esporte, dando respostas mais humanas perante aos seus

colegas participantes da atividade e à sociedade.

o ESPORTE E A SOCIEDADE

O esporte sofreu uma série de transformações, principalmente sociais. Alguns usuários de

esportes foram evoluindo de acordo com seus interesses, por exemplo, os que têm uma relação de

trabalho como os treinadores, administradores, atletas profissionais, jornalistas e outros, muitas

vezes também denominados "produtores esportivos". (Tubino, 1992). Com essa evolução o esporte

atual, moderno, é bastante diferenciado da forma que ele foi criado, tais mudanças tiveram suas

raízes na concepção do capitalismo visto que, foi se transformando num espetáculo esportivo de

massa e de consumo. Muitos participantes deste fenômeno social foram caracterizando a sua

participação de forma regular e irregular, com fins educacionais, lazer e performance, sendo assim a

prática esportiva dividida em esporte-educação, esporte-participação e esporte performance ou
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rendimento, constituindo assim as três dimensões sociais do esporte. (Tubino, 1992 pg.18).

O esporte-educação, tem sido tratado especificamente na escola, apesar de acreditarmos que

deveria também ser tratado em locais públicos, em forma de Lazer a fim de evidenciar o respeito, a

ética, a solidariedade, enfim os valores que possibilitam o exercício da cidadania. É nesse sentido

que entendemos que o esporte é um meio de fortalecer os princípios básicos do cidadão, respeitando

as suas individualidades e seus limites para que assim promova o bem estar. Porém ainda existe uma

grande contradição na concepção do esporte-educação sendo visto como ramo do esporte-

performance, ou de rendimento.

É dever do Estado cuidar da saúde, segurança e da educação, são direitos assegurados pela

Constituição, logo, podemos afirmar que para o exercício da cidadania através do esporte e do

Lazer, deve ser um direito de todos à prática esportiva, portanto evidencia-se que "o esporte-

educação, comprometido com o processo educativo de formação para a cidadania e para o lezer, e
o esporte-participação, direcionedo para o bem-estar, com conexões nítidas com a saúde e o Iezer,
são responsabilidades inequívocas do Estado". (Tubino, 1992 - pg. 63). Por conta disso, vemos a

importância e a relevância desta iniciativa na promoção do bem-estar do cidadão objetivando

valores.

o ESPORTE, O LAZER E A CIDADANIA

A liberdade muito discutida e exigida por todos deu lugar a um termo mais moderno e atual

CIDADANIA. A origem da palavra cidadania vem do latim "civites ". que quer dizer cidade. A

palavra cidadania foi usada na Roma antiga para indicar a situação política de uma pessoa e os

direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer. Que é definida por Jaime Pinsky da seguinte forma

em seu livro Htstotie da Cidadania, Jaime Pinsky usa, na introdução ao livro, uma definição

corrente do que é ser cidadão: Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à

igualdade perante a lei: é, em resumo, ter direitos civis. É também participar no destino da
sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Os direitos civis e políticos não asseguram a

democracia sem os direitos sociais, aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza

coletiva: o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice tranqüila.

Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais.

Este conceito ao nosso ver deve ser atrelado à emancipação humana buscando a consciência
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deste conceito junto à sociedade, para que a miséria, a opressão, a falta de uma educação de

qualidade não se propague ainda mais e que os jovens possam refletir sobre estes direitos que são

nossos como cidadãos que somos, membros de uma sociedade que é induzida a agir a favor da

classe dominante, porém o correto é discutir coletivamente para que possamos construir uma relação

de igualdade, pois somos seres pensantes e indivíduos que decidimos o nosso próprio destino.

Então, cidadania se aprende e exerce no convívio social e público, é o direito de participar de

decisões, debates e toda ação civil político social da nossa comunidade. No esporte e no Lazer,

podemos fazer esse exercício em muitos momentos a exemplo da tomada de decisão sobre alguma

ação relativa ao jogo, a escolha de um líder, etc. Vale salientar esta colocação "A cidadania

expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e

do governo de seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e

da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social". (DALLARI,

1998. pg.14). Dentro desta visão social, realizar ações esportivas e de Lazer com o intuito de

garantir e vivenciar atos de cidadania dentro da comunidade, oferecendo o direito de todos às

práticas esportivas, possibilita aos jovens uma maior amplitude da realidade direcionada aos

caminhos que podem ser percorridos para alcançar os objetivos traçados para uma vida com melhor

qualidade.

Logo, entendemos que "em nossa sociedade, o exercício da cidadania não é apenas uma

questão de aprendizagem, mas também de luta por condições dignas de vida, trabalho e educação.

(Cordi, 1995. pg.138).

A nossa preocupação com a sociedade é a de proporcionar aos indivíduos uma condição de

análise crítica através de ações de esporte e Lazer, procurando incentivar as relações sociais,

criatividade e o desenvolvimento humano, desta forma acreditamos que o jogo tem mais

possibilidades de desenvolvimento nos espaços de Lazer.

A construção de atividades partindo das brincadeiras que a criança e o adolescente gostam de

realizar é uma das formas que podem ser aproveitadas nos Programas de Esporte e Lazer.

Transformar as regras de acordo com o desenvolvimento da ação também torna possível a busca de

um novo sentido de cidadania. "Vale ressaltar que as pedagogias progressistas em paises do

Primeiro Mundo já há muito tempo consideram a necessidade de um conjunto ampliado de

componentes cutticuleres para dar conta da formação do cidadão, entre eles as artes e a Educação

. Física" .(Soares, Taffarel & Escobar, 1992, pg. 214).
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Logo, concluo que a criança está a todo instante disponível para aprender a participar e

participar para aprender, construindo assim a sua história corporal, formando um caráter com

valores essenciais para a sua convivência em grupo e proporcionar possibilidades de reflexão sobre

o atual modelo de esporte e Lazer em nossa sociedade.
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MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE
ESPORTE E DE LAZER
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE

FORMA çÃO LOCAL: .
FORMA DOR: _

o lazer como desenvolvimento humano

Carlos Magno Xavier Corrêa

Se dissermos que Lazer é o tempo de que se pode livremente dispor, uma vez cumpridos

os afazeres habituais, então estamos relacionando-o com o tipo de afazer, sendo assim o lazer

não se restringe a uma mesma atividade, esta pode ser uma entre tantas outras. De qualquer

modo, o fenômeno do lazer e das suas práticas, na atualidade, parece não oferecer grande

contestação, pois elas não se constituem em um privilégio da minoria.

Mota (2001), afirma que o consumo generalizado (consumo de massas) fez com que a

sociedade em geral assumisse de forma significativa o lazer, sendo que o hedonismo é um dos

suportes fundamentais da cultura moderna. Nos dias de hoje, o fenômeno do lazer concorre no

espaço e ritmo de vida cotidiano do individuo. Com a diminuição das jornadas de trabalho, o

aumento da escolaridade, do poder aquisitivo, as pessoas se encontram com um maior tempo

livre e pretendem ocupa-Io utilmente; onde o culto do consumo e do prazer se constituem como

características definidoras do quadro social contemporâneo.

Após algumas décadas de reflexão acerca do fenômeno lazer, pode-se verificar na

literatura especializada, que os estudiosos da área ainda não chegaram a um entendimento sobre

suas propriedades específicas e suas principais implicações para a sociedade. Conforme se

verifica em Dumazedier (1979), os pensadores sociais do século XIX, desde o surgimento da

sociedade industrial, previram a importância do tempo liberado pela redução do trabalho nas

indústrias. Para este autor, a realidade do lazer no século XX revelou-se ainda mais complexa e
mais ambígua. Parte dessa complexidade pode ser observada através de fatos históricos que, em

certa medida, têm provocado alguma efervescência nas discussões sobre trabalho e tempo livre.

Pela expressão tempo livre, entende-se o tempo existente fora das obrigações sociais,

profissionais, escolares, religiosas ou políticas. No entanto, considera-se que numa sociedade

regida pela lógica do capital e do lucro, torna-se inviável pensar num tempo totalmente livre de

coerções sociais, ou mesmo disponível para ser usufruído sem coerções, enfatiza-se a

necessidade de pensar sempre num" tempo livre", exatamente entre aspas, visto a relatividade da
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vivência desse tempo. Julga-se, ainda assim, que o tempo livre e mesmo o lazer poderá ser

conquistado, à medida em que o indivíduo exerça sua auto-defesa, procurando esquivar-se das

ideologias coercitivas e buscando sua autenticidade e desenvolvimento enquanto ser humano.

Assim, em consonância com Cavalcanti (1996, p.42), pode-se pensar no lazer como um

espaço/tempo no qual é possível o real desenvolvimento do indivíduo, através da produção,

gestão ou usufruto de bens culturais, "em plena harmonia com a natureza, a sociedade, os outros

e consigo mesmo" .

Tratando dos fundamentos histórico-sociológicos do lazer, Dumazedier

(1976) faz sua análise do processo de produção do lazer a partir de quatro

distintas dinâmicas: (a)técnico-econômica; (b)social; (c)da regressão

institucional e (d)cultural. Pela dinâmica técnico-econômica, a produção do

tempo livre que possibilita o acesso ao lazer é fruto dos avanços tecnológicos

que interferem no processo de produtividade. Pela dinâmica social, observa-se

um duplo aspecto: a conquista dos movimentos sindicais com relação ao

aumento das horas de não-trabalho e o interesse da indústria e do comércio na

existência do tempo liberado para o consumo de seus produtos. Através da

dinâmica da regressão do controle institucional, é possível notar que, além de

produto do processo de produtividade e da reivindicação social dos

trabalhadores, o lazer pressupôe também a diminuição do controle pelas

instituições de base. Pela dinâmica cultural, torna-se evidente a procura de uma

ética social de expressão individual ou grupal como contraposição a uma cultura

de repressão.

Um dos estudiosos do tempo livre e do lazer, Csikszentmihalyi (1992) tem mostrado o

surgimento de um irônico paradoxo: amplia-se cada vez mais a disponibilidade do tempo livre à

medida que cresce também a diversidade de opções para as vivências dos conteúdos culturais,

físico-esportivos, manuais, artísticos, intelectuais, sociais, turísticos, entretanto, o individuo não

consegue usufruir o lazer, enquanto experiência de satisfação plena, de harmonia consigo

mesmo. O usufruto existencial, ontológico do tempo livre, coloca-se como uma questão central

tanto para o desenvolvimento humano como para o desenvolvimento social. É preciso

compreender melhor como o uso do tempo livre contribui ou deixa de contribuir para a qualidade

de vida em sua totalidade.

Abordando a questão dos valores do tempo livre e do lazer, Dumazedier (1976, p.36)

destaca pelo menos três aspectos que buscam mostrar a influência dos valores sobre o modo de

vida: o processo de industrialização e a mudança de valores; o equilíbrio entre os valores do
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tempo livre e os engajamentos sócio-institucionais; e o valor social da expressão de si mesmo.

Para este autor:

Os valores do lezer não constituem um setor à parte da vida, mas que os

"valores do Iezer estão em intereçêo com os outros valores do sistema de

vida. Parece que o problema, hoje, é o problema do equilíbrio, de um

novo equilíbrio entre os valores do lezer e os valores de engajamentos

profissionais, familiares, sócio-espirituais, sócio-políticos.

Para a análise dos valores do lazer, Dumazedier (1976) usa como referência uma escala

que consiste em valores destrutivos, conformistas e criativos. Os valores destrutivos ocorrem

quando o tempo livre destinado ao lazer é ocupado com a destrutividade pessoal e social. Os

valores conformistas são os que predominam na atual sociedade capitalista: ora o consumo pelo

consumo, ora o consumo por status social, ora o consumo por catarse. Os valores criativos

correspondem ao entendimento do lazer como um tempo de criação permanente de si mesmo, do

desenvolvimento do corpo, da sensibilidade artística e desenvolvimento da sociabilidade.

Observando o enfoque do autor em questão, que as atividades realizadas no tempo livre

sob a ótica dos valores conformistas ou destrutivos não podem ser considerados lazer, uma vez

que não atendem a função de desenvolvimento pessoal ou social.

Muito antes da metade deste século, Huizinga já manifestava a sua preocupação a

respeito da presença do elemento lúdico na cultura. Refletindo sobre o assunto, então afirmava:

"procurar ver se há um conteúdo lúdico na confusão da vida moderna pode levar-nos a

conclusões contraditórias".Analisando o caso do esporte, ressalta o autor:

temos uma atividade nominalmente classificada como jogo, mas levada a um

grau tal de organização técnica e de complexidade científica que o verdadeiro espírito lúdico se

encontra ameaçado de desaparecimento" (HUIZINGA, 1993, p. 221).

Para Huizinga (1993. p. 229), torna-se inevitável reconhecer que o elemento lúdico da
cultura se encontra em decadência desde o século XVIII, época de seu pleno florescimento.

Comenta o autor: "O autênticojogo desapareceu da civilização atual, e mesmo onde ele parece

ainda estar presente trata-se de um falso jogo, de modo tal que se toma cada vez mais difícil

dizer onde acaba o jogo e começa o não jogo". Em sua obra clássica, Homo Ludens, Huizinga
chegou a seguinte conclusão:
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"A verdadeira civilização não pode existir sem um certo elemento

lúdico. porque a civilização implica a limitação e o domínio de si

próprio, a capacidade de não tomar suas próprias tendências pelo fim

último da humanidade, compreendendo que se está encerrado dentro de

certos limites livremente aceites. De certo modo, a civilização sempre

será um jogo governado por certas regras, e a verdadeira civilização

sempre exigirá [...] a capacidade de 'Ieir pley', O 'Ietr play' é

simplesmente a boa fé expressa em termos lúdicos. Para ser uma

vigorosa força criadora de cultura, é necessário que este elemento

lúdico seja puro, que ele não consista na confusão ou no esquecimento

das normas prescritas pela razão, pela humanidade ou pela fé. É preciso

que ele não seja uma máscara, servindo para esconder objetivos

políticos por trás da ilusão de formas lúdicas autênticas. A propaganda é

incompatível com o verdadeirojogo, que tem seu fim em si mesmo, e só

numa feliz inspiração encontra seu espíritopróprio".

Para o professor alemão Huizinga, o lúdico deve ser entendido como elemento integrante

da cultura dos povos. No seu discurso anual como reitor da Universidade de Leyden lança seu

livro Homo Ludens em 1938, afirmando no prefácio:

"Seria mais ou menos óbvio, mas também um pouco fácil, considerar

'jogo /I toda e qualquer atividade humana (...). 11 Não vejo, todavia, razão

alguma para abandonar a noção de jogo como um fator distinto e

fundamental, presente em tudo o que acontece no mundo. Já há muitos

anos que vem crescendo em mim a convicção de que é ojogo e pelo jogo

que a civilização surge e se desenvolve. É possível encontrar indícios

dessa opinião em minhas obras desde 1903 (...) minha intenção não era

definir o lugar do jogo entre as outras manifestações culturais, e sim

determinar até que ponto a própria cultura possui um caráter lúdico. O

objetivo deste estudo mais desenvolvido é procurar integrar o conceito de

jogo no de cultura. (Huizinga 1971, p. 29).
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Quando pensamos em qualidade de vida não podemos dissociar o nosso bem-estar, logo

todas as manifestações que influenciam de forma positiva sobre a nossa existência, devem ser

levadas em consideração, onde as atividades recreativas atuam de forma importante para um

desenvolvimento polivalente do ser bio-psico-social. Se falarmos de desenvolvimento do

individuo e do progresso da sociedade moderna não podemos nos esquecer que o futuro onde

iremos agir é radicalmente diferente do presente, implicando que se consiga encarar a realidade

segundo diferentes perspectivas Baczko (1995). Certa vez Mário de Andrade disse em carta a

Paulo Duarte (...). Mas a organização intelectual de um povo não se processa cronologicamente,
primeiro isso e depois aquilo. (...) (Setembro de 1937, apud Duarte, 1971, p.153). Sendo assim

não podemos criar uma listagem de prioridades, para o ser humano, tentando classificar o grau

de importância do lazer em relação às outras vertentes humanas.

Segundo lanni (1999), a era da globalização, a mídia representa a articulação entre várias

instâncias preponderantes, assumindo o papel de construir hegemonias. Sob esta ótica, o papel

assumido pela mídia amplia-se, pois exerce influência relevante na direção e organização da vida

social. Em especial, a televisão, como meio privilegiado, por sua penetração e fascínio, atinge

imaginários individuais e coletivos, sendo um dos principais veículos de divulgação de posições

alienantes sobre o lazer.

Para Gutierrez (2001), em tal contexto se estabelece um conhecimento restrito dos

conteúdos do lazer, de seus desdobramentos, dos valores que propicia e das atitudes que o

envolve para ajudar na reflexão que envolve o lazer em uma preocupação maior. Junto com o

lazer e o turismo desenvolve-se a "indústria" da hospitalidade, que envolve também a

hospedagem e serviços conexos e podemos dizer que o parque hoteleiro nacional deverá se

alargar, tendo em vista o atual desenvolvimento turístico do norte/nordeste, e o aumento da

ocupação hoteleira. Atualmente, esse setor emprega no Brasil quase 6 milhões de trabalhadores,

movimentando US$ 16 bilhões em salários, e é considerado um dos maiores geradores de

empregos do país.

Estudos na área biológica e fisiológica sempre evidenciam que a prática de atividade

física regular e sistemática favorece a saúde e o bem-estar em todas as faixas etárias. Ao finalizar

este texto gostaria de tecer essa consideração. Um programa de lazer deveria propor uma grande

capacidade de socialização e fortalecimento desses hábitos em função de incorporar outras

dimensões. Precisamos investir em pesquisas que privilegiem os significados que as

comunidades dão para estas práticas. Do contrario os programas vão continuar fazendo um

grande sucesso de adesão na abertura dos trabalhos e um grande fracasso na manutenção ou
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aderência dos atores principais. As percepções dos atores sociais sobre suas próprias ações e

significados devem ser permanentemente (re) consideradas.
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o A animação cultural e o lazer em suas aproximações com o pensamento de Paulo

Freire

Prof" Ms. Monica Borges Monteiro

O conceito de animação cultural (AC) apresenta distintos interesses e pontos de

vistas ideológicos e sociais que se entre cruzam. Por isso não podemos considerar que os

fundamentos da AC sejam neutros, eles contêm distintos conceitos e ideologias de

fontes diversas.

O conceito de AC é bastante complexo, cercado de imprecisões, que se

manifestam em uma indeterminação epistemológica, que gera um grande esforço para

delimitação de um campo de ação, funções e competências. Apresentamos uma

construção conceitual sobre a animação cultural, pontuando as aproximações com o

pensamento de Paulo Freire.

Segundo Martin (1999), na definição conceitual de AC aborda que nos últimos

anos houve uma evolução progressiva na práxis. ou seja, confiança na prática que busca

harmonia e reflexão das ações. Segundo a autora, a ambigüidade epistemológica e

conceitual da AC coincide, em linhas gerais, com a época em que foi criada (quando

havia numerosas práticas sociais nas classes populares e constante reflexão ao rigor

científico da academia). Por isso, não podemos falar de um conceito preciso e restrito

sobre a AC.

As explicações sobre esta ambigüidade e imprecisões são numerosas: a) a

amplitude e a diversidade de práticas que são atribuídas à AC; b) a resistência de ser

aprisionada entre os limites de uma definição; c) a necessidade de fundamentação

científica e técnica; d) a maior localização em determinados modelos culturais, sociais e

ideológicos; e) a delimitação das funções e competências dos profissionais que atuam;

f) a concretude do campo de atuação. Por tanto, as preocupações iniciais com as

1



precisões conceituais da AC passam pelo esforço de definir diversas categorias, uma

delas é o perfil e as competências do profissional da área.

Na analise da etimologia da palavra podemos observar as origens gregas e

latinas. A idéia de animus=anima=alma, faz referência a trocas, ajuda e crescimento. Ou

seja, ações que impliquem em movimento, impulso, motivação, comunicação e

transformação; que representem uma vertente inovadora, incitadora, conscientizadora,

mediadora, catalizadora e negociadora das questões coletivas. Anima implica em dar a

vida, alimento vital, ações e pensamentos e responsabilidade individual e coletiva.

Esta analise etimológica da palavra nos indica que existem duas tendências

complementares na utilização AC: infundir e suscitar ânimo. Nesse sentido,

impulsionar, motivar, fortalecer, potencializar e coordenar a capacidade da cada

indivíduo e grupo, assim como sua participação ativa nas ações sociais, são condições

essenciais para os conceitos que regem a AC.

A AC pode ser compreendida sobre três aspectos: a) o desenvolvimento cultural;

b) a integração social; e c) a socialização da interpretação cultural. Logo tem uma ação

educativa quando desenvolve o diálogo, a ação comunicativa e a solidariedade. Ou seja,

é um método dialético de transformação social, podendo participar da fundação de

novos modos de pensamento, novas racionalizações, novas perspectivas de utopia e de

contribuição para a renovação de princípios organizacionais da sociedade.

Por intermédio do diálogo, a AC pretende atingir o mundo objetivo de quem fala

(o mundo social) e o mundo subjetivo (próprio do sujeito). Agora encontramos uma

importante aproximação com a pedagogia de Paulo Freire, o diálogo. Principalmente

porque ambas consideram o diálogo como uma exigência existencial, que possibilita a

comunicação e permite ultrapassar a problematização do vivido. Ou seja, por

intermédio do diálogo e da ação comunicativa, existe a possibilidade que o sujeito

analise, no seu contexto, suas experiências em relação às circunstâncias e ao outro,

viabilizando ainda a tomada de consciência de seu destino histórico e o (re)surgimento

da solidariedade pelo engajamento coletivo.

Para Ventosa (2002), devido ao processo dialético característico da animação

sociocultural (com sua afirmação - tese - e suas diferenças - antítese - como estratégia

cultural) surge à integração dos enfoques e das atuações (difusão, promoção e gestão

cultural) que tradicionalmente são concebidos como separados. Aqui identificamos uma

importante aproximação com Freire, a dieletice.
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Melo (2006), ao propor um campo acadêmico relacionado à AC no Brasil,

defende que seus interessados podem usar os espaços abertos no campo de estudos do

lazer, isso porque há uma tradição histórica que os une.

MeIo & Drummond (2003) defendem que os momentos de lazer não podem ser

compreendidos como espaço de fuga ou alienação, desconectados da realidade social, o

que não significa desconsiderar o prazer, dimensão fundamental na definição de lazer.

Consideram que a atuação no âmbito do lazer pode contribuir diretamente para o

questionamento da ordem social, bem como promover uma dimensão de grande

importância na qualidade de vida individual e coletiva.

Ou seja, o educador que trabalha no âmbito do lazer, atua diretamente ligado ao

campo cultural, aproveitando o potencial de intervenção na ordem social. Por isso, entre

as possibilidades que contribuem no processo de intervenção educacional, estão: a) a

busca de novos pontos de vista para a realidade social; b) a recuperação de bens

culturais destruídos pela ação da industria cultural; c) equilíbrio entre consumo e

participação dos momentos de lazer; e d) a participação ativa nos processos sociais

(seres históricos).

Partindo dessa reflexão, podemos dizer que a AC, ao se apropriar do campo dos

estudos do lazer, adota em seu escopo teórico um duplo aspecto educativo: a educação

pejo Jazer e a educação para o Jazer.

"Educar pejo Jazer significa aproveitar o potencial das atividades para trabalhar

valores, condutas e comportamentos. (...) Educar pejo Jazer é a outra dimensão,

aliás da maior importância, do processo de intervenção pedagógica no âmbito do

lazer. Falamos que a atuação do profissional do lazer se desenvolve no campo da

cultura" (MELO & DRUMMOND, 2003, p. 53 e 54)

Nesta dupla dimensão do lazer os autores propõem construir um espaço em que,

a partir de uma problematização, seja permitida aos indivíduos a reelaboração de seus

olhares acerca da realidade. Nesse sentido o educador deve procurar direcionar o

processo de intervenção pedagógica ao questionamento da sua forma de ação, com base

na apresentação de outras possibilidades e no desenvolvimento de perspectivas críticas.

Aqui encontramos outra aproximação com o pensamento de Paulo Freire, a

pmbJematização.

A AC no Brasil não é uma metodologia sistematizada, onde se encontram

respostas para todos os males do mundo, ela se encontra nas diversas experiências

produzidas em toda a América Latina, onde, através dos diferentes âmbitos e com a

.-
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realização de programas que responderam a diagnósticos previamente elaborados e

participados, constitui-se diferentes método que levaram as pessoas a se

autodesenvolverem e, conseqüentemente, reforçarem os laços grupais e comunitários.

A AC aborda conceitos afins, que se relacionam com áreas diferentes, que se

complementam, com as quais tem uma afinidade e ainda com as áreas nas quais ocupa

uma função central; caracterizando sua interdisciplinaridade. Estas relações constituem

um fator vital, na hora de intervir.

Para Melo (2001), a AC é um processo de intervenção pedagógica que tem a

cultura como sua preocupação e estratégia central, o cerne de sua atuação (anima=

alma). Compreende que a intervenção no âmbito da cultura significa levar em conta os

valores e as sensibilidades, em uma permanente articulação entre ética e estética:

"... determinadas percepções, sensibilidades podem se ajustar ou contestar um

determinado conjunto de valores, mas muito dificilmente poderão 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" (MeIo, 2002, p. 2)

Assim sendo, um processo de educação estética, de educação das sensibilidades,

pode permitir o desenvolvimento do ato de julgar e criticar a partir do estabelecimento

de novos olhares (tolerantes e multi-referenciais) acerca da vida e da realidade. Ou seja

a educação estética pode transformar a existência cotidiana, injetando nela um princípio

fundamental de liberdade e de escolha.

A educação pela sensibilidade proposta por Melo nos mostra outra aproximação

da AC com a Pedagogia de Paulo Freire, a humanização. Pois ambas acreditam que a

educação pode resgatar a condição humana, atuando contra os efeitos da opressão e

contribuindo para busca da superação da opressão entre os seres humanos .

O dialogo', a díalétíca", a problematízação'' e a hurnanízação" (através da

sensibilidade) foram as características de aproximação da AC com a pedagogia de Paulo

Para Paulo Freire, o Diálogo é o encontro dos homens mediatizados pelo mundo para dar um
nome ao mundo.
2 Para Freire a Dialética é uma concepção filosófica segundo a qual o mundo se encontra em
constante

mudança. As leis fundamentais da dialética são: tudo se relaciona (princípio da totalidade); tudo
se transforma (princípio do movimento); mudanças quantitativas geram mudanças qualitativas; existe o
princípio da contradição, que significa a unidade e a luta dos contrários. A contradição é a base da
dialética.
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Freire que selecionamos como mais significativa. No entanto, este diálogo

cotidianamente revela muitas aproximações como: o aprender fazendo, o trabalho

cooperativo, a relação entre teoria e prática, a estética, a ética, entre outras.
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3 Para Freire a Problematização é a ação de refletir continuamente sobre o que se disse, buscando
o porquê das coisas, o para que delas. Ptoblemetizer é propor a situação como problema. A
problematização nasce da consciência que os homens adquirem de si mesmos que sabem pouco a seu
próprio respeito. Esse pouco saber faz com que os homens se transformem e se ponham a si mesmos
como problemas.
4 Para Freire a humanização é o caminho pelo qual os homens e as mulheres podem chegar a ser
conscientes de si mesmos, de sua forma de atuar e de pensar, quando desenvolvem todas as suas
capacidades pensando não somente em si mesmo, mas de acordo com as necessidades dos demais.
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A ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL

Numa visão crítica, o lazer vem sendo caracterizado como um espaço de atuação

interdisciplinar, possibilitando a participação de profissionais de diversas áreas (educação

física, educação, turismo, arte-educação, psicólogos, arquitetos, entre outros).

Atualmente, com o crescimento do setor de prestação de serviços na área de lazer,

vem aumentando o número de ofertas de emprego para os profissionais que desejam atuar

nesta área. Isso leva a observar o aparecimento de uma grande diversidade de funções que

estes profissionais podem assumir, tais como: o planejamento, a organização, a

administração, a animação e a avaliação de atividades de lazer. Desta forma, pode-se

encontrar profissionais trabalhando com formação diferenciada em várias instituições

públicas (prefeituras, universidades, secretarias) e privadas (hotéis, clubes, acampamentos,

academias de ginástica, empresas de viagens, entre outras), bem como organizações ligadas

ao terceiro setor.

Complexa e diversificada é a caracterização do profissional que trabalha com o

lazer. Encontramos as mais diferentes denominações, tais como: monitor de lazer,

recreacionista, militante cultural, consultor de lazer, animador cultural, entre outras. No

entanto, opto pelo termo "animador sociocultural", que é proposto por alguns autores

(SILVESTRE NETO, 1980; MARCELLINO, 1986; PINA, 1995). Essa terminologia se

deve ao fato de que a atuação deste profissional deva ocorrer num contexto mais amplo,

buscando uma transformação da sociedade, possibilitada por meio da participação cultural

crítica e criativa.

A animação sociocultural caracteriza-se como uma atividade desenvolvida por

profissionais ou amadores que possuam interesse em pelo menos um setor cultural

(artístico, fisico-desportivo, intelectual, entre outros) e que possuam como característica



básica à vontade de difundir esse bem cultural (Marcellino, 1986). A ação dos animadores

deve, então, estar baseada na competência técnica, na democratização cultural, na

participação coletiva e no compromisso com a mudança na ordem social estabelecida.

Silvestre Neto (1980), em sua obra "Quem é o animador cultural", lista alguns

requisitos característicos do profissional que trabalha com o lazer: 1) formação cultural

ampla e profunda, que é uma condição importante, mas não exclusiva, tendo em vista o

bom desempenho profissional; 2) ligação afetiva à prática cultural; 3) ação sociocultural

voluntária; 4) caráter opinativo; 5) intenção de exercer influência; 6) desconfiança da rotina

e do consumismo e 7) inquietação face à situação cultural (crença na ação). É importante

frisar que, para o autor, as três primeiras características estão presentes na maioria dos

animadores, no entanto, as outras não são evidenciadas com facilidade, mas precisam ser

desejáveis.

Porém, mesmo concordando com a necessidade de atuação de um sistema de

animação, entendo que as afirmações desse autor citado anteriormente devam ser mais bem

analisadas, pois em momento algum mostram preocupação e discutem os possíveis riscos

que possam surgir a partir da atuação desse sistema de animação, uma vez que, ao invés de

privilegiar a participação, pode incentivar o contrário, a não-participação.

Discutindo esses possíveis riscos, Marcellino (2002) enumera alguns, tais como:

possibilidade de direcionamento das atividades, deixando de lado o papel pedagógico da

animação, contribuindo para reforçar os valores da ideologia dominante ou encorajando

práticas tradicionais; a realização dos "pacotes" de lazer, elaborados nos gabinetes, para

simples consumo; tendência ao isolamento profissional, restringindo a um único conteúdo

cultural; a visão "moralista" do lazer podendo transformá-Io numa espécie de censor das

manifestações; tendência à valorização das suas preferências em termos de conteúdo e

gêneros; e riscos devido à atuação institucionalizada.

Entendo que a atuação do profissional, aqui chamado de animador sociocultural, se

faz necessária por dois motivos principais: primeiro, por adotar uma concepção de lazer que

considera o papel de desenvolvimento pessoal e social como um dos pilares básicos do

lazer. O segundo ponto está relacionado ao conjunto de barreiras presentes na prática do

lazer, que tem como pano de fundo o fator econômico, alicerçado nos preconceitos
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elaborados por uma grande parte da população (mulheres, crianças, idosos, portadores de

deficiência, entre outros).

Dentro dessa análise muitas vezes o papel do profissional que atua na área vem

marcado por um ranço de moralismo e vigilância, muitas vezes de forma reivindicada pela

própria população dada às dificuldades registradas nas cidades brasileiras.

Marcellino (2002), em pesquisa realizada em Campinas, mostra que as pessoas,

quando questionadas sobre a validade da animação sociocultural em locais mantidos pela

prefeitura, solicitam a presença de profissionais de educação física para que estes possam

manter a "ordem" e a segurança quando da realização das diferentes atividades,

moralizando o ambiente no que diz respeito à violência, "afastando" o uso de drogas no

espaço público.

Assim, a formação e desenvolvimento de quadros para reversão dessas expectativas

tornam-se de extrema importância, destacando-se aí o papel das diferentes instituições

formadoras e capacitadoras de profissionais na área do lazer e dos diferentes órgãos

gestores de políticas públicas de lazer, em especial do ministério do Esporte, com o projeto

de Formação de Capacitadores do Programa Esporte e Lazer da Cidade.

Com isso, é importante enfatizar novamente que a ação dos animadores deve, então,

estar baseada na competência técnica dentro das diferentes áreas do fazer cultural e na

democratização cultural, com o compromisso com a mudança na ordem social estabelecida.

Para tanto é necessária a atuação de equipes multidisciplinares, em busca de um

trabalho interdisciplinar, o que requer a atuação conjunta entre as diferentes secretarias e

órgãos ligados à área do lazer, de modo que o desenvolvimento do trabalho integrado possa

ser elemento facilitador das ações, potencializando a sua abrangência e o seu alcance.

Outra questão importante em relação à atuação profissional na área do lazer é a

necessidade da ação profissional estar ligada diretamente aos interesses da população a ser

atingida, o que requer da ação profissional uma atuação conjunta entre as diferentes funções

ligadas ao lazer.

Atento a essas questões Pina (1995) discute a necessidade da atuação profissional

estar calcada em uma estrutura de animação sociocultural de forma piramidal, divida em

cargos e funções de acordo com o modelo abaixo.



Essa estrutura de animação sociocultural tem se mostrado bastante interessante na

sua aplicação nos espaços de lazer. A estrutura de animação é dividida em quatro níveis,

tendo cada um deles características diferentes, de acordo com a função a ser desempenhada

pelo profissional. Quanto mais próximo do vértice da pirâmide, mais amplo e diversificado

deve ser o conhecimento e experiência, pois a atuação será desenvolvida em cargos de

administração, coordenação, consultoria, etc. Quanto mais próximo da base, mais

específica deve ser o conhecimento e a experiência, a fim de atuar com a monitoria

específica das diferentes atividades de lazer.

G entes, encarrega s de setor,
onsultores, dirigentes úblicos.

e privados -\

FUNÇÕES POLIV ALENTES

Programadores e animadores

FUNÇÕES ESPECIALIZADAS

pessoal de alimentação, etc

VOLUNTÁRIOS

Participantes nas atividades que
colaboram voluntariamente em
sua organização e realização

Fonte: PINA, L.W. Multiplicidade de profissionais e funções (1995, p. 126).

E aqui cabe destaque ao papel do voluntariado nas ações, junto à atuação dos

profissionais de lazer. Representantes das diferentes comunidades com as quais os

especialistas de lazer podem trabalhar, os voluntários são elementos facilitadores das ações,
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funcionando como ponto de ligação entre os especialistas e a comunidade como um todo. A

ação dos voluntários podem ser entendida como uma possibilidade de minimizar os riscos

advindos da ação do "especialista" tradicional, uma vez que todo planejamento! parte das

necessidades, desejos e expectativas, a partir da análise de situação em que se encontra a

comunidade.

Nesse sentido, o desafio que se coloca às instituições ligadas à ação com políticas

públicas de lazer é no sentido de capacitar e desenvolver quadros para atuarem na

perspectiva da animação sociocultural, a partir de equipes multidisciplinares, que tenham

competência técnica e compromisso político de mudança, a fim de democratizar o lazer em

nossa sociedade.

De acordo com Marcellino (2003) sua tarefa deve envolver: 1) processos de

recrutamento e seleção dos profissionais, bem como sensibilização destes de acordo com os

valores das políticas de lazer; 2) cursos de formação e desenvolvimento; 3) reuniões

técnico-pedagógicas periódicas e o incentivo a autoformação continuada, com

intercâmbios, por meio de estágios, participações em congressos, grupos de discussões,

entre outras possibilidades.

Para ele, a parceria com universidades é um bom caminho tanto para o

desenvolvimento das equipes profissionais, quanto para os voluntários que tomarão parte

nas ações cotidianas. Mais do que mão de obra barata, portanto, busca-se com esse tipo de

ação a capacitação e multiplicação das comunidades para, que juntos com os profissionais

de competência geral e específica, o estabelecimento de políticas de lazer compromissadas

com o desenvolvimento da cidadania, da democratização cultural.

Assim, o lazer é entendido como direito de cidadania, podendo ser vivenciado como

um instrumento de mudança, gerador de novos valores e a importância do planejamento de

políticas específicas nesse setor é fundamental para que tal possibilidade possa ser

plenamente consolidada em nossa sociedade.

Sobre a ação dos voluntários como possibilidade de mínírnízação dos riscos na ação dos
"especialistas" tradicionais ver: MARCELLINO, N. C. Pressupostos da ação comunitária - estruturas e canais
de participação. In: MARCELLINO, N. C. (Org.). Políticas públicas setorieis: o papel das prefeituras.
Campinas: Autores Associados, 1996, capo 4, p. 39-42 ou, ainda, PAIVA. ]. L.de. Por um voluntário local. In:
MARCELLINO, N. C. (Org.). Formação e desenvolvimento de pessoal em lazer e esporte: para atuação em
políticas públicas. Campinas: Papirus, 2003, p. 157-170.
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As ações no campo do esporte e lazer necessitam de uma abordagem mais
profunda desses temas com o objetivo de disseminá-Ios como direitos sociais do
cidadão. Para isso é fundamental o desenvolvimento de uma política pública de estado
que viabilize e garanta além do acesso ao esporte e lazer, ações permanentes que
estejam em consonância com as necessidades específicas desses campos da vida social
da populaçâo brasileira.

Nessa perspectiva a Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e de
Lazer (SNDEL) implantou há quatro o Programa de Esporte e Lazer da Cidade (PELC)
com o objetivo de 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 (Ministério do
Esporte, 2007).

Com o objetivo de atuar no sistema de formação dos agentes sociais de esporte e
lazer do (PELC) apresento uma proposta de formação modular para o PELe, em todas
as faixas etárias (criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, bem como pessoas com
deficiência e com necessidades educacionais especiais) na perspectiva de contemplar as
questões que envolvem a animação sociocultural (os padrões de organização cultural e o
papel do animador cultural; os espaços de lazer e as experiências de animação cultural e
o voluntariado).

Essa proposta tem como princípio o desenvolvimento de uma capacitaçâo capaz
de promover a reversão do quadro atual de injustiças, exclusão e vulnerabilidade social;
o entendimento do esporte e do lazer como direitos de cada um e dever do estado; a
universalização e inclusão social e a democratização da gestão e da participação,
conforme aponta os princípios norteadores do PELe. Para viabilização dessa proposta é
fundamental a abordagem das questões inerentes à comunidade como a participação, o

Tema abordado na dissertação de mestrado intitulada Lazer e esporte nos clube social-
recreativos de Araraquara, defendida em fevereiro de 2006 no Programa de Pós Graduação da Faculdade
de Ciências da Saúde da Universidade Metodista de Piracicaba, do Curso de Mestrado em Educação
Física sob orientação do Prof.Dr. Nelson Carvalho Marcellino. Texto elaborado a partir de texto coletivo
do GPL.
2 Mestre em Educação Física, professor do curso de Educação Física da Unip-AraraquaralSP,
integrante do GPL (Grupo de Pesquisa em Lazer)-Unimep/SP e coordenador de esportes e lazer do Clube
22 de Agosto - AraraquaralSP.
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voluntariado, a auto-organização, o trabalho coletivo, a intergeracionalidade, o fomento
e difusão da cultura local, o respeito à diversidade e a intersetorialidade.

A partir dessas diretrizes é possível promover o conjunto de ações estabelecido
pela SNDEL (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 construídos e
realizados 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).

O desenvolvimento de um projeto pautado nas questões da animação
sociocultural e do voluntariado necessita inicialmente de uma abordagem mais
abrangente da animação cultural e seus aspectos históricos.

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 tornaram
inevitáveis (Silva; Marcellino, 2006).

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 ínspíradora" a cidade de Paris. No que tange o lazer, a tendência que
mais se difundiu, via SESC conforme já vimos, foi aquela defendida pelo sociólogo
francês ]offre Dumazedier; no entanto não podemos negar as contribuições dadas pela
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 (Silva; Marcellino, 2006).

Em parte, 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
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a estruturação dos processos 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" (Santanna, 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 primeiras 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 torna perigosa e, assim, a
discussão acaba sendo conduzida por um outro viés, o do lazer como panacéia para
resolução dos 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, nem os desdobramentos
que esses estudos tiveram depois nas Universidades brasileiras. Mas é imprescindível
analisarmos como os 'sujeitos' se apropriam dos diferentes objetos culturais.

Neste sentido, é possível afirmar que o lazer na realidade brasileira é, ainda hoje,
freqüentemente restrito a idéia de atividade e às possibilidades práticas proporcionadas
por ela.

Outro fator importante a destacar é que o movimento associativo formal no
Brasil apesar de ser cada vez mais significativo, ainda tem pouco destaque, 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
(Silva; Marcellino, 2006).

Some-se a isso a baixa ressonância social do lazer, motivada pela forte
influência da moral cristã do trabalho, pela aceitação predominante dos valores de
produtividade, e pela falsa noção de hierarquização de necessidades humanas.

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 a 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 põr 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.

Além de suas possibilidades lúdicas, o lazer passou a assumir 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 - Serviço Social
do Comércio - Estado, desde o início foi necessário pensar a formação dos profissionais
dessa 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-Io, torneá-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.

A busca de uma definição que demonstra todas as possibilidades existentes no
campo da animação é anunciada como animação-integração e animação-contribuição. A
primeira traduz um sentido passivo (estado do ser humano que recebe uma ação
exterior) e a segunda um sentido ativo que anima esse ser mobilizando-o na perspectiva
de encontrar um caminho, uma via de afirmação perante a sua realidade. Para Carvalho:

[...] a animação deverá, antes de tudo definir-se como a
ação, espontânea e/ ou provocada, que permitirá ao individuo
assumir o seu próprio desenvolvimento, o que pressupõe uma
profunda tomada de consciência, por parte do animador, do
significado da cultura e das necessidades do cidadão e do grupo
em que atua (Carvalho, 1977, p. 149).

A animação sociocultural possui um conceito que permite uma intervenção
profunda nos grupos sociais utilizando os princípios desta ação, buscando o
desenvolvimento social e cultural dos seres humanos. Carvalho afirma que a conquista
desse desenvolvimento é concebida por meio de outros objetivos que visam:

- Uma maior compreensão das pessoas em relação a si
próprias e ao mundo que as cerca, de modo a poderem apreender,
com maior clareza e profundidade, os problemas que dizem
respeito à sua profissão, aos indivíduos que os cercam, à família,
etc;

- Uma maior compreensão da sociedade em que o
individuo se encontra, única forma de poder participar mais
empenhadamente e atuar mais intensamente na pesquisa das
soluções, sempre renovadas, dos problemas da sua comunidade;

- Uma mais extensa preparação para receber e ser capaz
de se afirmar frente às constantes alterações provocadas na
sociedade pelo progresso científico e técnico, o que o levará a ter
que se pensar constantemente as coordenadas que definem o
comportamento do individuo (Carvalho, 1977, p. 150).



.------

+-,

A superação da ação tradicional no campo do lazer deve acontecer na
perspectiva da animação sociocultural, anunciada inicialmente por CARVALHO
(1977). Ao seguir esse caminho a ação profissional poderá buscar subsídios que
fundamentem uma ação mais abrangente e transformadora, visto que "a animação
sociocultural, assim, busca se alicerçar na vontade social e no compromisso político-
pedagógico de promover mudanças no plano cultural e social" (Stoppa; Isayama, 2001,
p. 94). Para alcançarmos uma atuação arraigada nas características da animação
sociocultural:

,.-.

[... ] é imprescindível realizar estudos aprofundados sobre
as relações mais amplas que são engendradas nas vivencias de
lazer, o que pode levar a maior compreensão do nosso cotidiano,
considerando os diferentes pontos de vista, interesses e
conhecimentos que engloba. Nesse caso, a ação! reflexão! ação é
um encaminhamento fundamental, e o profissional deve tornar-se
um pesquisador de sua prática, reforçando o compromisso com o
avanço do conhecimento e com a compreensão da realidade,
promovendo uma interação entre teoria e prática (Stoppa;
Isayama, 2001, p. 96).

..--....,

Outros aspectos, como o trabalho de interação e de troca de informações entre as
pessoas e os grupos que proporcionam a abertura de novos canais de comunicação, a
conscientização das pessoas a respeito do individual e do coletivo, a elaboração das
ações concretas a partir da opinião de todo o grupo, a reflexão sobre a necessidade da
autêntica participação de todos os sujeitos no processo de emancipação também são
essenciais para uma atuação na perspectiva da animação sociocultural (Carvalho, 1977).
Para que esses elementos tornam-se evidentes na atuação do profissional, a sua
manifestação deve ocorrer a partir de quatro noções básicas as quais são propostas pelo
autor como:

Facilitação [grifo meu]: em que centrará a sua atenção
especialmente sobre a rede de comunicações elaborada pelo
grupo, procurando abrir sempre novos e mais profundos canais de
comunicação;

Clarificação [grifo meu]: procurando esclarecer o grupo e
cada um de seus elementos sobre o significado do
comportamento individual e coletivo;

Catalização [grifo meu]: suscitando um movimento de
constante procura do grupo no sentido de este poder elaborar, por
si próprio, as formas concretas de ação para que está, no
momento, motivado;

Promoção [grifo meu]: como resultado de toda a ação
definida anteriormente, poder-se-á elaborar uma autêntica via
participativa de todos os elementos do grupo, única forma,
parece-nos, de construir urna autêntica via emancipadora
(Carvalho, 1977, p. 155-56).

Em se tratando da atuação profissional em lazer, é preciso que não se isole a
atuação do profissional mais ligado ao atendimento direto à população, do que,
inspirado em DUMAZEDIER (s/d) , pode ser chamado de estrutura de animação,
composta por: 1. animadores socioculturais dirigentes - de competência geral mais



apurada; 2. animadores socioculturais profissionais de competência específica, sem
deixar de lado, no entanto a competência geral, e funcionando, no caso de políticas
públicas, como educadores, e não como "mercadores", como é quase regra, em amplos
setores da indústria cultural; 3. animadores socioculturais voluntários, necessários para
a vinculação com a cultura local - anseios, aspirações, gostos, etc. - da população que se
pretende atingir; e 4. quadros profissionais de apoio - pessoal de atividade meio,
administrativos e operacionais, que precisam estar conscientes da área onde trabalham,
e do serviço final prestado. Todos os componentes da estrutura se inter-relacionam:
observam, pesquisam, planejam, gerenciam, atendem, e dividem conhecimento em
todas essas áreas, mas têm responsabilidades específicas em termos de ação.

No caso dos profissionais, os processos de recrutamento, seleção e
desenvolvimento devem estar atrelados à área de atuação (lazer e esporte, em sentidos
abrangentes), mas é fundamental a ênfase no significado do serviço público, nos valores
que orientam a política geral de Governo, nos que dão base de sustentação à política
setorial da área, e na necessidade de articulação com as demais políticas setoriais. Para
isso é imprescindível uma fase de sensibilização, dos profissionais chamados "de
carreira", e dos novos que se engajarem no processo.

É fundamental, também, pela própria abrangência do lazer, que se trabalhe com
equipes multiprofissionais, em busca da interdisciplinaridade, ou, naquelas
administrações em que a questão do lazer estiver afeta a vários órgãos (departamentos,
ou secretarias), que se busque a integração de ações, procurando superar os "feudos", e
mostrando que o trabalho integrado é um elemento facilitador da ação, e não de
duplicação de esforço profissional.

O animador sociocultural tem diferentes formações, e isto é extremamente
necessário, pela própria abrangência da área cultural. São professores de educação
física, arte-educadores, profissionais de turismo, de hotelaria, etc., que: l. dominam um
conteúdo cultural, 2. têm vontade de dividir esse domínio, com outras pessoas, devendo
para isso, 3. possuir uma sólida cultural geral, que lhes dê possibilidade de perceber a
interseçãolligação do seu conteúdo de domínio com os demais; 4. exercer,
quotidianamente a reflexão e a valoração, próprias da ação do educador, e que os
diferenciará dos "mercadores", da grande maioria da indústria cultural, e 5. ter o
compromisso político com a mudança da situação em que nos encontramos, atuando
dessa perspectiva (Marcellino, 2001).

Na busca da ligação entre a ação técnica e a base da população, minimizando os
riscos de atuação dos "especialistas", é necessário o trabalho voluntário.

Vários autores (PINTO, 2003; RODRIGUES, 2003; RIBAS, 2003; PAIVA,
2003) anunciam que se faz necessário a presença do voluntariado em qualquer setor que
o lazer é desenvolvido. Para Paiva o trabalho voluntário deve ser entendido:

[...] como uma responsabilidade de cada pessoa que
independe de sua classe social e ganha a dimensão de uma ação
que deve ser inerente a todo cidadão que juntamente com os
demais membros da sua comunidade, seja ela qual for, envidará
esforços para superar os problemas vividos e alcançar seus
anseios (Paiva, 2003, p. 159).

No lazer, o voluntariado não diminuirá o campo de atuação do profissional nem
será visto como uma alternativa de mão de obra barata, desde que ele seja "devidamente
capacitado nos aspectos específicos e gerais de uma política de esporte e lazer"
tornando-se "peça fundamental para a implementação de programas que superam a



tradicional prática na área, marcada pelo distanciamento entre as ações desenvolvidas e
a cultura local" (Paiva, 2003, p. 165).

Segundo PAIVA (2003), esses aspectos não diminuem o campo de atuação do
profissional e muito menos concedem o direito dele:

[...] abrir mão do seu papel de educador, ao contrário, a
ação educativa será o cerne de sua atuação, porém, sempre
buscando respeitar a realidade cultural de cada comunidade,
fazendo com que essa realidade seja à base de seu trabalho. que
visará à elevação dos níveis de participação dos sujeitos
envolvidos, dos conformistas até os críticos - criativos (Paiva,
2003, p. 164).

-
Seja entre profissionais, ou entre voluntários, enfatizamos, que a ação a ser

buscada é a do educador e não a do "mercador". E essa tarefa deve incluir: 1. processos
de recrutamento e seleção em consonância com os valores que regem as políticas
públicas, 2. fases de sensibilização aos valores norteadores da política, 3. cursos de
formação e desenvolvimento (que incluam teoria do lazer e do esporte, significado e
valores de políticas públicas em geral e na área, técnicas e processos de formação de
multiplicadores, planejamento e repertório de projetos e atividades), 4. reuniões técnico-
pedagógicas periódicas e 5. intercâmbios (estágios, participação em congressos, grupos
de discussão, organizações profissionais e científicas, etc.) (Marcellino, 2001).

PROPOSTA METO DO LÓGICA DE ATUAÇÃO NA FORMAÇÃO DE
AGENTES SOCIAIS

1. Proposta
Promover a capacitação profissional na área de esporte e lazer com o objetivo de

ampliar o repertório de ações práticas, a partir de uma reflexão teórica a cerca da
temática lazer que esteja vinculada às questões da animação sociocultural e voluntariado
e suas possibilidades de intervenção. É fundamental que todo esse processo esteja
pautado nas características da comunidade local e aconteça num viés participativo.

2. Objetivos.
2.1. Compreender o lazer manifestação humana e suas possibilidades de

mudanças no quadro social;
2.2. Entender a animação sociocultural e o voluntariado como um elemento

essencial nas vivências de lazer;
2.3. Visualizar as atividades físico-esportivas como um dos conteúdos

culturais do lazer e de inserção social podendo se manifestar como atividade ou somente
como assistência, ou conhecimento;

2.3. Apontar a importância da contextualização das ações a partir da relação
teoria e prática.

2.5. Contribuir com a autonomia dos cidadãos nas ações de lazer e da sua
vida como um todo;

2.6 Elaborar as ações a partir da demanda solicitada pela comunidade numa
perspectiva participativa.

3. Conteúdo Programático.
3.l.A dimensão histórica do lazer, conceitos, conteúdos culturais;



3.1.a. a cidade;
3.1.b. o rural e o urbano;
3.1.c. os conteúdos cultura;is

3.2.Relação entre gênero, faixa etária, e aspectos sócio-econômicos;
3.2.a. Homem e mulher;
3.2.b. Criança, jovem, adulto e idoso e a intergeracionalidade;
3.2.c. Brasil e sociedade de classes;
3.2.d. Barreiras intra e inter classes sociais;

3.3.0 lazer como tema transversal;
3.4.A animação sociocultural;
3.5.0 voluntariado;
3.6.Equipamentos específicos e não-específicos de lazer: possibilidades da auto-

gestão;
3.7.A democratização dos espaços;
3.8.Projetos de lazer

3.8.1. Elaboração de projetos
3.9.Avaliação do processo de capacitação.



REFERÊNCIAS

CAPI, A H. C. Lazer e esporte nos clubes social-recreativos de Araraquara. 2006.
124 p. Dissertação (Mestrado) Universidade Metodista de Piracicaba, 2006.

CARVALHO, A. M. Cultura física e desenvolvimento. Lisboa: Compendium, 1977.

DUMAZEDIDER, ]. Questionamento teórico do Lazer. Porto Alegre, CELAR, s.d.

MARCELLINO. Lazer & esporte: políticas públicas (Org.), i, ed .. Campinas,
Autores Associados, 2001.

MELO, Victor Andrade. Lazer e Educação Física: problemas historicamente
construídos, saídas possíveis - um enfoque na questão da formação. In: WERNECK,
Christianne Luce Gomes. Lazer e Educação Física. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.

MINISTÉRIO DO ESPORTE, Sistema de Formação do Programa Esporte e Lazer
da Cidade - PELC Normas e Procedimentos. Brasília. Disponível em:
http://portal.esporte.gov. br/sndel/esporte lazer/grupo formadores.jsp
acesso em 24.11.2007

PAIVA,]. L. Por um voluntariado local. In: MARCELLINO, N. C. (Org.). Formação e
desenvolvimento de pessoal em Jazer e esporte. Campinas: Papirus, 2003.

PINTO, L.M.S. de M. O trabalho voluntário para esporte e lazer em políticas públicas:
problemas e desafios enfrentados. In: MARCELLINO, N. C. (Org.). Formação e
desenvolvimento de pessoal em Jazer e esporte. Campinas: Papirus, 2003.

REQUIXA, Renato. O lazer no Brasil. São Paulo, Brasiliense, 1977.

RIBAS, N.R.S. Tecendo o lazer no estado de Mato Grosso do Sul: da capacitação de
recursos humanos ao trabalho voluntário. In: MARCELLINO, N. C. (Org.). Formação
e desenvolvimento de pessoal em lazer e esporte. Campinas: Papirus, 2003.

RODRIGUES, R.P. Lideranças comunitárias que atuam no desenvolvimento de esporte
e de lazer:voluntários de Porto Alegre. In: MARCELLINO, N. C. (Org.). Formação e
desenvolvimento de pessoal em lazer e esporte. Campinas: Papirus, 2003.

SANT' ANNA, Denise Bernuzzi. O prazer justificado: história e lazer (São Paulo,
1969/1979). São Paulo, Marco Zero, 1994.

SILVA, D. A. M. MARCELLINO, N. C. Reflexões sobre a animação sociocultural
em colônia de férias: Educação e lazer. ln: CARVALHO, J. E. (Org.) Lazer no espaço
urbano: transversalidade e novas tecnologias. Curitiba: Champagnat, 2006; 362p.

STOPPA, E. A; ISAYAMA, H. F. Lazer, mercado de trabalho e atuação profissional.
ln: WERNWCK, C. L. G.; STOPPA, E. A; ISAYAMA, H. F. Lazer e mercado.
Campinas: Papirus, 2001.

http://portal.esporte.gov.


MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE
E DE LAZER
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE
FORMAÇÃO LOCAL: _
FORMADOR: _

A CIDADE, O CIDADÃO, O LAZER E A ANIMAÇÃO CULTURAL

Prof. Dr. Victor Andrade de Meio
Universidade Federal do Rio de Ianeíro'

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".

, o autor é coordenador do Grupo de Pesquisa "Lazer e Minorias Sociais", Maiores informações sobre o grupo podem ser -r>.

obtidas em: www.lazer.eefd.uftj.br.
2 .Extrato da letra "A cidade", de Chico Science. """

http://www.lazer.eefd.uftj.br.


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
aceitar que as discussões acerca da dimensão cultural do problema sejam negligenciadas, como bem
alerta Negr' (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 operáría".

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.

3
• 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.9-1 9, 200111.
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(Magalhães Bastos), Lins Tênis Clube e Vitória Esporte Clube (Uns), ]abour Social Clube (Senador Camará), Maxwell Esporte
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pública e



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
que terá havido nas últimas décadas, uma destruição completa da esfera pública? Nicolau evcenk06

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
intransponível. 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., p.40).

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 "privatízação" 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 uniforme'.

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

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.
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intermediação cultural. In: SANTOS, Boaventura dos. Globalização e Ciências Sociais. Lisboa: 2001. p.419-474.



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 difícil alcance e com ingressos a
preços proibitivos para a maioria da população.

A cultura é assim entendida, de forma limitada e equivocada, como:

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., p.4Z).

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 Molotch" ajudam-nos a entender os sentidos dessa diferenciação:

.~
O processo de construção da cidade distribui esculturas, museus e edifícios de alto
padrão, atraindo aqueles que têm condições de escolher onde viver, trabalhar,

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.



gozar sua afluência. As zonas favoreci das 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
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 jesus'" , Pítaro e Barbosa" e Peres'f 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 traduzi das 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:

· JESUS, Marcelo Siqueíra de. Percorrendo os caminhos culturais do centro da cidade do Rio de Janeiro: um caminho
para acessabilidade. Rio de Janeiro: UFRJ/EEFD, 2002. Memória (Bacharelado em Educação Física).
11
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· 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).

· PITARO, Felipe, BARBOSA, Ana Paula. Perfil do freqüentador de espaços de lazer: Piscinéo de Ramos e Peineirss.
Rio de Janeiro: UFR]/EEFD, 2003. Memória (Bacharelado em Educação Física).
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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 muumizar, 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 tornar mais agradável a vida daqueles que já
estão longe das periferias. Muitas vezes tais remodelaçôes 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 definição. 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 uma 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 como uma 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" .

. Discuti tal assunto no artigo: MELO. Victor Andrade de. Terreirão do samba: resistência contra-resistência no carnaval
do Rio de Janeiro. Licete, Belo Horizonte, v. 3, n. 1, p. 93-104, 2000.
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A animação cultural: uma alternativa
Imaginemos que existam transportes adequados, preços acessrveis, 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 vetnisseges e galerias de arte. A própria maneira como se organizam os equipamentos
culturais se constituem em constrangimento para quem não pertence àquele "rnundínho". 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 física quanto a ideacional dos
recursos capazes de impulsionar o desenvolvimento dentro e pelos "lugares" da
cidade, apropriadamente denominados urban imeginers (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 tecnología" .

Como bem afirma Prigge (op.cít.), 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.

. Trabalhei uma proposta para pensarmos a animação cultural em: MELO , Victor Andrade de. Educação estética e
animação cultural. Licete, Belo Horizonte, v.5, n.1, p.l01-112, 2002a.
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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 uma mudança da estrutura social, quanto acreditar que tais atividades se referem a uma
prática desinteressada, sem conexão com a realidade e sem contribuição para a superação do status
quo.
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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 meu texto permeado de metáforas

(muitas vezes visuais), mas, vou 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 praticas 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.

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.31) 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. Sobre o estudo da realidade vivida em Belém, no período de 1997 a

2004 (SEMEC, 2003, p.33) aponta que a equipe que atua 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 partem das situações locais,

seus limites, contradições e enfrentamentos diante das demandas do cotidiano, sejam de

natureza sócio-econômica, religiosa, etc. para apontar alternativas de entretenimento

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 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 elementos 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 mercado lógica 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 físicas, 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" 1. 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.

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 se está fazendo

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

Conceito tratado por Guattari ~ espaço que supera sua condição física; desterritorializado.
Entre eles: Raymond Willians, Michel Certeau, Inês Peixoto. Giulio Aegan.



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.

O alcance da arte ao grande público é o que se quer atingir, porém mais que

atingi-Ia, cabe municíá-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 enc1ausuramento 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 emergidas 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 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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No texto ora apresentado procuraremos abordar compreensões conceituais acerca dos

temas Cultura, Lazer e Esporte. Nossa intenção é demonstrar e caracterizar as formas de

tratamento dadas a estes.

Conceitualmente apresentamos cultura como sendo um conjunto de valores, normas,

práticas e hábitos que regem a vida humana em sociedade e que se estrutura a partir da influência

de fatores diversos, tais como: aspectos sócio-econômicos, gênero, etnia, escolaridade,

vestimentas, alimentação, produção artística e outros tantos.

Desta forma entendemos que cultura deve ser compreendida como tendo diversas

interpretações, interpretações estas que se fundamentam nas construções histórico-sociais de

cada indivíduo e de cada comunidade, sendo a cultura vista como um termo emaranhado que

reúne diversas atividades e possibilidades.

Fundamentalmente buscamos compreender a cultura como uma produção humana e que,

portanto é algo em permanente construção e reconstrução e isto em função das realidades e

diversidades que são vividas em cada grupo social, desde a família até o próprio país e assim

acaba por influenciar e sendo influenciada pelas ações de cada indivíduo e cada grupo.

Justamente por ser uma construção humana é que a cultura pode assumir um sentido

democrático, libertador ou ao contrário, ser um meio de repressão ou opressão. O fato de poder

ser uma ou outra coisa acaba dependendo dos projetos sócio-históricos e políticos de cada

sociedade, ou seja, a cultura pode ser usada num sentido democrático ou autoritário, como

elemento de alienação ou de libertação.

É necessário o entendimento de que a cultura se organiza por padrões diversos, padrões

que caracterizam e diferenciam os olhares e sentidos dados à cultura. Ao apresentarmos estes

padrões não queremos definir um como sendo melhor ou mais completo que o outro, mas sim

buscamos caracterizar suas diferenças, seus limites e suas potencialidades. Aqui apontamos

como sendo três os padrões de organização cultural, a saber: erudita, de massa e popular. Cada

um destes possui especificidades tanto no modo de construção quanto no modo de apresentação

e desta forma são uma representação dos modos de ação dos homens que os constroem.



Num primeiro momento falamos da cultura erudita e aqui esta é compreendida como

aquela que tradicionalmente se estabelece como sendo a padrão, aquela que referenda e

determina padrões estéticos e de comportamento. A cultura erudita se organiza a partir de

"escolas", podendo cada escola desta ser associada a um mestre, um representante ilustre e ainda,

ela possui meios específicos de transmissão como que num processo de "escolarízação", sendo

representada por várias linguagens artísticas diferenciadas, possuindo cada uma delas formas

específicas de expressão.

Outro padrão de organização da cultura é a chamada cultura de massa que se caracteriza

como sendo uma forma de organização cultural associada à chamada indústria cultural, ou seja,

ela acaba representando formas e expressões culturais imediatistas e voláteis, com ciclos curtos

de interesse e representação. Todavia, por conta de uma ação efetivamente industrial assume

larga escala, difundindo-se no mais diversos espaços e grupos sociais e se produz a partir de

outras expressões culturais, ou seja, ela é uma "remontagem" de linguagens culturais diversas,

adaptada as lógicas centrais de mercado.

Por fim, um outro padrão de organização cultural é a cultura popular. Esta se mostra

como intrinsecamente identificada com aquilo que se produz nas "ruas", ou melhor, é

exatamente a dimensão da cultura que tem base nas ações populares diretamente ligada as

tradições de cada população, caracteristicamente dinâmica e viva, já que se alimenta das

expressões, sentidos e sentimentos de todos. Sua forma mais típica de transmissão é a oralidade,

podendo assumir feições variadas a cada ciclo histórico. Fato negativo é que esta é uma forma de

ação cultural que vem sendo relegada a planos inferiores, tratada como de menor importância ou

qualidade.

Apresentadas as três possibilidades de construção cultural, passamos agora a tratar de um

segundo eixo temático, lazer.

O lazer deve ser compreendido como um direito de todas as pessoas, um elemento de um

projeto de cidadania plena. Assim, estudos sobre lazer nas formações se mostram um conteúdo

básico, dentre outras coisas pela própria concepção das oficinas que é a de serem um espaço de

Jazer.

Conceitualmente compreendemos lazer como uma ação humana desenvolvida a partir de

práticas culturais que envolvam os mais diversos interesses, uma ação que se dá no tempo do não

trabalho, no tempo livre das obrigações profissionais, familiares, sociais, fisiológicas, religiosas

e outras. Deve-se dizer que no tempo de lazer são possíveis dois tipos de atitudes, a ativa e a

passiva, ou seja, contemplando, assistindo ou praticando, vivenciando e isto em todas as

possibilidades e práticas de lazer.

Historicamente podemos dizer que assim como a luta por melhores condições de

trabalho, o lazer é uma constante e efetiva luta social da classe trabalhadora. Esta sempre buscou



o direito pelo acesso ao lazer como uma possibilidade de humanização. Sobre lazer apontam-se

concepções diferenciadas, aqui trataremos da chamada crítica. A concepção crítica é aquela que

entende o lazer como um espaço de formação humana. Nesta o lazer é concebido diretamente

como um direito efetivo, onde o homem pode viver a plenitude de sua condição humana,

entendendo que o homem através do lazer pode buscar a promoção da satisfação pessoal e

coletiva a partir das atividades escolhidas, tendo uma atitude participativa e crítica.

No lazer as práticas são desenvolvidas a partir dos chamados interesses culturais,

interesses estes que representam várias dimensões e ações humanas. Desta forma, os programas

de lazer devem ter em conta estes interesses como dados para a sua construção e também como

forma de estabelecer análises concretas sobre o que se vive ou o que se pode construir. Os

interesses culturais são os seguintes: físicos; artísticos; manuais; intelectuais; sociais; turísticos.

Outro aspecto a ser pensado em relação ao lazer é sua potencialidade educativa, significa

entender que o lazer deve ser tratado como um real espaço de educação e aí se apontam os dois

aspetos educativos do lazer.

O primeiro é o que entende uma educação pelo lazer, sendo este um meio onde se

desenvolvem ações que visem uma formação educativa, já o outro entende uma educação para o

lazer, onde o próprio lazer é fim e o próprio objetivo. Vê-se aqui que estas duas possibilidades

educativas do lazer são diferentes entre si e em relação aos objetivos, mas as duas se ocupam do

lazer como fator educativo e a opção de se usar um ou outro se dá em função de vários

elementos, dentre eles: o espaço social, os objetivos, o tempo de ação, o projeto histórico e

outros. Assim, o lazer deve ser encarado enquanto um campo de intervenção pedagógica com

características específicas se comparado a outros espaços de atuação.

Por último trazemos a baila o tema esporte. Aqui tentaremos compreender o esporte

como um fenômeno social dos mais importantes na atualidade, um fenômeno que se mostra

como uma construção histórica e social característica da sociedade ocidental bem como

mostraremos seus eixos e princípios básicos, aqueles que o caracterizam e apontaremos suas

possibilidades como um fator educativo.

O esporte da forma como o conhecemos hoje surge na Europa, mais especificamente na

Inglaterra entre o século XVIII e o XIX a partir de uma modificação dos jogos populares, ou

seja, as práticas corporais livres e populares passam por um processo de sistematização e

reorientação sendo transformadas no que hoje conhecemos como o esporte moderno,

representado na forma de diversas modalidades.

Em sua origem este esporte surge como ferramenta educativa da burguesia inglesa,

existindo inicialmente nas Public Schools e daí é levado para todo o mundo até chegar ao que

hoje identificamos como um dos maiores fenômenos sociais. Nesta passagem da Inglaterra para

o resto do mundo acaba por acontecer também uma transposição cultural, onde os padrões de um



tipo de sociedade, com seus valores, normas, ou seja, sua própria cultura são carregados para

outras nações tornando-se assim um padrão, uma referência de comportamento promovendo uma

transposição cultural.

É interessante frisar que o esporte moderno surge na sociedade no mesmo período em que

o mundo passa por uma grande transformação, a Revolução Industrial. Desta forma o esporte

passa a ser um dos meios de construção de novos homens e de um novo modelo de sociedade, já

que a partir da Revolução Industrial esta passa por uma grande modificação. Esta modificação

dentre outras coisas significou a passagem do homem do campo para a cidade, com a

conseqüente modificação dos meios de produção e do tipo de trabalho executado, daí, o homem

deixa de se regular pela sua relação direta com o meio e passa a ser regulado por agentes

externos como o tempo e a produção.

Esta associação histórica entre esporte e industrialização faz com que o esporte assuma

para si diversos elementos típicos dos espaços industriais, são eles: competição, rendimento

físico-técnico, recorde, racionalização e cientifização do treinamento. Existe ainda um dado

indispensável em qualquer análise sobre o esporte, que é a sua necessidade de ser sistematizado,

institucionalizado e regulado por leis e códigos internacionais.

A partir do que vimos até então sobre o esporte e reconhecendo as atuais estruturas sócio-

econômicas de nossa sociedade podemos perceber que o esporte moderno tal qual como foi

concebido se alinha a uma lógica social desigual e excludente, fazendo com que possamos

atribuir ao esporte características tais como: preconceituoso, exc1udente, racista, sexista, elitista e

moralista, mesmo que assim como o lazer ele seja considerado um direito social de todas as

pessoas.

Tratando sobre legislação, no Brasil se reconhece que o esporte pode ser caracterizado a

partir de três dimensões sociais que são: o esporte educacional, o esporte de rendimento e o

esporte de participação. Estas dimensões representam interpretações diversas acerca das formas

com que o esporte se dá na sociedade, como formas com que o esporte se estrutura e compõe

suas dinâmicas.

O esporte educacional é aquele que atua na educação formal, sendo um meio de todo um

processo formal de escolarização. O esporte de rendimento se vale da busca do resultado

máximo, usando a competição extrema como fim único e por fim, o esporte participação é o que

busca a formação humana a partir do lúdico na prática esportiva. Podemos identificar que o

esporte de rendimento acaba sendo o que tem mais representação na sociedade, criando

influências sobre as demais dimensões. Tal fato se vê na larga influência dos chamados esportes

olímpicos nas práticas esportivas populares, na acentuada dimensão atribuída ao seu aspecto

técnico e competitivo em detrimento de seu aspecto lúdico, na sua interpretação como uma



esfera de trabalho e rendimento, mesmo em espaços que não devem priorizar isto, como a

educacional e a de lazer.

A partir do reconhecimento de que o esporte é uma produção humana e é uma das

dimensões culturais mais valorizadas na sociedade moderna, enxergamos em sua prática nos

vários espaços sociais uma subordinação aos eixos centrais do esporte de rendimento. Isto faz

com que se caracterize o esporte de lazer e mesmo o educacional como uma "sub esfera" do

esporte de rendimento, ficando sempre sujeitos aos valores que são por esse disseminados,

valores muitas das vezes considerados mesmo negativos.

Em função dessas considerações apontamos formas de tratamento com o esporte, formas

de fazer deste um espaço de lazer com forte apelo educativo, valorizando a produção cultural

humana fazendo do esporte um espaço de criação coletiva e individual, de reflexão e busca do

prazer, um espaço para a construção e solidificação de valores que podem se expressar nas

práticas esportivas, como: alegria, solidariedade, prazer, inclusão. Ao lidar com esporte devemos

acima de tudo fazer valer o fato de que este é um direito social, um bem social que deve ser

estendido a toda população.

Em função das análises mostradas até aqui vamos entender que o esporte pode e deve ser

visto e pensado como um espaço social muito propício à criação humana. Esta criação deve

priorizar a busca da satisfação dos desejos e vontades expressos por cada pessoa e pela

coletividade, sempre a partir de práticas corporais prazerosas e solidárias que permitam a

expressão da autonomia e criticidade. Assim, o esporte pode ser um meio de sensibilização para

aspectos que tocam a vida de cada pessoa e da sociedade brasileira e mais, é mesmo um meio de

educação de sensibilidades e para isto as oficinas devem se pautar num sentido díalógíco e

participativo, uma efetiva construção humana coletiva. O que vemos então é que os eixos aqui

apresentados como centrais, cultura, lazer e esporte se entrelaçam efetivamente construindo uma

compreensão única de suas potencialidades formativas. Por fim cremos ter analisado aspectos

gerais dos referidos temas e desta forma mostrado seus elementos centrais e, portanto,

importantes em trabalhos de formação de agentes envolvidos com programas de esporte e lazer.
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É relativamente recente a preocupação com os efeitos nocivos causados pelo processo de

urbanização crescente, para a estrutura de nossas cidades. A ação predatória, motivada pelos

interesses imediatistas, ocasiona problemas muito sérios, que afetam a qualidade de vida e o

lazer das populações.

A grande maioria das nossas cidades não conta com um número suficiente de

equipamentos específicos de lazer para o atendimento à população. E o que é pior muitos deles,

mantidos pela iniciativa privada como teatros e cinemas, estão fechando e dando lugar a

empreendimentos mais lucrativos. Mesmo aquelas cidades que contam com um razoável número

desses equipamentos nem sempre têm seu uso otimizado, pela falta de conhecimento do grande

público, ou seja, pela falta de divulgação insuficiente entre os próprios moradores. Iniciativas

particulares vêm sendo tomadas e devem merecer apoio. Mas o poder público não pode ficar

ausente. Além da luta para obtenção de novos espaços, é preciso tratar da conservação dos já

existentes (MARCELLINO, 2002).

Se o espaço para o lazer é privilégio de poucos, todo o esforço para a sua democratização

não pode depender unicamente da construção de equipamentos específicos. Eles são importantes

e sua proliferação é uma necessidade que deve ser atendida. Mas, a ação democratizadora precisa

abranger a conservação dos equipamentos já existentes, sua divulgação, "dessacralízação", e

incentivo à utilização, através de políticas específicas, e a preservação do patrimônio ambiental

urbano (MARCELLINO, 2002).

Muitas vezes a solução não está na construção de novos equipamentos, mas na

recuperação e revitalização de espaços, destinando-os a sua própria função original, ou, com as

adaptações necessárias a outras finalidades. Algumas iniciativas já vêm sendo tomadas nesse
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sentido. Mas, muito mais pode ser feito, e na maioria das vezes, dependendo de recursos bastante

menores do que os necessários para novas construções.

Com o desenvolvimento do processo de urbanização, no dia-a-dia, a grande cidade acaba

se transformando no grande espaço de lazer, para a maioria da população. Percorrê-Ia, no

cotidiano, pode ser algo enfadonho ou transformar-se em tarefa agradável e estimulante para os

sentidos, a partir da variedade da paisagem urbana, em termos de significado enquanto

patrimônio ambiental urbano.

A importância que o lazer vem ganhando nas últimas décadas, como problema social e

como objeto de reivindicação, a partir de sua consideração como direito social, ligado à

qualidade de vida nas cidades, não vem sendo acompanhada pela ação do poder público, com o

estabelecimento de políticas setoriais, na área, devidamente articuladas com outras esferas de

atuação, vinculadas com as iniciativas espontâneas da população e com parcerias junto à

iniciativa privada.

Mais recentemente, com a criação do Ministério do Esporte, o lazer vem sendo objeto de

ação mais direta, por parte do governo federal, na Secretaria de Desenvolvimento do Esporte e

do Lazer, e com a realização de duas Conferências Nacionais do Esporte, onde o lazer também

foi abordado, com o estabelecimento da Política Nacional do Esporte, e o início da implantação

do Sistema Nacional do Esporte e Lazer. Mas, ainda o é como apêndice de um dos seus

conteúdos culturais, apenas.

É importante ressaltar, também, que o entendimento do lazer não é efetuado "em si

mesmo", mas como uma das esferas de ação humana historicamente situada. Outras opções

implicariam na colocação apenas parcial e abstrata das questões aqui analisadas.

A noção de cultura deve ser entendida em sentido amplo, consistindo" [...] num conjunto

de modos de fazer, ser, interagir e representar que, produzidos socialmente, envolvem

simbolização e, por sua vez, definem o modo pelo qual a vida social se desenvolve" (MACEDO,

1982). Implica, assim, no reconhecimento de que a atividade humana está vinculada à construção

de significados que dão sentido à existência. A análise da cultura, pois, não pode ficar restrita ao

"produto" da atividade humana, mas tem que considerar também o "processo dessa produção" -

"o modo como esse produto é socialmente elaborado" (MACEDO, 1982). O lazer é visto aqui,

portanto, como fruto da sociedade urbano-industrial e, dialeticamente, incide sobre ela como

gerador de novos valores que a contestam (MARCELLINO, 2005).

Quando a questão do lazer é enfocada, quase sempre restringe-se a um dos seus

conteúdos culturais (DUMAZEDIER, 1980; CAMARGO, 1989), como por exemplo, o esporte,

o turismo, as artes, não contemplando, assim, as discussões nas diferentes esferas do fazer

cultural. Dessa forma, quando se aborda a questão do lazer, principalmente relacionada à



formulação de políticas de atuação, um primeiro aspecto a considerar é exatamente a

abrangência do lazer e seu entendimento parcial e limitado, que pode ser constatado na ação dos

órgãos públicos, na pesquisa, na legislação, etc.

O lazer como reivindicação humana é uma questão de cidadania, de participação cultural.

Entende-se por participação cultural a atividade não conformista, mas crítica e criativa, de

sujeitos historicamente situados. Entende-se, ainda, a participação cultural como uma das bases

para a renovação democrática e humanista da cultura e da sociedade, tendo em vista, não só a

instauração de uma nova ordem social, mas de uma nova cultura. Isso não significa o isolamento

do plano cultural, do social e do econômico, mas tão somente, que não cabe justificar o

imobilismo pela existência de uma ordem social adversa.

Dessa perspectiva a cidade deve ser administrada para todos. E o ser humano que dá vida

às cidades, além de ser animal, com "necessidades primárias", é um ser cultural, com

"necessidades simbólicas", que também precisam ser satisfeitas.

A cidade é um lugar onde se expressam as nossas contradições sociais. De acordo com

Santos (1982, p. 22) "[...] os homens vivem cada vez mais amontoados lado a lado em

aglomerações monstruosas, mas estão isolados uns dos outros [...]", gerando com isso certa

passividade em relação às decisões que atingem diretamente nossas vidas. Nas grandes cidades

isso vem ocorrendo com maior ênfase, dando lugar a uma substituição cada vez maior do

cidadão pelo consumidor.

No cotidiano da vida diária, para a maioria da população, a bela cidade constitui o

equipamento mais apropriado para que o lazer possa se desenvolver. É aí, onde se localizam os

grandes contingentes da população, que a produção cultural pode ser devidamente estimulada e

veiculada, atingindo um público significativo.

Com o crescimento urbano, somado às desigualdades sociais, perderam-se espaços

públicos para a realização de jogos e brincadeiras e atividades de lazer, que foram transferidos a

espaços domésticos ou privados, limitando as opções dos variados conteúdos culturais do lazer.

Sendo assim, o lazer mercadoria reduz a imagem da cidade ao jogo de pura imagem. E o olhar

do consumo é a fonte matricial do olhar paisagístico atual.

Dessa forma, para a re-qualificação do espaço urbano, as políticas públicas têm

importante papel. E visto com suas características de animação sociocultural, o lazer pode

contribuir de modo eficaz e prazeroso, na busca das denúncias do patrimônio ambiental urbano,

considerado como imagem e como imaginário. Nessa perspectiva, a participação comunitária é

fundamental para o conhecimento do valor do ambiente e da cultura, e para o incentivo a um

comportamento destinado à preservação, valorização e revitalização urbanas.



Catera (2006) estuda as políticas de práticas participativas que possam permitir a

apropriação coletiva do patrimônio, entendido como construção social dinâmica de inclusão e

cidadania, concluindo que a participação cidadã pode ser incluída como eixo central de Políticas

de Estado, a quem cabe a regulamentação de mecanismos que as assegure. Constata, porém que

essa participação é escassa, no âmbito do patrimônio cultural, na realidade latino-americana.

Uma política pública de lazer pública deve sempre disponibilizar a população e aos

turistas os espaços patrimoniais e naturais existentes, em condiçôes adequadas de fruição. O

poder público pode procurar manter parcerias com instituiçôes privadas e organizações não-

governamentais para alcançar tal objetivo (MOESCH, 2003). O turista só se sentirá atraído ao

lazer que uma cidade dispõe, se os espaços e equipamentos de lazer dessa cidade estiverem em

boas condições para a própria comunidade local.

Com as possibilidades abertas pelo seu duplo processo educativo (MARCELLINO, 2004;

2005), e particularmente como veículo de educação (educação pelo lazer), o lazer pode

contribuir na Educação Patrimonial. Segundo definição do Instituto do patrimônio histórico e

artístico nacional - IPHAN, a educação patrimonial é um processo que objetiva envolver a

comunidade na questão do Patrimônio, pelo qual ela também é responsável, levando-a a

apropriar-se e a usufruir os bens e valores que o constituem, realizando dessa forma uma

"alfabetização cultural", capacitando-a a ler e compreender o mundo ao qual ela está inserida e

os processos culturais humanos.

Embora ainda seja incipiente o nível de conscientização nesse sentido, alguns progressos

vêm sendo obtidos nessa área. Crescem os movimentos ecológicos e de defesa da memória

cultural. Também quanto a esse aspecto as políticas públicas de lazer devem somar esforços,

apoiando e atuando conjuntamente com esses grupos na sua ação pela defesa de uma forma mais

humana de conceber e vivenciar o espaço urbano.
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o lazer como possibilidade de espaço - tempo pedagógico

Soraya Corrêa Domingues

Este texto é uma reflexão sobre a importância do lazer e suas possibilidades de

intervenção como ação política educativa na formação da sociedade brasileira.

Para imprimir uma delimitação mais clara e focal ao texto de um modo geral e para

efeito de organização didática da presente escrita, foi feita a opção, ao adentrar no debate

referente às tensões em prol de uma educação, a partir da caracterização de Gohn (1999),

de três modalidades em educação (formal, informal e não formal) articulada com cultura

política.

A primeira modalidade, a educação formal, é facilmente relacionada com a escola,

reconhecida como um espaço pedagógico essencial e necessário para socialização do

conhecimento produzido por várias gerações. A segunda é a educação informal

caracterizada como decorrente de "processos espontâneos ou naturais, ainda que seja

carregado de valores e representações, como é o caso da educação familiar" e pode ser

desenvolvidas no convívio com amigos, através de jornais, revistas etc. Já a educação não-

formal é marcada pela intencionalidade qualitativa, busca provocar no sujeito idéias,

valores e atitudes e tem suas atividades pedagógicas estruturadas fora do sistema escolar

convencional. É neste espaço que o lazer representa uma ação intencional e não formal.

(Libâneo, 1992, p.18).

Considerando a pouca visibilidade da educação não-formal é possível identificar

nessa dimensão de aprendizagem um conjunto de iniciativas ao longo da história. A partir
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da década de 80, a educação não-formal ganha terreno e pouco a pouco, se configura em

uma rica experiência sócio-pedagógica.

Os espaços e tempos pedagógicos para uma vívência e experiência das expressões

culturais são em grande parte possibilitadas pela disciplina Educação Física, ela tem a

responsabilidade de tratar das expressões culturais, mas ao mesmo tempo, no entanto, é

importante reconhecer que poucos vêm tendo acesso à Educação Física, durante sua vida

escolar, sobretudo a Educação Física de corpo inteiro voltada para uma consciência

corporal e valorização da vida.

O acesso às expressões da cultura corporal pode ser valorizado como ações de lazer

que não, necessariamente, está na escola. A valorização da cultura como possibilidade de

espaço para aprendizagem, representa uma proposta que busca dar às práticas corporais

orientadas um sentido e significado mais amplo e compromisso com a igualdade de

oportunidade, o prazer e ajustiça social.

O lazer, uma conquista histórica, representa um direito social e conseqüentemente

como desafio formativo no âmbito da Educação Física. Nesse processo as relações entre

lazer, esporte e cultura na sociedade capitalista são estabelecidas, predominantemente,

pelas atividades esportivas que constitui a prática de movimento hegemõnica entre as

expressões culturais de movimento. O esporte é um dos importantes fenômenos culturais da

modernidade de grande alcance popular e com potencial fortemente alienante. Entretanto,

visto a sua relevância cultural ele pode ser valorizado como uma das possibilidades de

atuação do esporte-lazer-educativo. Incentivando práticas que proporcionem a coletividade,

a auto-organização e a conscientização política dos participantes.

Na ambiência mais ampla acerca do lazer destaca-se Marcellino (1996), quando

afirma a possibilidade de "humanízação da vida" e o reconhecimento do lazer como "canal

privilegiado" de democratização para o acesso à cultura não pode mais ser "encarado como

atividade de sobremesa ou moda passageira" no dia a dia de uma cidade ou metrópole. A

rigor, vive-se diante de grandes desafios contemporâneos e históricos no que se refere ao

uso qualitativo dos espaços. Seja ele rural ou urbano.
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Trata-se de lazeres que implicam em obrigações repousantes, recreativas,

informativas e formativas e no atendimento a distintas categorias sócio-profissionais as

quais envolvem relações etárias, étnicas e de gênero.

O debate acerca do lazer acolhe uma ampla conceituação, envolvendo matrizes

teóricas nacionais e estrangeiras. Os escritos de Dumazedier, por exemplo, que tem grande

trânsito entre os estudiosos do tema, foram considerados, ele reconhece o lazer como:[ ... ]

um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para

repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou, ainda, para desenvolver sua

informação ou formação desinteressada. (1973, p.34). E reconhece o lazer como um saber,

que há predomínio de uma atividade sobre a outra, através de escolhas, muitas vezes

impulsionada pela subjetividade e ou pelas vivências de lazer, possibilitam a demarcação

dos chamados interesses culturais. Tais interesses em Dumazedier podem ser subdivididos

em: sociais; físico-esportivos; intelectuais; práticos ou manuais e os artísticos.

Padilha (2000), entende que o caráter desinteressado do lazer e sua conseqüente

impossibilidade de fins lucrativos, utilitário e ideológico, indicados pelo teórico acima

referido, são improváveis, pois na sociedade capitalista, parece quase inexistir alguma

atividade de lazer desinteressada economicamente.

/

Assim ficam evidentes as contradições e os antagonismos em torno da temática,

lazer, as quais não têm impedido as crescentes reflexões literárias sobre a ludicidade e

sobre três conceitos básicos no âmbito do lazer: tempo, espaço e atitude.

Ao ingressarmos no debate referente aos conceitos, cabe destacar que as

possibilidades qualificadas de experiência cultural do lúdico no lazer são incontestáveis,

mas, ao refletirmos um lazer lúdico transgressor, faz-se necessário irmos além da

constatação da realidade, do relaxamento e das práticas recreo-esportivas é preciso ações

que favoreçam a coletividade ao invés do individualismo, a solidariedade ao invés da

barbárie e a organização ao invés das ações acríticas referentes dos problemas sociais.

O problema do espaço tempo do lazer é que muitas vezes os sujeitos estão sendo

expulsos do seu tempo e desestruturados nos seus interesses estéticos, deixando de ser

protagonista da sua agenda, da sua própria história. Reconhecemos, no entanto que o
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tempo/ espaço do lazer pode favorecer a um lazer sócio-educativo-ambiental e a ações

públicas que mediadas pelo simbólico e pelo cultural desenvolvam uma corporeidade que

privilegie a criticidade e a criatividade, livre da exploração da sociedade capitalista do

trabalho e também do lazer.

A via de mão dupla que reconhece no lazer o sujeito como construtor da sua própria

educação pode em qualquer dimensão do lazer, identificar três atitudes: praticar, assistir ou

estudar o assunto. As possibilidades de atitudes referidas não ocorrem necessariamente de

forma isolada, elas podem até ser vivida simultaneamente. Quer na contemplação da

natureza ou nos aparelhos e jogos competitivos encontra-se referência estética que

configuram parte do quadro das possibilidades de vivência do espaço público.

Tal caminho deve ser potencializado, na dimensão das políticas públicas, para

assegurar ao maior número de sujeitos, experiências culturais que contribuam para refletir

criticamente sobre os interesses de ordem global e para mobilizar, discutir e organizar os

interesses da ordem local.

Uma política pública cidadã precisa compreender o lazer como "veículo e como

objeto da educação" e ver o lazer de forma críticas e lúdicas. (Marcellino, 1990, p.58).

Trata-se de um posicionamento baseado em duas constatações: a primeira de que o espaço

tempo do lazer é um veículo privilegiado de educação, como indicava os estudos de Gohn

sobre o ensino não formal; e a segunda de que, para a prática qualitativa das atividades

físicas, é necessário considerá-Ia como espaço de aprendizado, estímulo e iniciação que

possibilita a passagem de níveis menos elaborados, simples, para níveis mais elaborados,

complexos, com o enriquecimento do espírito crítico, na prática ou na observação da

cultura corporal/esportiva.
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o LAZER E O AGENTE SOCIAL: CONCEITOS E REFLEXÕES SOBRE

O PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE

Pedro Osmar Flores de Noronha Fígueiredc'

Este ensaio pretende refletir e pensar a atuação dos Agentes Sociais de Esporte e

Lazer do Distrito Federal e Entorno, que atuam no Programa Esporte e Lazer da Cidade

(PELC) do Ministério dos Esportes, no campo do esporte comunitário e do lazer. Como

indica o Manual de Orientação do Ministério do Esporte entende-se que no PELC:

"... as manifestações socioculturais, artísticas, intelectuais,
físico-desportivas acontecem tendo como princípio a gestão
participativa e democrática, mediada pelos Agentes Sociais de
Esporte e Lazer, pessoas com formação multiprofissional e
perfil de mobilizadores sociais, com legitimidade junto à
comunidade para, a partir de suas inserções, exercerem o papel
de aglutinadores dessas comunidades e estimuladores dessas
manifestações". (MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2004)

Os Agentes Sociais de Esporte e Lazer, compostos por professores com nível

superior, estudantes e "leigos'", compõem um interessante quadro interdisciplinar e

multiprofissional, que se articulam coletivamente para a construção e intervenção dos

saberes populares com saberes acadêmicos, tratando o Esporte e Lazer enquanto direitos

Possui graduação pela Universidade de Brasília (2002). Mestrando em Educação Física pela
UnE. Atualmente é professor do Ensino Médio e Fundamental - ElA da Fundação Educacional do
Distrito Federa. ministra as disciplinas "Teoria e Prática da Recreação e Lazer" e "Aspectos Pedagógicos
do Jogo e da Ludicidade" na FALBE, pesquisador da Rede CEDES UnB - ME, Consultor Nacional de
Formação do Ministério do Esporte e Diretor Científico da ONG Centro de Cultura e Lazer Natureza
Humana.
2 "Termo utilizado para designar os agentes sociais, não diplomados em curso superior de
educação Física. que atuem na condução de alguma das atividades físicas que o Conselho Federal de
Educação Física (Confef) considera prerrogativa de seus filiados, como capoeira. ioga, artes marciais,
diferentes modalidades esportivas. musculação. dança (etc)" (SAUTCHUK. 2005)
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sociais e a formação continuada como instrumentalização para a Educação no e para o

Tempo Livre. No Distrito Federal e no Entorno, atuam cerca de quase 300 Agentes

Sociais de Esporte e Lazer pelo Programa Esporte e Lazer na Cidade, gerenciados por

um Consórcio de ONGs3 conveniados pelo Ministério do Esporte, através da Secretaria

Nacional de Desenvolvimento do Esporte e Lazer (SNDEL).

Lazer: conceitos

Entendendo o Lazer como fenômeno cultural recente da sociedade pós-

industrial, existem vários estudos que dissertam sobre o tema na atualidade, porém

ainda se ressente de estudos críticos e de relevância para o entendimento do lazer. Silva

e Silva (2003) apontam interessante relação do lazer com o mundo do trabalho,

compreendendo-o como direito conquistado nos porões das fábricas por melhores

condições de trabalho, na busca pela conquista de um tempo liberado de trabalho onde

se pudesse exercer outras atividades, podendo assim, o lazer se configurar num espaço e

tempo de organização social através da conquista do Tempo Livre, ou seja, livre das

determinações do capital e tempo de produção de cultura e na construção e conquista de

um novo projeto histórico de sociedade, já que no domínio do capital o tempo do não-

trabalho não pode ser considerado completamente livre do capital, visão esta

compartilhada por Taffarel (2005), pelo grupo da LEPELlFACED/UFBA (2005) e por

Padilha (2000 e 2006)

Segundo Mascarenhas (2003), o lazer, como expressão do contraditório, se

encontra no avanço da sociedade neoliberal e globalizada em duas vertentes: de um lado

a expressão do lúdico, da fruição, fantasia, do prazer estético e da experiência e do

outro, a busca pela satisfação imediata, a utilidade prática, o lucro e a alienação. O lazer

é 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" .(MASCARENHAS apud

MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2004).

Mascarenhas (2005) também faz uma crítica às abordagens: realista-objetivista,

idealista-subjetivista ou crítico-idealista', que referendam grande parte dos estudiosos

Esse consórcio de Ongs denominam-se Consórcio Brasília e é composto por várias entidades
populares, do campo da esquerda. que se aglutinaram na perspectiva de atuarem coletivamente numa
política social de esporte e lazer em contraposição a política executada pelo Governo Roriz.

Para saber mais ler a tese de doutorado de Fernando Mascarenhas, "Entre o ócio e o negócio:
teses acerca da anatomia do lazer" (2005).
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do lazer, por não partirem da realidade concreta e da prática social. Entendendo que

"...0 critério de verdade para apreensão daquilo que é o lazer é a

prática" (MASCARENHAS, 2005). Essas abordagens desconsideram a ressignificação

do lazer frente ao mercado que se deu no avanço do neoliberalismo, nas últimas duas

décadas, dando-lhe nome ao fenômeno de mercolezei. Propondo uma ação política aos

que almejam e compartilham a "...vontade coletiva de fazer frutificar um outro lazer,

crítico e superador em relação ao mercolezet...." e ao apontar a necessidade políticas

sociais com diretrizes " que possam compor a base programática de uma política de

lazer, além de levantar elementos para uma pedagogia crítica ao lazer que no desenrolar

cotidiano de tais políticas, possa organizar, junto à sociedade civil, um outro tipo de

sociabildade e cultura lúdica, estimulando a lezerenis." (ibid, 2005), que seria

justamente esse movimento de resistência ao mercolezet e a luta pelos direitos sociais,

na busca pela cidadania plena.

O lazer vivenciado em seu potencial lúdico, pedagógico e produtivo pode

contribuir na elevação da consciência crítica da população, quando considera o sujeito

protagonista histórico da sociedade em que vive. Consciente ainda, de viver na

sociedade capitalista, que se apropria do trabalho produtivo, fazendo-os vender a força

de trabalho e buscar a sobrevivência através do mercado de livre concorrência, o qual o

objetivo principal é a obtenção da mais valia, ou seja, do lucro do patrão em detrimento

da pobreza e miséria do trabalhador (a). Na conquista do Tempo Livre e / ou na

conquista da Lazerania, ocorre O trabalho enquanto valor de uso através do trabalho

socialmente útil, conceito esse usado por Pistrak (2002).

O Agente Social de Esporte e Lazer

O PELC conta como ator de intervenção social e pedagógico, o Agente Social de

Esporte e Lazer. "É ele que faz a articulação e dá a dinâmica para as atividades culturais

necessárias ao desenvolvimento humano da população de cada comunidade

participante".(MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2004). Já Marcellino (1995) entende o que

seriam os Agentes Sociais enquanto Animadores Sócio-Culturais que atuam em vários

contextos tanto público quanto privado, utilizando o método da ação comunitária, esse

método nos parece desprovido de comprometimento político na materialização da

intervenção. Melo (2006) baseado nos estudos culturais, avança numa proposta de

3



compreender o agente social de esporte e lazer, ressignificando o conceito de animação

e de animadores Culturais,

"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." (MELO
APUD MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2007).

Sendo esse conceito inclusive adotado pelo PELC, no seu mais recente Manual

de Orientação, cabe investigar os limites, abrangência e possibilidades dessa

nomenclatura, Pois nos parece mais repleto de significado as referências dos autores

abaixo, no sentido da construção de um outro projeto histórico e de um outro

trabalhador do lazer.

Nos estudos de Silva e Silva (2004) e nas experiências construídas na

Prefeitura de Recife (2002 a atual) apontam para a nomenclatura de Educadores (as)

Sociais de Esporte e Lazer, propondo ações, baseada em uma formação permanente,

balizada num método teórico-metodológico, que atenta ao papel de educador, na

mediação do conteúdo e do contexto social para o trabalho coletivo e a auto-

organização. Mascarenhas (2005) tem posição semelhante ao buscar na "concepção

pedagógica progressista no âmbito da educação não-formal para podermos avançar com

uma pedagogia crítica do Jazer" que segundo sua análise está no "legado das

formulações freirianas que se vão acompanhando de várias outras e que

convencionalmente chamam de educação popular. Inspirados, portanto, pelos

pressupostos teórico-metodológicos sistematizados no campo da educação popular"

(MASCARENHAS, 2005).

E oportuno também a constatação do autor devido a:

"Outro problema que merece consideração diz respeito à
precariedade das relações de trabalho em atividades de lazer. Ao
lado da dificuldade de se definir quem é o trabalhador do lazer,
o que constitui enorme empecilho tanto para o reconhecimento
social deste trabalhador como para que ele próprio se perceba
como tal, a enorme heterogeneidade inerente à base flexível dos
serviços de lazer coloca grandes obstáculos para a organização
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destes trabalhadores em torno da luta por direitos e por proteção
legal para sua atividade." (ibid, 2005).

Em trabalho recente, Taffarel (2005) e seu grupo de pesquisa da UFBA, tratam

sobre os Agentes Sociais de Esporte e Lazer na Zona Rural, delineando saberes e

competências desse ator no contexto agrário com a necessidade da:

"... formação de Militantes Culturais que articulem a realização
de atividades de Lazer de forma a possibilitar a articulação
destas atividades à construção do novo homem em processo pela
luta pela terra, um primeiro passo é resgatar e valorizar a
identidade cultural dessas áreas, que se caracterizam por
apresentarem peculiaridades que os diferenciam da zona urbana,
como também da zona rural convencional. Entre essas
características destacamos: a luta pela terra, a defesa de um
outro projeto de sociedade e a luta pela construção do projeto
anticapitalista, e a presença de pessoas de diversas regiões, que
irão influenciar na nova configuração do território ocupado. ".
(Grifo nosso, LEPELlFACED/UFBA, 2005).

Tendo em vista que o setor de esporte e lazer hoje tem apresentado algumas

problemáticas, entre elas: espaços insuficientes, inadequados ou de uso restrito ou

privado, baixa capacidade de apoio às iniciativas populares, uso do esporte e lazer

enquanto "moeda de troca" para campanhas eleitorais, exclusão de uma grande parcela

da sociedade as diversas manifestações da cultura corporal, principalmente, as camadas

populares, as mulheres, as crianças e os idosos., sabe-se portanto, que o esporte

comunitário e o lazer nunca foram tratados enquanto política pública garantida por lei.

Segundo o Manual de Orientação do Ministério do Esporte, o Programa Esporte e Lazer

na Cidade apresenta-se na corrente contra-hegemônica das políticas sociais setoriais de

esporte e lazer, pretendendo-se enquanto Política de Governo, promovendo a cidadania,

emancipação e desenvolvimento humano.
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O tempo de lazer e divertimento na sociedade contemporânea passa a ter
maior preocupação a partir da revolução industrial, quando os homens passam a lutar ,
entre outro pleitos, por redução da carga horária de trabalho e consequentemente pelo
aumento do tempo livre e do tempo de descanso, ou seja mais tempo para o lazer e
divertimento.

Atualmente, no Brasil, o governo federal coloca no seu programa de
governo, o esporte e o lazer na condição de direito do cidadão e como um dos elementos
que proporcionam uma melhor qualidade de vida.

o lazer

O tempo livre ou de lazer não é apenas um momento de diversão, é
tambem tempo de crescimento, conforme Marcellino (2000 p.l O). "cultura, entendida no
seu sentido mais amplo, vivenciada - praticada, consumida ou conhecida - no tempo
disponível ( fora das obrigações do trabalho), que guarda determinadas características
como a "livre" adesão e o prazer, e propiciam condições de descanso, de divertimento e
desenvolvimento tanto pessoal, como social."

O lazer é entendido como um tempo disponível onde o indivíduo pode
usufruí-lo de forma crítica e criativa, que não seja uma prática alienante e
descontextualizada da sua realidade, especialemnte a local; criativa, que não seja um
mero reprodutor daquilo que lhe é mostrado ou apresentando, sem uma reflexão e análise.
É um momento de construção indivudual e coletiva, que deve colaborar para o
crescimento deste sujeito enquanto ser pensante e crítico.

Entretanto, não podemos imaginar que o lazer está alienado da realidade e
que por si só será fator de crescimemto e progresso dos indivíduos. Esta seria um análise
ingênua da realidade. Pode ser mais uma prática ou oportunidade como educação,
cultura, segurança, emprego, etc... que colaborará para o crescimento individual e
coletivo.

Na periferia dos grandes centros urbanos ou em outros espaços, onde a
população se encontra em situação de vulnerabilidade social o lazer e o esporte, muitas
vezes além de mostrar possibilidades de ocupação de seu tempo livre, tambem possibilita
a prática de uma outra forma de se relacionar com os outros, que não é a cultura



dominante. Existe a prática da solidariedade, da parceria, da integração, da
democratização.

o Esporte

o esporte de acordo com a atual legislação pode se manifesta em 3
dimensões: o esporte de rendimento ( profissional e não profissional), é aquele onde o
praticante tem como contrapartida o salário ou alguma forma de retribuição material; o
esporte educacional, é aquele praticado no âmbito escolar; e o esporte de participação,
que é a dimensão do esporte onde se tem o maior número de praticantes e que abrange
todas as faixas etáreas. Esta manifestação esportiva esta baseada na participação de todos,
na cooperação, na integração, na inclusão, é o esporte de abrangência social onde todos
tem a sua oportunidade.

O esporte e o lazer , suas possibilidades e abrangências foi o centro dos
debates durante a realização da I Conferência Nacional do Esporte, com o tema" Esporte,
Lazer e Desenvolvimento Humano"(2004), que propiciou uma ampla discussão sobre
aspectos do esporte e lazer, envolvendo todos os segmentos do "mundo" esportivo
nacional, desde as confederações esportivas até lideranças esportivas comunitárias, onde
ficou claro que está é uma luta "que não tem donos", que é de todos e que tem por
objetivo uma sociedade brasileira melhor.

Nesta conferência foi aprovada uma resolução que destaca o esporte e o
lazer como fatores de desenvolvimento humano "pois contribuem na formação integral
das pessoas e na melhoria da qualidade de vida do conjunto da sociedade e não devem ser
vistas como um instrumento para solucionar ou desviar a atenção dos problemas sociais".

Bracht (2006 p. 123), reforça a idéia da inclusão, não de forma alienante e
consumista, mas a inclusão social pelo esporte deve ser entendida "como uma
participação ou a construção das condições de possibilidades para participar da
construção cultural. A construção da cidadania cultural no plano do esporte implica
formar sujeitos capazes de participar na construção da cultura".

Outro aspecto que deve ser considerado num projeto diferenciado de
sociedade e que contrapõe o modelo midiático de que' "vença o melhor", onde o
individualismo prepondera sobre a coletividade, é a realização de um projeto de esporte
onde os "aspectos como responsabilidade e autonomia tenham mais importância que a
necessidade de formar grupos vencedores ou futuros atletas, principalmente quando se
trata de crianças e jovens" (Rezer, 2006 p. 161).

Considerações finais

Quando falamos de esporte e lazer dissemos o quanto estas manifestações
corporais e culturais podem contribuir para o crescimento pessoal e coletivo dos
indivíduos. Entretanto, não pode ser uma mera reprodução de ações de uma sociedade
ainda excludente e elitista.

O esporte e o lazer tem um fim em si mesmo, mas tambem pode ser um
caminho aglutinador para desencadear outras ações de protagonismo, como por exemplo
a experiência de Porto Alegre ( Orçamento Participativo), onde uma comunidade que se
aglutinou a partir do esporte e lazer descobriu que a partir desta força coletiva poderia
mais, e conseguiu a construção de novas moradias para o seu núcleo comunitário.

Da mesma forma como é importante essa visão diferente de sociedade,
igualmente importante é a postura do educador social frente a este grande desafio.
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Como diz Paulo Freire (1998 p. 85): "ensinar exige a convição de que a
mudança é possível. O Mundo não é. O Mundo está sendo." Nós somos os protagonistas
da nossa própria história. Ela é como a deixamos que seja, podemos mudar este rumo. O
caminho não é fácil, mas é possível.

Devemos romper com a Sociedade Alienante (Freire, 1985 p. 35), onde o
ser humano tende a imitar os outros e deixar de ser ele mesmo, para passar a ser um ser
humano criador e criativo.

Para Melo (2006 p. 88) a " Animação Cultural, como tecnologia
educacional é uma proposta de pedagogia social pautada na idéia radical de mediação
(nunca deve significar a imposição)". Diz ainda: u se a atividade de lazer e o animador
cultural não podem sozinhos recuperar a cidadania do cidadão, por certo não podem ser
negligentes com uma possível contribuição".

O esporte e lazer tem uma enorme capacidade de aglutinação e de
agregação das pessoas, isto pode ser um elemento muito forte para uma mudança de
sociedade.
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o lazer e o saber local

Cleber Augusto Gonçalves Dias

Na conjuntura dos nossos dias, o conhecimento e a cultura se constituem como novas forças .

de produção, isto é, são ferramentas de uma "nova economia de inovação perpétua".' Poderíamos

dizer que esses elementos passaram a constituir a variável mais importante na explicação das novas

formas de organização social e econômica, onde a centralidade da cultura evidencia-se no seu papel

quanto à determinação dos modos de vida e de organização social. Desse modo, a posse desses

conteúdos, bem como a capacidade de produzi-l os e maneja-Ias, são, de agora em diante, concebidas

como recursos potenciais, sendo fundamentais para as pessoas e para a sociedade de um modo geral.

Na prática, trata-se então da justaposição da cultura com a economia formando uma nova

mola mestra das formas de organização da estrutura social, que, por sua vez, dão notícias de uma

"industrialização universal generalizada", ou uma crescente "mecanização da superestrutura", a

"industrialização da cultura'v'

É nesse quadro que canais de produção e difusão cultural, tais' como o são as esferas do

tempo livre, assumem um lugar de ainda mais destaque. A partir daí, apropriar-se dos locais que

produzem ou distribuem esses conhecimentos tidos como "socialmente mais significativos" passa a

ser a mais relevante das tarefas políticas. É o que Canclini chama de "lutas pela sígníftcação","

Evidentemente, isso impõe novos desafios para os profissionais que atuam nesses campos de

intervenção. I
Isto porque, e de acordo com esses arpumentos mais gerais, a dominação social se opera,

além da reprodução dos modos de produção, também, e fundamentalmente, pela impregnação dos

KUMAR, Kdshan. Da sociedade pós-inl"w à pós-moderna: novas teorias sobre O mundo
contemporâneo. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1997.
2 A respeito do conceito de indústria cultural, ver: ADORNO, T. W. & HORKHEIMER, M. Dialética do
esclarecimento: fragmentos filosóficos. Ria de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.
3 CANCLINI, Gastar. A globalização imaginadr' Iluminuras,
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hábitos, experiências e modos de ver; opera-se, enfim, pela saturação da experiência do vivido. Esse

processo ocorreria de tal forma que o que as pessoas vêm a pensar e a sentir seria, ao menos em tese,

a reprodução de uma determinada ordem social. O tipo específico de atribuição de valores

simbólicos, ou da distribuição do "capital cultural" determina então o modelo de estratificação

social, pois, ao lado da luta de classes econômicas, também uma luta de classes simbólicas, pois a

luta não é só em torno da distribuição de bens e serviços, mas também, em torno dos valores

corretos, dos padrôes legítimos e dos estilos de vida distintivos de classe.'

Certa vez o antropólogo Malinowsk afirmou, provo cativam ente , que conhecia somente uma

prova da superioridade da civilização ocidental sobre as chamadas "culturas selvagens" e que esta

eram os cânones." Deslocando essas reflexões para a análise dos nossos próprios processos de

estratificação social ou para os mecanismos de atribuição de valores a uma cultura particular,

poderíamos parafrasear-lhe dizendo que só existe uma prova de superioridade da alta cultura ou da

cultura erudita sobre a cultura popular e que esta é o cânone.

Nesse sentido, os gradientes de desigualdades também operam na e pela cultura. Aqui, a luta

pelo exercício de certas formas de fruição do tempo livre exerceria um papel central na configuração

de forças políticas, na medida em que se apresenta como uma instância de construção de

significados e de veiculação de valores. Do mesmo modo, a distribuição, o acesso e a produção

igualitária dessa forma específica de capital pode constituir uma possibilidade de re-ordenamento

social através da atribuição e produção de novos significados e valores.

Interesses particulares refletidos no processo de seleção de conteúdos de lazer e de

divertimento de um modo geral dão conta de evidenciar a estreita relação entre as estruturas

econômicas e sociais, de um lado, e o campo da cultura, de outro.

A maneira como certos lazeres são tratados publicamente (com mais ou menos legitimidade

ética ou estética), não deixa de ser o produto e a expressão dessa estrutura de poderes. Assim, é

grande a probabilidade que os comportamentos, as preferências e as expectativas de um determinado

estrato social quanto ao modo de aproveitar seu tempo disponível seja apresentada e representada

como imoral, inadequado ou esteticamente pobre. O caso dos bailes funks do Rio de Janeiro é um

exemplo emblemático desse processo. Essas manifestações populares, geralmente sediadas nos

morros e favelas da cidade, são insistentemente rotuladas e estereotipadas, desprezando-se os

sentidos e significados que tais expressões assumem para as comunidades que o produzem e o

usufruem.

--,

,'-

-r--,
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Em suma, a valorização de determinados modos de divertimento não é uma atitude imparcial

ou neutra. Ao contrário, esse processo significa uma tentativa de propagar ideais e valores que

refletem interesses de subgrupos sociais específicos e bem determinados. No nosso caso, ideais e

valores atrelados, geralmente, a classe média.

Obviamente, e afastando-nos de qualquer posição maniqueísta e reducionista, não seria o

caso de extinguir por completo os conteúdos culturais de lazer estabelecidos sob o argumento de que

eles sejam uma espécie de imposição de valores culturais, ainda que em alguma medida é isso

mesmo que eles sejam. Mais concretamente, seria mais produtivo entabular, através de ações

pedagógicas no e para o lazer, uma abertura e uma flexibilização desses conteúdos,

concomitantemente a uma franca expansão do número de possibilidades, que considere também a

incorporação de novas linguagens culturais, tais como aquelas tipicamente populares.

Sob este aspecto, o tempo e espaço do lazer podem mesmo ser privilegiados, pois ali é

possível a construção de relações éticas e estéticas diferenciadas. Sua dimensão "desinteressada" o

constitui como um riquíssimo espaço de trocas culturais. Nesses termos, a utilização do lazer como

veículo de educação, possibilita um redimensionamento paradigmático, intervindo no âmbito da

cultura, especificamente de algumas linguagens culturais e artísticas, de maneira a valorizar a

expressão da criatividade, da subjetividade e das sensibilidades.

Lembremos que através das artes temos a representação simbólica dos traços espirituais,

materiais, intelectuais e emocionais que caracterizam a sociedade ou o grupo social, seu modo de

vida, seu sistema de valores, suas tradições e crenças. A arte, como uma linguagem representacional

dos sentidos, transmite significados que não podem ser transmitidos através de nenhum outro tipo de

linguagem."

E nesse sentido, a cultura é algo mais do que a organização intelectual de produtos e

artefatos. É, em outras palavras, algo mais sentido do que pensado - uma idéia expressa de maneira

magistral no diálogo entre o carteiro Mario Ruopullo e o poeta Pablo Neruda, no filme "o Carteiro e

o poeta", quando o Mario questionando "Don Pablo" sobre os significados de uma poesia obtém a

resposta que: "quando se explica, a poesia se torna banal. Melhor do que qualquer explicação é a

experiência de sentimentos que a poesia pode revelar a uma alma suficientemente aberta para

entende-Ia" .

6 BARBOSA, Ana Mãe. Tópicos utópicos. Belo Horizonte, MG: C/Arte, 1998, p.16.
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Uma experiência educativa para fazer sentido tem que ser sentida.' "Não entenda, apenas

sinta", conclamava aos seus expectadores o cineasta ]ean-Luc Godard. Aprendizagens significativas

são corporificadas; são "in-corpo-radas".

Uma aprendizagem significativa só pode ser a1cançada movida pelo desejo em aprender. A

curiosidade é a matriz do pensamento crítico, como já bem advertia Paulo Freire." Esse desejo não é

algo imposto autoritariamente, mas ao contrário, é fruto de motivações e interesses próprios a cada

um. Se os jovens de hoje não se interessam pelos conteúdos que são apresentados na escola, por

exemplo, cabe nos indagarmos se os conteúdos vinculados na escola tornaram-se desinteressantes ou

se nós. professores, não estamos tendo competência suficiente para torna-los interessantes aos olhos

dos alunos?

A hostilidade para com processos culturais alternativos, isto é, diferentes dos padrões

instituídos como hegemônicos, dificulta enormemente a criação de um contexto renovado. A

normatização da cultura diminui a possibilidade de sua configuração como uma instância produtora

de sentidos que contemplem grupos sociais diversos. Dessa maneira, fecha a chance que a cultura

produzida se instrumentalize como ferramenta eficaz de luta pela hegemonia de outras classes

sociais que não a dominante.

Nesse sentido. a construção de um programa de lazer tendo por base a animação cultural, que

tem a organização 'comunitária como princípio fundamental. pode significar uma pequena chance de

resgatar e ampliar a representatividade simbólica de certas expressões culturais populares. no seu

sentido mais amplo. Talvez, a incorporação de códigos de conduta específicos e plurais represente a

aceitação da diversidade dos modos de existir, de se comportar e também de se divertir. Afinal, o

lazer, e conseqüentemente a cultura, apreendidos em seus significados mais elementares. são sempre

e invariavelmente entidades arbitrárias e nesse sentido relativas. Não há. portanto, razões para

acreditar que essa música é melhor do que aquela ou que estes hábitos são mais elaborados que

aqueles. No limite, noções e parâmetros de sofisticação ou de "elaboração" serão também invenções

arbitrárias, isto é, culturais.

O lazer, a exemplo de qualquer outro artefato cultural. é um produto local, ou seja, funciona

à luz do saber local. E é assim que deve ser apreendido.
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ESPORTE E DE LAZER

MINISTÉRIO DO ES6~~~DE DESENVOLVIMENTO DE
SECRETARIA NACI TE E LAZER DA CIDADE "
PROGRAMA ESPOR ~ __ -----
FORMAÇÃO LOCAL: -"
FORMADOR------

.~ onsiderações sobre espaços
Urbano' algumaS c

O Lazer na Dialética com o Espaço . "

R d . ues costa
Luciana Cirino Lages o ngpúblicos de lazer.

-r»;

. ~ 'do nas últimas décadas, marcou
de urbamzaÇao ocorn

No BrasiL O intenso processo 't idades brasileiras. Segundo
d d .da dos habitantes em mui as c

Significativamente osmo os e Vi , • GE- constata-se através de dados
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estahstlca -IB O

d 1940 até 1980 quando segue com
históricos dos censos - em recorte decenal e '

991 1996 e no ano de 1940 de um total de
levantamento populacional dos anos de 1 e - qu '
população residente de 41.236.315 habitantes, 12.880.182 estavam acomodados em

domicílios localizados em zona urbana, aproximadamente 30% da população brasileira

naquela época. Nos anos de 1970, o percentual de população urbana ultrapassou o limite de

50%, sendo em números 93.139.037 habitantes. E finalmente em 1996. este percentual

ficou próximo a 80% da população total, que era constituída de 157.070.163 habitantes.

Desse modo, torna-se evidente o acentuado crescimento populacional urbano nas últimas

décadas.
A ocupação desordenada dos espaços urbanos, segundo Lima, Oliveira e Maia

(2007, p.9) ocorrido sob interesses do capital, determinou o formato das paisagens da

cidade e "trouxeram consigo a marca da desigualdade social ao concentrar nas periferias

das grandes cidades as massas populacionais fugidas do campo pela falta da terra."

O processo de urbanização trouxe também elementos que constituem tensões da

vida cotidiana das grandes cidades, indicando muitas vezes a necessidade do Estado

investir em diferentes campos da política pública que, via de regra, surgem como demandas

sociais. Dentre as possíveis demandas, estão presentes, entre outras, os setores da saúde, do
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transporte, da- educação, do esporte e do lazer. Atenho-me aqui, à reflexão de alguns

desdobramentos relacionados ao tema lazer e espaço urbano.

Apesar de constar na Constituição Brasileira de 1988, como um direito social', e de

sua importante contribuição para o empoderamento cultural das pessoas, o lazer, se olhado

à luz das políticas públicas, apresenta lacunas que podem ser trabalhadas. Neste sentido,

Menicucci (2006) assinala que apesar do lazer estar garantido como um direito social na

constituição, não houve definições sobre as estratégias orientadoras para concretizar o

direito ao lazer e indica a ação ativa do Estado como fundamental para, através de políticas

públicas, efetivar esse direito social.

A casa, a rua, o shopping, o bar, o cinema e a praça são algumas das possibilidades

de ter nos e pelos diferentes espaços urbanos, públicos ou privados, uma aproximação com

o lazer, interessando-me mais de perto, refletir como pode se dar a realidade apresentada no

contexto urbano.

Dar vida à cidade, tendo como referência o lazer das pessoas, pode ser uma

possibilidade de aproximação entre os diferentes modos de vida que se constituem a cada

dia nos espaços urbanos e a cultura que é constituída nas e pelas relações em sociedade. O

que converge para o entendimento de um lugar estratégico do Estado na tentativa de

democratizar esse direito.

Desse modo, compreender o lugar do Estado como elementar para fomentar

relações sociais no espaço urbano, aponta que

[...] a importância social do lazer requer um entendimento dos

espaços públicos como necessários ao convívio e ao encontro, e o

despertar para a consciência de que o espaço urbano equipado e

conservado para o Jazer é indispensável para vencer diferenças pela

solidariedade, o que possibilita uma vida melhor para todos (Lima,

Oliveira e Maia, p.l l},

citado no Capítulo 11,Dos Direitos Sociais, Art. 6°: "São direitos sociais a educação, a
saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta constituiçâo. (EC n° 26/2000)"
(2006,p.20).
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E, também ao considerar especificamente o aspecto espaço público nas

políticas de lazer, tendo em vista a constituição de laços sociais, especificamente os vividos

no tempo de lazer, compreendo que em uma sociedade marcada por múltiplas

desigualdades, torna-se necessário a constituição dos mesmos. Assim, democratizar o

espaço pode significar o rompimento da lógica de exclusão direcionada a inúmeras pessoas

que ainda estão à margem de mais esse direito. Segundo Marcellino :

Democratizar o lezer implica democratizar o espaço. Muito embora
os equipamentos construidos exerçam atração nas atividades
desenvolvidas no lezer, deve-se considerar que, para a efetivação
das suas características é necessário, antes de tudo, que ao tempo
disponível cottesponde um espaço disponível. E se a questão for
colocada em termos de vida diária da maioria da população, não há
como fugir do fato: o espaço para o lezer é o espaço urbano. As
cidades são os grandes espaços e equipamentos de lezer. Somos
partidários da opinião de que a bela cidade constitui o equipamento
mais apropriado para que o lezer possa se desenvolver. É aí, onde
se localizam os grandes contigentes da população, que a produção
cultural pode ser devidamente estimulada e veiculada, atingindo um
público significativo (2006,p.66).

Gomes (2004,p.124), ao apontar que o lazer é compreendido como "uma dimensão
da cultura construide socialmente", traz nesse sentido, a consideração quatro elementos

que relacionam entre si: o tempo, o espaço-lugar, as manifestações culturais e as

ações/atitudes. Assim, o lazer pode ser caracterizado como um dos componentes possíveis

de significar a vida dos diferentes habitantes que vivem a e na cidade.

A partir da década de 1970 o campo dos estudos de lazer no Brasil começa a

assumir novos horizontes, tendo novos olhares, corno ressalta Werneck (2003) ao realizar

pesquisa histórica no campo do lazer, atendo-se à realidade brasileira, sendo foco do estudo

os significados que a recreação e o lazer agregaram no contexto histórico-social do século
Xx.

Todavia, esta "emergência" não se dá ao acaso. Magnani (1996) ao refletir sobre a

visibilidade da antropologia, indica que a aproximação do lazer como um objeto de estudo
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dessa área não se deu de forma tranqüila, estava ainda carregado de considerações que o

colocava em uma posição desvalorizada. Tal situação ocorria também com outros temas,

citando a religião, a sexualidade e o papel da mulher na família e na sociedade.

É também com a transformação na forma de participação dos antes excluídos, que

ocorre o interessar por esses temas e que os grandes centros urbanos passam a ser vistos

como campo de estudos. Desse modo, temos na relação entre lazer e espaço urbano a

possibilidade de enfrentamento de diferentes lacunas, como a questão do planejamento de

equipamentos públicos, a localização e acessibilidades, a implementação de ações que

impulsionem a apropriação dos mesmos pela população e a construção de redes de

sociabilidade.

No que tange a questão de equipamentos, De Pellegrin (2004), ao fazer uma

abordagem conceitual desse termo, indica que pode ser a edificação ou a instalação em que

são realizado eventos e atividades de lazer, podendo ser público ou privado. E a partir da

década de 1970, com o impulso de estudos na área do lazer no Brasil, esse tema passa a ser

tratado de maneira mais próxima à temática das políticas de lazer, relacionado

constantemente com os aspectos espaço, tempo, atividade e animação. É nesse contexto de

avanço dos estudos sobre o lazer, em que também a sociedade brasileira passava por

situações de tensões e de muitas reivindicações populares que toma forma o debate sobre a

cidadania.

Martins(2006), ao apresentar algumas considerações sobre as relações do lazer, da

urbanização e da cidadania, aponta que a cidade

(...) é também uma prática, compreender a realidade urbana exige
considerar as práticas sociais com e no espaço, o que envolve a
disposição sobre o tempo. Ora, também os tempos sociais foram
profundamente reconfigurados pela industrialização. O exemplo
mais evidente é o da jornada de trabalho, que deixou de ser regulada
pelos ritmos e ciclos da natureza natural do mundo para
obedecerem à abstração do tempo quantificado( ...)(p97).

Portanto, pensar a cidade como um lugar da prexis, comportando diversificadas

contradições, as organizações ou desorganizações presentes nas produções que se dão nela
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e por ela, torna-se importante considerar também a necessidade de instigar nas pessoas o

interesse em se aproximar e se apropriar dos espaços de lazer da cidade. Reforçando, assim,

a idéia da contribuição fundamental do Estado para a implementação de políticas públicas

de lazer.

Enfim, pensar o direito como fruto da ação dos sujeitos sobre o seu tempo,

evidencia o aspecto de desnaturalização tanto dos objetos como dos fatos. De acordo com

Linhales (1999) o direito ao lazer pode ser integrado ao direito à cidadania. Assim, no

processo de compreensão do direito à cidadania, o lazer passa a ser considerado como um

dos componentes dos direitos sociais, independentemente do lugar em que está o cidadão, E

a garantia de sua implementação, em todos os espaços, de forma planejada e em dialética

com os anseios da comunidade, uma questão a ser pautada nas políticas públicas.
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A Ginástica como Conteúdo do Lazer no Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC): Uma

Prática Social Cidadã

*Carmen Lilia da Cunha Faro

(...) Eu sou otimista, acredito na contradição social. A mesma sociedade que
cria o adesismo cria uma reação contra isso. O importante é procurar um
nível de coerência entre pensar e fazer. Não é fácil. É um dos exercícios
mais difíceis que o homem tem diante de si, mas do qual não pode fugir.

Mauricio Tragtemberg.

O homem é um ser social e quando isolado da sociedade, vai perdendo, pouco a pouco as suas

condições de cidadão. A sociedade brasileira por meio das relações sociais capitalistas e da política

neoliberal de governos anteriores tem alimentado o apartheid social e negado, segundo os dados do

IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2000), aos 50 milhões de

pobres e 21 milhões de miseráveis, o direito de "ser humano", ou seja, o direito de ser cidadão.

É muito comum nos dias de hoje discursos de resgate de cidadania. Cidadania é, uma palavra

usada tanto pelos conservadores e pelos progressistas. Afinal o que é cidadania? O que é ser

cidadão? É ter direitos civis (à vida, à liberdade, à igualdade perante a Lei). É ter direitos políticos

(votar, ser votado e participar no destino da sociedade). É ter os direitos sociais (direitos a educação,

ao trabalho, ao salário justo, à saúde, à uma velhice tranqüila). Será que o acesso a esses direitos é

igual para todos, independente da classe social a qual faça parte? Pode-se afirmar que a ausência

desses direitos possibilita a exclusão de milhões de brasileiros aos bens culturais ao acesso a

moradia, a alimentação digna, a saúde, a educação e ao lazer.

Sonhar com cidadania, inclusão e lazer em uma sociedade pobre, em que os diversos

aprendizados no campo do esporte, da arte, da cultura, do lazer e da expressão corporal é negado, e



também a ausência de políticas públicas, é utópico. Contudo, existem organizações de inúmeros

movimentos sociais no país que lutam pela cidadania negada.

O poder público é "pressionado" a atender a demanda dos direitos sociais e econômicos.

Nesse sentido, o governo Lula através do Ministério do Esporte,! Secretaria Nacional de

Desenvolvimento de Esporte e de Lazer, nào poderia estar alheio a realidade brasileira tão complexa

e contraditória e, portanto ficar afastado de programas sociais de natureza variada, que objetivem a

participação dos cidadãos visando íncluí-los, enquanto parcela dos excluídos.

No contexto atual a educação não formal tem ganho relevância. Diversos aprendizados no

campo do esporte, da arte, da cultura, do lazer e da expressão corporal têm sido acionados como

parte desses processos educacionais.

Nesse contexto a intenção é abordar a Ginástica como um importante processo educativo de

intervenção, para além do mero condicionamento físico e da competição. A ginástica vem se

consolidando na sociedade como prática elitizada, em momentos históricos como ginástica de

competição onde sobressaem os melhores, e como ginástica de academia onde é necessário pagar e,

sabemos que as pessoas menos favorecidas economicamente não possuem recursos financeiros para

tal. Vale ressaltar, que as pessoas confundem essas ginásticas com a ginástica propriamente dita,

contribuindo com a manutenção desta elitização. Como temática da cultura corporal a ser

pedagogizada propomos a ginástica para crianças, jovens e adultos como: olímpica - rítmica -

acrobática - circense - de manutenção da saúde e outras.

Portanto, é necessário e urgente desmistificarmos a ginástica como prática para elites, estamos

considerando a ginástica como uma forma própria de se exercitar, que tem inúmeras possibilidades

de provocar nas crianças, jovens e adultos atitudes de curiosidade, interesse, criatividade e

criticidade. Como também, promover ações em grupo e que materializa-se a partir do "balançar

juntos", "saltar com os companheiros" a "co-educação". Logo, a ginástica cria um espaço

democrático de exercícios comuns aos dois sexos, com a cooperação entre eles para discussões de

valores sociais e históricos impostos que têm como tema o sexismo, os preconceitos sociais, raciais

e outros.

Consideramos relevante a prática da ginástica pelo fato de possibilitar a democratização de

crianças, jovens e adultos sem lazer e sem ocupação aos bens culturais da humanidade (esporte, arte,

lazer, ética, moral, política e técnica), constituindo-se em saberes que promovam a comunidade uma

educação emancipadora, conscientizadora e inclusiva.

*Docente da Universidade do Estado do Pará I UEPA lili.cf@terra.com.br
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A relevância da temática, é trazer discussões de cidadania, inclusão e lazer, questões tão

banalizadas pelos Governos neoliberais, como a permissão do Estado na participação de sub-·

cidadãos em políticas de inclusão que prometem incluir, excluindo.

Novos desafios se apresentam a natureza humana. às instituições públicas e aos governantes.

Desafios esses de aprofundar a reflexão sobre a cidadania negada. Sendo assim, a busca de

estratégias que possam construir uma nova cidadania está na preocupação de todos aqueles que se

preocupam com as pessoas historicamente excluídas.

Observamos, hoje na sociedade, inquietação e a busca constante em transformá-Ia. Tais

transformações vêm ocorrendo desde os primórdios da historia. Quando uma sociedade passa por

transformações, todos os segmentos ligados a ela encontram-se na mesma situação.

No que se refere à ginástica, constatamos que, em suas origens, a ginástica "arte de exercitar

o corpo nu" (Coletivo de Autores, 1992) aparece com diferentes sentidos e significados através dos

tempos: na pré-história a atividade física garantia a sobrevivência através do atacar e defender-se; na

idade antiga prevalecia a preparação guerreira. Já na idade média as atividades físicas tinham o

caráter de preparação militar dos jovens soldados que lutavam nas cruzadas organizadas pela igreja;

na idade moderna surge a sistematização da Ginástica I Educação Física. O que legitimaria então a

prática da ginástica no PELe?

A nossa proposta está baseada no Coletivo de Autores (1992), no trato com o conhecimento -

ginástica a partir da reflexão pedagógica ampliada e comprometida com os interesses da classe

menos favorecida economicamente. Os princípios norteadores de nossa prática pedagógica se

contrapõem a uma lógica formal, a uma pedagogia não crítica e a um conhecimento tecnicista da

ginástica. Pretendemos despertar nos partícipes uma lógica dialética, uma outra leitura da ginástica,

mesmo com ênfase no conhecimento técnico, desde que historicizado, ou seja, desde suas origens.

Desta forma, partimos de referenciais diferenciados e transformadores que tratam, do

conhecimento ginástica que expressam um sentido e significado onde se entrelaçam dialeticamente,

a intencionalidade (objetivos do homem) e as intenções (objetivos da sociedade).

Um desses referenciais é o Coletivo de Autores (1992),

Tratar desse sentido/significado abrange a compreensão das relações de
interdependência que jogo, esporte, ginástica, dança, ou outros temas que
venham a compor um programa de educação física, têm com os grandes
problemas sócio-políticos atuais como: ecologia, papeis sexuais, saúde
pública, relações sociais do trabalho, preconceitos sociais, raciais, da
deficiência, da velhice, distribuição do solo urbano, distribuição da renda,
dívida externa e outros.



o Coletivo de Autores (1992), nos indica subsídios para urna nova prática pedagógica da

ginástica. A questão é distanciar-se de teorizações abstratas, inócuas e de um praticismo que se

baseia em velhas e conhecidas receitas e se caracteriza corno ativismo desvairado - "a prática pela

prática" .

Outro referencial justifica-se a partir dos estudos de Pistrak (2005), "pensar um jeito de

desenvolver o ensino que seja coerente com o método dialético de interpretação da realidade". A

proposta de trabalhar com a ginástica é através do sistema de complexos temáticos. Nos chama

atenção pela relação que tem com a reflexão sobre terna gerador, proposta de Paulo Freire, que é a

escolha de um terna que corresponda à visão da comunidade em relação as problemáticas que

surgem no processo do dia-a-dia.

A opção construída por Pistrak (2005), nos demonstra a possibilidade e a necessidade de

substituir o ensino livresco e conteudista por ensino vivamente preocupado com o estudo da

realidade e com sua transformação. É selecionar os temas e trabalha-los buscando relações com o

conjunto das práticas que constituem a vida de uma determinada comunidade.

Trata-se de organizar o ensino através de temas socialmente significativos, e
através deles estudar a dinâmica e as relações existentes entre aspectos
diferentes de uma mesma realidade, educando assim os estudantes para uma
interpretação dialética de realidade atual. (p. 14).

A partir desta compreensão, é necessário consideramos o sistema de organização do

programa justificados pelos objetivos da comunidade a partir de uma série de questões práticas: a) a

escolha do objetivo e suas relação; b) a forma de estudar; c) a organização do ensino; d) a

organização do trabalho. "Trata-se, na mesma medida, de questões de. ordem metodológica e de

questões de pedagogia social." (p. 134).

A experiência que propomos é organizar os sistemas de complexos temáticos na organização

das aulas de ginástica abrangendo as seguintes dimensões: ginástica e cidadania, ginástica e

trabalho, ginástica e inclusão, ginástica e lazer. O critério para seleção desses temas é no plano

social e no plano pedagógico. A organização do projeto (programa das aulas) vai se referendar em

Pistrak, no seu livro "Fundamentos da escola do trabalho".

A ginástica como conteúdo do lazer é fundamental na democratização ao acesso aos bens

culturais negados a classe trabalhadora, assim, acreditamos que sua prática é fundamental na

consolidação de um projeto de sociedade que vise a emancipação dos sujeitos. E por fim .... a prática

social comprometida com transformação que humaniza foi e é o elemento fundamental para nossas

ousadias e lutas. Paulo Freire diz: "invente, ao lado da coragem de lutar a coragem de amar".



É utopia? Não, virá com resultado de nosso esforço e do nosso trabalho por uma sociedade
mais justa e igualitária.
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As Atividades Físico Esportivas enquanto conteúdo do Lazer - Possibilidades para sua

democratização.

Denis Terezani.'

Entre muitos pesquisadores e entidades de diferentes correntes filosóficas sobre

o nascimento das atividades físico esportivas recorremos, num primeiro momento à

Teixeira (1989) quando afirma que, os esportes são aquelas atividades praticadas

igualmente em todo o mundo, regidas por federações internacionais aliadas às suas

respectivas modalidades, no qual estipulam regras a serem seguidas pelos demais

praticantes, seja a modalidade de caráter individual ou coletivo.

Não podemos negar, no entanto, que no rol das modalidades esportivas

difundidas em muitos países, estas tiveram forte contribuição das atividades tipicamente

etno-culturais, como o "bumerangue", na Austrália, a "pelota Basca", na Espanha, as

"corridas de trenó", no Alaska, aproximando-se das raízes culturais nativas de nosso

país, nos depararemos com atividades utilitárias que preconizaram o esporte tiro com

arco, a canoagem entre outras atividades náuticas (GODOY et al, 1989).

As diversas tribos indígenas nativas de nosso país, atualmente em menores e

lamentáveis proporções, desenvolviam estas atividades no seu cotidiano buscando

suprir a subsistência como o transporte, a caça, a pesca entre outras utilidades,

apropriando-se desses artefatos (canoa, arco e flecha, entre outros) como um

instrumento cultural.

Mestre em Educação Física pela Universidade Metodista de Piracicaba - UNIMEP, com ênfase
na área de Pedagogia do Movimento, Corporeidade e Lazer. Professor da Universidade Metodista de
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As contribuições culturais são essenciais para um resgate histórico,

influenciando, futuramente na manifestação e popularização dessas modalidades

esportivas, pois por meio de uma democratização cultural dinâmica e com a introdução

de algumas regras oficializadas e conhecidas internacionalmente, temos a prática de

instrumentos utilitários de forte cultura nacional, derivando-se mais tarde em jogo,

atividades de lazer, chegando a se transformar em esporte de competição nacional e

internacional (GODOY et ai, 1989).

Contudo, Silva (1996, p.9) vai ao encontro das afirmações apresentadas por

Godoy et. aI. (1989) caracterizando que:

Enquanto o esporte pode ser por vezes entendido como umjogo,
uma brincadeira, uma dança, um ritual etc; e o atributo de
'Criação Nacional' (sic.) por sua vez, pode ser entendido como
de 'Criação Cultural' (sic) ou com 'Identidade Cultural' (sic.) ...
Os exemplos destas atividades são vários, vão da arqueria,
canoagem, caça, pesca ...

Assim, entre inúmeras contribuições e definições que encontramos para as

atividades físico-esportivas, concordamos com Tubino (1992, p. 31), ao propor um

novo sentido ao esporte:

[...] o esporte, após sua revolução conceitua, a partir do
pressuposto do direito de todos à prática esportiva, passou a
ser compreendido através das três manifestações esportivas,
que na verdade são formas de exercício deste direito, e
constituem-se nas efetivas dimensões do esporte: a) o esporte-
educação; b) o esporte-participação ou esporte popular; c)
esporte performance ou de rendimento... Desse modo, o
esporte, como instituição social, não deve ser analisado fora
de suas dimensões sociais, porque esta seria uma via
reducionista, que levaria a uma visão e perspectiva anacrônica
deste fenômeno.

Diante das inúmeras definições e contribuições relatadas para a compreensão

do fenômeno esportivo devemos, antes de tudo, considerá-Ia como um conteúdo
cultural específico e atribuir valores, que transcendam o caráter assistencialista que,

muitas vezes, acabam tornando remotas as possibilidades do esporte ser encarado como

um direito social (LINHALES, 2001). Mas, que em contrapartida, busque a renovação e

transformação do ser humano, não visando somente a saúde e a aptidão, mas agindo e

disseminando o fator da cultura, valorizando, assim, as diversas formas das atividades



tipicamente populares, jogos tradicionais, as manifestações etno-históricas, na busca de

uma democratização cultural esportiva (REVISTA ESPORTE, LAZER E TURISMO,

1992).

Em contrapartida, geralmente, nos deparamos com propostas de trabalho

extremamente excludentes, impulsionadas, num primeiro momento, pela massificação,

no entanto, utilizando-se mais tarde, de métodos seletivos mais conhecidos

popularmente como as "peneiras" entre outros (que limitam e inibem o praticante em

todos os aspectos seja de caráter físico, social, afetivo ...), dotados de métodos

extremamente rígidos para a seleção dos "futuros talentos e promessas esportivas",

deixando transparente seu objetivo: "detectar talentos esportivos através do processo de

massificação - da quantidade obtém-se a qualidade" (GODOY, et aI, 1989, p. 80).

Infelizmente, essa visão persiste em muitos programas "educacionais" de

formação esportiva, pois, o praticante, independente da sua preferência por qualquer

modalidade (geralmente a iniciação ocorre precocemente), passa a ser, simplesmente,

um ser humano avaliado pela sua produção, que em remota hipótese trará "benefícios"

àquela instituição formadora.

Por outro lado, os demais alunos são taxados como aqueles que não obtiveram

êxito e muito menos sucesso na modalidade, quando, muitas vezes, a criança ou o

adolescente está apenas envolvido com a prática esportiva, pela expectativa de um

novo aprendizado.

Para tanto, acreditamos que os programas de formação esportiva, com

destaque para os de caráter público (sejam esses municipais, estaduais ou federais),

devem garantir oportunidades a todos os interessados, dentro de um processo educativo,

tendo a evolução da performance como mera conseqüência das habilidades de cada

indivíduo.

Partimos do princípio que a evolução será inevitável para todos os interessados

na prática esportiva, respeitando, porém, o aprendizado motor de maneira individual,

pois assim a particularidade específica dos movimentos de cada modalidade será

resultado da interação entre indivíduo e o meio ambiente, aprimorando-se das

experiências colhidas ao longo dos anos de sua vida, provocando um desenvolvimento

natural das capacidades inatas (OLIVEIRA. 1998).



De acordo com esses pressupostos, almejamos a superação do simples

divertimento por meio do esporte, possibilitando o desenvolvimento pessoal e social,

bem como a passagem de um nível de prática elementar e conformista, para uma prática

crítica e criativa (GODOY, et. al., 1989).

1.1 - O lazer como veículo para a massificação esportiva.

Para que possamos entender a proliferação das atividades esportivas, por meio

da vivência do lazer, é de extrema importância compreendermos os conteúdos referentes

ao próprio lazer, a conceituação de jogo, o ambiente lúdico presente" (meio ambiente

natural e urbano), oferecido para a sua prática e a relação com as atividades de aventura

na sociedade pós-industrial.

Nela ocorre a substituição do natural pelo artificial; há um crescimento desordenado das

cidades, o tempo é o mecânico, o valor maior é o da produtividade e o lazer tem baixa

ressonância social, apesar de ser um dos seus valores mais exaltados (MAGNANI,

1984).

Atualmente, vivemos em uma sociedade na qual impera o sistema produtivo,

havendo um exacerbado crescimento e uma "super valorização" do espaço urbano; no

geral, a produção individual passa a ditar as regras da sobrevivência de cada indivíduo,

incentivadas pela desenfreada expansão da globalização, caracterizando, enfim, o

mundo que se convencionou chamar de pós-moderno".

Nessa mesma perspectiva, Callois (1990) nos apresenta dois pólos antagônicos

presentes em nossa sociedade, ou seja, a Paedia retratando a turbulência da vida real ao

Ludus - evidenciando as atividades lúdicas.

.r .

Porém, quanto à atuação dos animadores sócio-culturais, trabalhadores das

diversas áreas do lazer, com a intenção de divulgar esses bens culturais, estes devem ter

uma dupla qualificação, exercendo a competência em pelo menos um setor cultural,

bem como a consciência social, já que a maioria das pessoas tende a direcionar suas

Atualmente nos deparamos com uma crescente reapropriação do meio ambiente natural, umas
dessas vertentes pode ser traduzida pela propagação de inúmeras atividades físicas de aventura na
natureza. Dessa forma, compreendemos que o meio ambiente natural é capaz de oportunizar
díversífícadas intervenções no campo do conteúdo físico esportivo do lazer, valendo-se obviamente das
peculiaridades regionais.



atividades de lazer a um campo restrito de interesse, geralmente por não vivenciarem

ou ao menos conhecerem outros interesses culturais (MARCELLINO, 1983).

Portanto, de acordo com a conceituação proposta por Bétran (2003) da

sociedade pós-industrial, temos o lazer como um dos seus frutos, e consequentemente as

atividades físico esportivas como uma possibilidade de opção e busca pela ludicidade.

No entanto, para que não nos prendamos a definições estanques, que fiquem restritas a

visões muito particularizadas, adotamos o conceito operacional formulado por

Marcellino (2000, p.l) que entende lazer, historicamente situado, de uma forma mais

ampla e abrangente, dentro de dois aspectos principais: tempo e atitude, sendo

caracterizado como:

Cultura entendida no seu sentido mais amplo, vivenciada,
consumida, ou conhecida no tempo disponível , que requer
determinadas características como a livre adesão e o prazer,
propiciando condições de descanso, divertimento e
desenvolvimento tanto pessoal quanto social.

Entendendo cultura a partir de uma concepção antropológica, o autor enfoca o

lazer com características específicas de tempo e atitude; abre perspectivas de conteúdo

também amplas, recorrendo ao sociólogo francês ]offre Dumazedier (1980), quando

classifica o conteúdo cultural partindo do interesse dos sujeitos envolvidos, em termos

de predominância.

Concordamos com Marcellino (1983) no que diz respeito ao conteúdo, quando

encontramos, praticamente, uma classificação por autor que se dedica a examinar a

matéria; algumas abordagens mais completas que as outras, mas todas passíveis de

deixar conteúdos sem categorias, ou de determinar categorias diversas no qual um

mesmo conteúdo pode ser inserido. São tipologias - como toda tipologia - tão mais

artificiais quanto mais abrangente e interligado for o objeto de classificação.

Segundo Dumazedier (1980, p. 110), a classificação dos conteúdos culturais

deverá basear-se na distinção entre os interesses verificados no lazer, ou seja, nas

aspirações que predominam nas diversas áreas de atividade. O interesse deve ser

entendido com: o conhecimento que está enraizado na sensibilidade, na cultura vivida.

o mesmo autor distingue, ainda, cinco áreas de interesses: artísticos,

intelectuais, manuais, sociais e físicos.
-.



Camargo (1986), acrescenta a esses cinco conteúdos, os interesses turísticos.

Portanto, o nosso foco volta-se para as atividades físico- esportivas no âmbito

do lazer, sendo, portanto esta realizada no tempo disponível dos seus praticantes, quer

eles queiram desfrutar apenas de uma atividade física esporádica, ou sigam

regularmente aulas para aprimoramento de determinada modalidade, desde que lhes

forneça satisfação e prazer.

- Ainda em relação à dimensão dos gêneros, os principais apontados por

Dumazedier (1980) são: o prático, o conhecimento e a fruição ou assistência propiciada

pelo consumo a um espetáculo.

As questões supracitadas são analisadas por Marcellino (1983), retomadas por

ele mesmo em (2000) quando afirma que, em si mesma, uma atividade de lazer não é

ativa ou passiva, e que independe da prática ou da assistência, mas sim, no nível de

envolvimento em que é desenvolvida. Níveis esses, que Dumazedier (1980), classifica

em: elementar, caracterizado pelo conformismo; médio, marcado pela criticidade, e

superior, que é fundado na criatividade.

Analisando a interligação entre as seis áreas fundamentais, abrangendo os

interesses artísticos, os intelectuais, os físico-esportivos, os manuais, os turísticos e os

sociais, Marcellino (1983) conclui que a distinção só pode ser estabelecida em termos

de predominância e representando escolhas subjetivas, evidenciando uma das

características de atividades de lazer, ou seja, a escolha individual.

E nem poderia ser de outra forma, pois os interesses compõem um todo

interligado e não formado por partes estanques. A distinção é feita apenas para efeito

de análise ou de planejamento.

Dentre essas manifestações, na interface entre os interesses físico-esportivos e

os interesses turísticos, destacamos as grandes possibilidades para a inserção das

atividades que promovem as sensações de radicalismo e desafios. ou seja, as atividades

de aventura entendidos de modo amplo, contemplando tanto o ambiente urbano quanto

o natural.

Porém este fato acabou por ser resgatado pelas crescentes atividades de

aventura que devolvem, restauram e recriam as sensações de risco, envolvendo



aprendizado em meio à natureza, tendo como principais focos o divertimento, a

recreação e o entretenimento, propiciados pelo lazer (DUMAZEDIER, 1973).

Enfim, esse crescente apego e carência em geral, da sociedade urbana pós-

industrial pelo contato com o meio natural, alavancado pelas crescentes manifestações

das atividades de aventura, está provocando uma reaproximação entre ser humano e

natureza, estabelecendo, assim, uma manifestação corporal para suprir tal carência.

r---.

Porém, a devastação referente ao espaço natural é real e avassaladora. De

acordo com esses aspectos, crises assolam desde os microssistemas até os

macrossistemas, como as imensas hidroelétricas, o crescimento e a degradação

ambiental promovidos pelos grandes centros urbanos, estabelecendo-se inevitavelmente

relações predatórias do ser humano para com o meio ambiente. Assim, nesse período

pós-moderno, enfrentamos o dilema da sobrevivência e a estabilização do planeta e dos

seres vivos que o integram.

Por essa razão, uma grande parcela dos seres humanos, residentes nos centros

urbanos, estão cada vez mais afastados do contato direto com o ambiente natural. Em

contrapartida, são carregados pela "onda" da preservação ecológica que começou a se

manifestar em meados da década de 1990, em conjunto com a propagação de inúmeras

atividades de aventura, entretanto, algumas iniciativas vinculadas ao poder público já

começam a despontar, como é o caso do "Programa Navega São Paulo", desenvolvido

pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer do Estado de São Paulo, o qual consiste

oportunizar a prática das atividades náuticas canoagem, vela e remo de forma gratuita

aos munícipes.

Portanto, para que possamos agir em busca de uma democratização cultural, no

âmbito do lazer, é preciso que uma série de fatores transcendam a prática conformista e

que contribuam para que os indivíudos alcancem níveis críticos criativos; que haja

coerente distribuição do tempo e do espaço para o lazer; que ocorra a minimização das

barreiras sócio-culturais e, principalmente, aliar esses fatores a uma ação cultural

democratizadora, relevando o duplo aspecto educativo, ou seja, a educação pelo lazer

como também a educação para o lazer (MARCELLlNO, 1983). Já o esporte como

meio de democratização deve assegurar a igualdade de acesso a sua prática, partindo,



também, das mesmas perspectivas da minimização das barreiras sócio-culturais, como

descreve Tubino (1992, p. 23):

A democratização pelo esporte implicará sempre numa prática
esportiva livre, onde a liberdade estará sempre implícita. Esta é
uma das razões mais efetivas para que o esporte não seja
considerado um fim em si mesmo, mas que possa
permanentemente servir de meio indiscutível de formação e
libertação de seus praticantes.

Outro aspecto essencial a ser considerado é a existência das barreiras

sócioculturais, que se inicia pelo aspecto econômico, inibindo muitas vezes a adesão

ao lazer, principalmente se levarmos em consideração a relação da distribuição do

tempo disponível, deixando claro a sua desigualdade para as diferentes classes na

nossa sociedade, promovendo nessa situação barreiras interclasses sociais, como

também intraclasses sociais, enquanto o torna privilégio para poucos.

Além do fator econômico, nos deparamos com outras barreiras que dificultam a

propagação do lazer, como: o gênero, a faixa etária, os esteriótipos, as propostas de

horários incoerentes para o desenvolvimento das atividades, a falta de democratização

dos espaços para o lazer, formando um todo inibidor, limitando o lazer, qualitativa e

quantitativamente (MARCELLINO, 2000).

.•..:~.•.•..

O artigo 217 "caput" da Constituição Federal Brasileira declara que: "...é dever

do estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada

um". Ainda, no mesmo parágrafo 3° temos: "o poder público incentivará o Iazer, como

forma de promoção social" (BRASIL, 1988).

Pois bem, se considerarmos o esporte e o lazer como um direito social, ambos

geram a necessidade da intervenção de políticas públicas, tendo em vista o todo

inibidor para a sua prática, estimulando o lazer (incluindo nele o conteúdo físico

esportivo), nas suas vertentes participativa, educacional e competitiva.

A participação é caracterizada por Demo (1993) como um processo de

conquista, e que passa por dois momentos distintos. Sendo o primeiro a autocrítica, que
é composto pelos interessados, que já não se situam mais como clientela, e o segundo

que visa realizar a ação dentro de um espaço conquistado pela participação, ou seja,

conquistar uma determinada comunidade para a importância de uma determinada ação.



Em contrapartida, a participação não pode jamais englobar diferenças sociais

entre as classes, e sim tentar aproximá-Ias o quanto mais. Infelizmente, a canoagem é

vista como um esporte elitizado e, para tornarmos possível a participação da

comunidade teremos que dispor de meios que superem essas dificuldades e procurem

minimizar as barreiras socioculturais. Deste modo, nos reportamos à concepção de

Demo (1993, p. 21-22) quando este afirma que: "[...] Não existe o processo

participativo, se não acontecer alguma coisa na estrutura das desigualdades, cujo

problema não pode somente ser buscado fora de nós".

.--..,.

./'0...

Para que o processo de participação seja adequado, devemos estabelecer uma

disputa com o poder, ou seja, as estruturas das desigualdades precisam, cada vez mais,

se igualarem dentro de um mesmo processo englobado numa sociedade tão injusta e

desigual, desde o Poder Público até a especificidade dos órgãos de administração da

modalidade. .-----

Ainda pensando em termos de participação popular Marcellino (2001),

baseado em Dumazedier (1980) propõe, como forma de estrutura de animação, uma

figura piramidal, composta no vértice por animadores profissionais de competência

geral, no centro, por animadores profissionais de competência específica nos seis

conteúdos culturais do lazer e na base, por animadores voluntários, necessários para o

estabelecimento de vínculos com a cultura local.

Zingoni (2003), enfatiza que o esporte e o lazer ocupam setores de menor

importância nos planos de governo, faltando mesmo uma Política Pública Nacional no

setor, marcado, muitas vezes pela falta de recursos, fruto de uma falsa hierarquia de

necessidades.

,,--...

Quando não fixadas políticas setoriais, não raro elas têm ranços de traços

corporativistas e são marcadas pela endogenia, não se destacando o esporte e o lazer

como direitos de cidadania do povo. A autora salienta, ainda, que na administração

pública de esporte e lazer no Brasil, persiste uma estrutura de gestão burocrática e um

estilo de gestão burocrática a serem superados por uma política pública descentralizada,

que supere a prática assistencialista e enxergue o direito ao esporte e lazer integrados

aos demais direitos sociais.



Para os objetivos deste nosso estudo, administração pública é identificada

como uma função, ou como uma atividade-fim (condicionada a um objetivo) e com uma

organização (BOBBIO, 1986).

Portanto, a gestão participativa em rede é recomendada por Zingoni (2003,

p.231), quando se refere:

No âmbito municipal, a principal mudança operada pela
implantação da Gestão Participativa em Rede é a fusão das
ações das secretarias municipais, a partir da territorialização da
gestão. Segundo Ricci (2001) esta territorialização acontece por
meio de três movimentos. O primeiro deles consiste na
integração dos equipamentos públicos; o segundo, na
reorganização do corpo técnico e o terceiro, na redefinição das
áreas homogêneas.

Ao se referir aos pilares básicos em que uma política de lazer deve se assentar,

Marcellino (2001, p.17 -18) destaca:

1 - Respeito e incentivo às manifestações espontâneas da
população, partindo delas, e junto com ela;

2 - Trabalho conjunto com grupos organizados (parcerias),
buscando sua autonomia, e respeitando-a;

3 - Trabalho conjunto com a iniciativa privada;

4 - Trabalhar na perspectiva de regiões metropolitanas -
consórcios.

5 - Trabalhar com o Estado.

O mesmo autor ao abordar a necessidade de um trabalho integrado de políticas

setoriais de lazer justifica a necessidade de um programa de governo na área,

considerando quatro eixos.

1 - a partir dos conteúdos culturais - requer trabalho integrado
intersecretarias ou órgãos da chamada área cultural (artes,
cultura, esporte, meio ambiente, turismo, patrimônio etc.);

2 - a partir dos valores associados ao lazer - requer trabalho
integrado intersecretarias ou órgãos que extrapolem a questão
cultural (educação , saúde);

3 - a partir das barreiras para a sua prática - requer trabalho
integrado inter secretarias ou órgãos que também extrapolem a
questão cultural (promoção social, transporte, parque e jardins);



4 - a partir das circunstâncias que o cercam - política de
reordenação do solo urbano. do tempo (necessidade de relação
com o Legislativo) (MARCELLINO. 2001. p. 16 - 17).

Compreendemos portanto. que para o desenvolvimento de qualquer

modalidade esportiva. primeiramente é de extrema importância que a mesma se torne

popular. contribuindo para a minimização das barreiras sócio-culturais. promovendo a

participação em massa. elevando os níveis de participação elementar. caracterizado pelo

conformismo ao inventívo, que impera a criatividade; democratizando os espaços para

a prática da modalidade. (MARCELLINO. 2000).
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PROPOSTA DE ATUAÇÃO NA FORMAÇÃO DE AGENTES

1. Proposta

Contribuir para a formação técnica e política, da competência geral do futuro

animador sociocultural, buscando propiciar o entendimento crítico e criativo da

conceituação de lazer, almejando contemplar os seus seis conteúdos culturais, como

também oportunizar a elaboração de projetos para futuramente tornarem-se programas,

na perspectiva de respeitar a propagação das manifestações da população, valorizando a

formação do animador enquanto profissional e cidadão.

2. Objetivos.

- Compreender o lazer e suas possibilidades de mudanças no quadro social;

- Entender o esporte como um dos conteúdos mais representativos do lazer e de inserção

social;

- Superar a falsa dicotomia teoria X prática.

- Formar cidadãos autônomos e emancipados nas ações culturais;

- Respeitar e incentivar às manifestações espontâneas da população, partindo delas, e

junto com ela;

3. Conteúdo Programático.

1- Levantamento histórico do lazer, conceitos, barreiras e vivências dos conteúdos

culturais.

1.1 - Como atuar com esse tema transversal;

2- Cultura: valores, significados e relações com o lazer.

2.1 -Despertar a valorização pela cultura local, a partir do interesse do grupo;

3- Animação sociocultural: ligações com o lazer e cultura, valendo-se do fenômeno

sociocultural esportivo.

3.1 - Atuando como agentes sociais, promoção da democratização cultural;

3.2 - Relação entre gênero, faixa etária, e aspectos sócio-econômicos.

3.3 - Conceituação sobre os equipamentos específicos e não específicos do lazer,

3.4 - Utilização, manutenção e auto- sustentação dos equipamentos específicos.



4- Esporte: representatividade e acessibilidade a modalidades significativas.

4.1- Flexibilidade e possibilidades que o animador pode oferecer, valorização da

diversidade e inclusão pela ação;

4.2- Possibilidades de atuação com modalidades esportivas de aventura na

natureza, valendo-se de uma transformação didático pedagógica, como

também a valorização das particularidades de cada município.
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INTRODUÇÃO

Ao estabelecer possibilidades para o trabalho com linguagem cultural, permito-me olhar a

partir dos corpos da Comunidade Jerusalém da Amazônia de Porto Velho-Rondônia/Brasil, no

qual venho desenvolvendo um trabalho com crianças, pais, mães e professoras. Este olhar tem a

intenção de perceber os discursos, linguagens culturais, sociais, políticas e ressignificar as

identidades e discursos da comunidade a partir de atividades recreativas, esportivas e de lazer,

assim como, palestras e orientações de serviços: psicológicos, jurídicos, elétricos, de informática

entre outros e também orientação didático-pedagógica para as professoras.

Percebe-se que a Comunidade é pouco valorizada, tendo em vista, a falta de apoio dos

gestores do município, deixando de lado a realidade cultural e social. Realidade esta que é

descontextualiza pela proposta pedagógica dos livros didáticos instituídos pela gestão municipal,

ficando a critério das quatro professoras o desdobramento para contextualizar o conhecimento

com a realidade da comunidade. Nesta experiência vivenciamos um movimento que "afirma e

nega" conforme (SILVA, 2001, p. 71)3, pois reafirma a centralidade do sujeito europeu no

mesmo gesto que denuncia seu fascínio e sua curiosidade pelo outro colonizado.

Entendendo os corpos

Os Estudos Culturais é um campo que se ocupa com problematizações associadas aos

artefatos e as práticas culturais, privilegiando questões como cultura, significação, identidade e

poder. Um importante deslocamento produzido por esse campo refere-se ao entendimento da

Texto solicitado enquanto requisito necessário para a pontuação e seleção do grupo de formadores da SNDEL.
Prof'. Ms. e Coordenadora do Curso de Educação Física do Instituto Luterano de Ensino Superior de Porto Velho -

Rondônia - ILES/ULBRA-PVH.
3

SIL VA, Thomaz Tadeu da. O currículo como fetiche: a poética e a política do texto curricular. 2. ed. Belo Horizonte:
Autêntica, 2001.
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cultura e das suas relações na produção dos sentidos e dos sujeitos.

Na perspectiva dos Estudos Culturais nas suas vertentes pós-estruturalistas, as ~

representações não espelham uma realidade verdadeira, ou seja, como algo "real", mas sim, são

construídas discursivamente, a partir de uma rede de significados, instituídos e colocados em

circulação através da linguagem. A representação através da linguagem, portanto, é central para

processos através dos quais é produzido significado. É através das várias linguagens - musical,

corporal, verbal, não verbal etc. - suas relações e na forma como as utilizamos em cada contexto,

que é dado sentido às coisas, às pessoas, e ao ambiente de convívio.

Os autores, no uso da narrativa na investigação em educação afirmam que os humanos

são "organismos contadores de histórias, organismos que, individual e socialmente vivem vidas

relatadas. O estudo da narrativa, portanto, é o estudo da forma como os seres humanos

experienciam o mundo" (CONNEL Y E CLANDININ, 1995, P. 11)4. Ao optar por este tipo de

investigação entendo que as narrativas são construídas e reconstruí das em relação a textos - da

família, da igreja, da escola, da mídia, da medicina, da psicologia, da criança, entre outros - pois

a narrativa da experiência de si é incorporada a partir das vivências e suas relações e "não é algo

que se produza em um solilóquio, em um diálogo íntimo do eu consigo mesmo, mas em um

diálogo entre narrativas, entre textos" (LARROSA, 1994, p.70)5.

O corpo pode falar e se comunicar por intermédio de nossas emoções, que são os

"movimentos" do nosso organismo, exemplo: trememos de medo, coramos de vergonha,

fazemos careta de dor, etc. Estas são reações físicas, pelas quais se exprimem os nossos

sentimentos. Podemos dizer que o corpo "fala" na medida em que nos dá informações sobre a

identidade das pessoas: sexo, idade, origem étnica, social, cultural, estado de saúde, caráter, etc.

Para entendermos o corpo a partir da linguagem cultural é necessário compreender o

organismo humano, a cultura onde está inserido, o ambiente social que ele habita e possuem e a

que momento histórico e econômico ele se encontra.

Entendendo Representações, identidades e ambientes

Trago inicialmente a discussão sobre a representação cultural, para conforme Silva (2000,

p. 97)6, entender o que é representação:

4
CONNELLY, Michel F.; CLANDININ, Iean D. In: LARROSA, Jorge. [et aI]. Déjame que te cuente:

ensayos sobre narrativa y educación. Barcelona:Editorial Laertes, p. 10-59, 1995.
5 LARROSA, Jorge. TecnoIogias do Eu e Educação. In: Silva, Tomaz Tadeu da. (org.). O Sujeito da

Educação: estudos Foucaultianos. Petrópolis: Vozes, p.35-86, 1994.
6 SILVA. Thomaz Tadeu da. (org.); HALL, Stuart e WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: a

~erspectiva dos estudos culturais. Rio de Janeiro: Vozes, 2000.
7 SILVA. Tomaz Tadeu da .. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo

Horizonte: Autêntica, 1999.



Na análise cultural mais recente, refere-se às formas textuais e visuais
através das quais se descrevem os diferentes grupos culturais e suas
características. No contexto dos Estudos Culturais, a análise da
representação concentra-se em expressão material como "sígníficante": um
texto, uma pintura, um filme, uma fotografia. Pesquisam-se aqui,
sobretudo, as conexões entre identidade cultural e representação, com base
no pressuposto de que não existe identidade fora da representação.

-~

Na perspectiva dos Estudos Culturais nas suas vertentes pós-estruturalistas, as

representações não espelham uma realidade verdadeira, ou seja, como algo "real", mas sim são

construídas discursivamente, a partir de uma rede de significados, instituídos e colocados em

circulação através das linguagens, ou como coloca Silva (1999, p. 32)7, "as formas pelas quais

esse 'real' e essa 'realidade'se tornam 'presentespara nós - re-presentados". Para Veiga-Neto

(1996, p. 168)8 não existe uma suposta realidade do mundo, para o autor o que importa "é o

sentido que damos para as coisas que estão no mundo; e só podemos dar sentido por meio da

linguagem" .

Para Stuart Hall (1997), a linguagem é vista como sendo essencial para o significado e

para a cultura, pois ela passa a ser vista como atuante na construção de sentidos que damos ao

mundo, ou seja, "a linguagem é um dos 'meios' através dos quais pensamentos, idéias e

sentimentos são representados em uma cultura. A representação através da linguagem, portanto,

é central para os processos através dos quais é produzido significado" (p.l) 9.

Sendo assim, através das várias linguagens - musical, corporal, verbal, cultural etc. -,

suas relações e na forma como as utilizamos em cada contexto são dados sentidos as coisas, as

pessoas, e ao ambiente de convívio. Ou seja,

Através do uso que fazemos das coisas, e o que dizemos, pensamos e
sentimos acerca destes - como os representamos - que os damos signi-
ficados. Em parte damos significado aos objetos, pessoas e eventos através
da estrutura de interpretação que trazemos conosco. Em parte damos
significado às coisas através da forma como as utilizamos, ou às
integramos em nossas práticas do cotidiano (HALL, 1997, p. 3).

Entretanto, Hall (1997) salienta que os significados vão sendo adotados por determinados

grupos sociais, que partilham os mesmos códigos culturais, no qual os significados vão sendo

7

8 8 VEIGA-NETO. Alfredo. A didática e as experiências de sala de aula: uma visão pós-estruturalista.
Educação e Realidade, v. 21, n. 2, p. 161-176, jul-dez, 1996.

9 HALL, Stuart. The work of representation. In: HALL, Stuart (org.). Representation. Cultural
representations and sígnífyíng practices. Sage: Open Uníversity: London: Thousand Oaks/New Delhi, 1997.

10 SILVA, Thomaz Tadeu da. O currículo como fetiche: a poética e a política do texto curricular. 2. ed.
Belo Horizonte: Autêntica. 2001.

11 SANTOS, Luiz Henrique Sacchi dos. "Um preto mais clarinho ..." ou dos discursos que se dobram nos
corpos produzindo o que somos. Educação & Realidade, v. 22. n. 2. p.81-116. jul./dez. 1997.
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produzidos, porém isso não significa que esses grupos ao compartilharem da mesma linguagem

compreendam os códigos e seus significados da mesma forma. A linguagem é a maneira pela

qual a representação produz seus significados e Silva (2001) 10 salienta que são marcas

significativas do conhecimento e é por intermédio da linguagem, dos sinais, dos símbolos, das

marcas que representamos nossos sentimentos, pensamentos e idéias. Para Santos (1997, p. 92) 11

a representação cultural é um processo de construção de significações:

Mais do que "simplesmente" descrever/apresentar, as representações estão
ativamente produzindo os grupos, as pessoas, a cultura de que fala, suas
identidades. Além disso, neste processo de produção, já estão tecidas
relações de poder e regulação, instituídas por identidades sociais
hegemônicas (branquidade, heterossexualidade ...) que se apresentam como
os parâmetros a partir dos quais se vê os demais grupos, pessoas e culturas
como diferentes - sendo atribuído um valor a esta diferença, geralmente
em defasagem sob o ponto de vista de tais identidades hegemônicas. Parte
do trabalho ao se analisar as representações culturais passa, então, por
mostrar o processo de construção de significados em meio a intensas
disputas de poder, onde quem fala, o que fala e como fala tem profundas
implicações para a vida das pessoas apresentadas.

Larrosa (1995)12, ao discutir as idéias de Foucault e perceber que através das

representações do outro também nos reconhecemos, mostra como o sujeito vai sendo produzido

na conexão entre saber e poder e se re-conhecendo a partir do entorno.

Tendo as representações, produzido, diferente significado, nesta experiência na

Comunidade ]eruzalém da Amazônia, observamos a partir dos Estudos Culturais os traços, as

marcas, os discursos, representações visuais, textuais e culturais, tendo sempre em vista os

corpos que através das falas, das músicas, do jogo, dos textos· construídos, expressados através

das palestras, brincadeiras e jogos verbalizaram suas identidades.

As representações culturais atribuídas aos corpos que não são somente organismos,

corpos visualizados geneticamente, mas que levam em consideração a sociedade como um todo,

suas relações, diferenças, ambientes compartilhados e significativos que são importantes nas

ações cotidianas.

Dando continuidade a esta produção textual, trago o corpo como lugar da história a partir

de FoucauIt (1979)13, ao vísualíza-lo como a "superfície de inscrição dos acontecimentos

10

II

12

1995.
12 LARROSA,Jorge. [et aI]. Déjame que te cuente: ensayos sobre narrativa y educación. Barcelona:Editorial Laertes,

13 FOUCAULT, Michel. Microfisica do poder. 17. ed. Rio de Janeiro: Edições Craal, (1" ed. 1979),2002.
14 Utilizo @ pela questao de gênero, na tentativa de incluir a pluralidade dos seres.
15 SOUZA, Nádia Geisa Silveira de. Que corpo é esse? O corpo na família, mídía, escola, saúde ... 2001. 168f. Tese

(Doutorado em Bioquímica. Estudos em Educação em Ciências)- Instituto de Ciências Básicas da Saúde. Universidade Federal
do Rio Grande do Sul. 200l.
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(enquanto que a linguagem os marca e as idéias os dissolvem), lugar de dissociação do EU (que

supõe a quimera de uma unidade substancial), volume em perpétua pulverização" (p.22). Nossos

corpos são como sistemas vivos em inter-relações com os ambientes que os inscrevem, estando

intimamente inseridos na trama social que os corporifica.

Perceber e percorrer o corpo a partir da história nos permite olhar a multiplicidade d@S14

outr@s que nos habitam, possibilitando o estranhamento daquilo que ouvi, contei e que acredito

sejam as certezas e incertezas diante do que nos tornamos. Essa maneira de olhar a história quer,

"mostrar as descontinuidades, os regimes, as multiplicidades, as relações de força, os interesses,

os sentimentos, enfim, os elementos cotidianos a que os corpos se encontram submetidos"

(SOUZA, 2001, p. 122)15.

Para perceber melhor o corpo, é preciso entendê-lo como resultado de uma construção

cultural, ou seja, que ao nascermos não somos apenas um organismo, mas um corpo que vai

pouco a pouco se constituindo, nas relações, inter-relações e interconexões com outros corpos e

ambientes que lhe constituem, diretamente ou indiretamente, revelando, assim, identidades e

uma cultura que se entrelaça no convívio social, permitindo, através de atividades corporais, pois

como o jogo, dança, esporte, entre outras atividades, exercitar a criatividade, a liberdade, a

alegria, o prazer, o bem estar e as necessidades dos corpos em desenvolvimento.

O corpo é o que existe de mais concreto no ser humano, aparentemente conhecido e com

certezas provisórias. Mas, ao olhar atentamente, se percebe que existem muitas coisas a serem

reveladas, são vestígios de sensibilidades, registros presentes, mudados com o passar do tempo,

interstícios desconhecidos, silenciosos, mutantes de nossa própria identidade. Os corpos

construídos, mutáveis, temporários, constituídos através de pedagogias circulantes como revistas,

propagandas, filmes, quadros, músicas entre outras, conforme Goellner (2003).

As representações assumidas pelos corpos, não estão somente centralizadas na

cientificidade biológica, mas, também, nas diversas inscrições feitas através da linguagem,

nomeando-os, classificando-os, procurando identidades. O corpo é linguagem, seus gestos, suas

roupas, posturas, palavras, mas que esses elementos não possuem qualquer significado que lhes

seja intrínseco. Os corpos são registros culturais, inscritos por meio da linguagem, influenciados

pelas pedagogias escolares e ambientais estabeleci das pela cultura. Corpos revelados,

desvelados, disciplinados, intimidados, rotulados por meio do entendimento de corpo ideal,

saudável, belo, buscam suas identidades. A partir das identidades que o constituem, os corpos

recriam ambientes e linguagens, ressignificando seus entendimentos.

14

15



Caminhos Metodológicos

CONNELL Y E CLANDININ (1995) [6 situam as narrativas em uma abordagem

qualitativa, uma vez que tal investigação está baseada na experiência vivida e na qualidade de

vida e de educação dos sujeitos envolvidos, e destacam que: "a narrativa e a vida vão juntas e,

portanto, o atrativo principal da narrativa como método é sua capacidade de reproduzir as

experiências da vida, tanto pessoais como sociais, de formas relevantes e cheias de sentido" (p.

43). Ao optar por este tipo de investigação, as narrativas são construídas e reconstruídas a

partir dos textos - da família, da igreja. da escola, da mídia, da medicina, da psicologia, da

criança, entre outros - pois a narrativa da experiência de si é incorporada a partir das vivências e

suas relações e "não é algo que se produza em um solilóquio, em um diálogo íntimo do eu

consigo mesmo, mas em um diálogo entre narrativas, entre textos" (LARROSA, 1994 p. 70)17.

Fica entendido que as relações são influencias do ver-se e ouvir-se, pois são mecanismos que

transformam e constroem a compreensão que as pessoas têm de si mesmas.

16 CONNELLY, Michel F.; CLANDININ, Iean D. In: LARROSA, Jorge. [et ai]. Déjame que te cuente:
ensayos sobre narrativa y educación. Barcelona.Editorial Laertes, p. 10-59, 1995
17 LARROSA, Jorge. Tecnologias do Eu e Educação. ln: Silva. Tomaz Tadeu da. (org.). O Sujeito da
Educação: estudos Foucaultianos. Petrópolis: Vozes, p.35-86, 1994.
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Atividade física uma ação multisetorial em defesa da qualidade de vida e da saúde da população.

Carmen R.Masson

No PELC trabalhamos muito com atividade física e esporte como ferramenta socializadora, como

instrumento de atração e integração em qualquer faixa etária, respeitando as suas individualidades.

Porém, acredito que deveríamos abordar com mais ênfase a importância do esporte e da atividade

física para a saúde, para uma melhor qualidade de vida, esclarecendo os nossos agentes sociais do

PELC sobre este assunto e fazendo deles multiplicadores deste conhecimento. E quando abordamos a

importância de ações intersetoriais no lazer, precisamos refletir de que maneira isto seria possível.

Com a intenção de refletir sobre esta possibilidade de realmente termos ações intersetoriais norteamos

aqui indicativos que poderiam ser eficazes, considerando-se a importância do Esporte e da atividade

física na melhora da saúde e da qualidade de vida da população.

Atualmente sabe-se que a Atividade Física trás benefícios econômicos em termos de redução de

cuidados médicos, aumento da produtividade, menor absentismo. Ambientes físicos e sociais mais

saudáveis. As conseqüências econômicas do sedentarismo ou inatividade física afetam negócios e

nações.

Dados de países desenvolvidos, segundo a Organização Mundial da Saúde, indicam que os custos

diretos de inatividade são enormes:

No Estados Unidos, para cada ldolar investido em atividade física (equipamento e/ou tempo),

gera uma economia de 3,2 dólares de gastos com despesas médicas. Indivíduos fisicamente ativos

geram uma economia de 500 dólares por ano em cuidados médicos, segundo dados de 1998. Os

custos associados a inatividade física e a obesidade corresponderam a 9.4% da despesa de nacional

de saúde em 1995. A inatividade física (sedentarismo) podem ter representado até 75 bilhões de

dólares em custos médicos para o EUA no ano de 2000.

Programas de atividade física nos locais de trabalho nos E.U.A (laborais), podem a curto prazo

reduzir de 6 a 32% das licenças médicas; Reduzir de 20 a55% dos tratamentos e internações médicas

e gerar um aumento entre 2 a 52% da produtividade.
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No Canadá, O gasto com o sedentarismo (inatividade física) é de aproximadamente 6% do

custo nacional com saúde. Em empresas com programas ou iniciativas de promoção de atividade física

para o empregado, o benefício é em média de 513 dólares por trabalhador por ano (aumento de

produtividade, redução em faltas, redução de acidentes de trabalho, menor gastos com cuidados

médicos, melhora da auto-imagem do empregado e do empregador.).

Poucos dados destes estão disponíveis nos países em desenvolvimento, onde, devido a escassez

de recursos, o investir em atividade física geraria uma economia potencialmente importante.

Atividade fisica e beneficios diretos e indiretos para a saúde.

Atividade física regular, jogos ativos e jogos esportivos são meios práticos para se ter uma saúde

melhor, diretamente ou indiretamente, devido ao seu impacto positivo que causa em relação as doenças

crônicas não transmissíveis; particularmente no que se refere a incidência de pressão alta, colesterol

alto, obesidade, fumo e estresse.

A Atividade física reduz o risco de doenças cardíovasculares, alguns tipos de câncer (cólon, útero

e mama principalmente. Estes benefícios são devido a vários mecanismos fisiológicos, melhora o

metabolismo da glícose, reduz a gordura corporal e reduz a pressão arterial e a diabetes tipo 2.

Atividade física pode reduzir o risco de câncer de cólon devido ao efeito nas prostaglandínas,

redução do tempo de trânsito intestinal. e aumento dos níveis de antioxidante, está associada a redução

do risco de câncer de mama devido a alterações causadas no metabolismo hormonal. A atividade física

também melhora a tonicidade muscular, com isto a postura e o controle do corpo e pode reduzir

sintomas de depressão.

A prática regular da atividade fisica :

.~.

.~
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• reduz o risco de morrer prematuramente;

reduz o risco de morte por doenças cardiovasculares, que é responsável para 1/3 das mortes

no mundo;

previne e reduz a hipertensão que afeta 1/5 da população adulta do mundo;

ajuda no controle peso e diminui o risco da obesidade;

ajuda prevenir e reduzir a osteoporose, e reduz o risco de fratura de quadril em mulheres;

reduz a dor nas costas e melhora o manejo de condições dolorosas;

juda ajuda construir e manter ossos saudáveis, músculos, e articulações e melhora a força e

as condições de pessoas com incapacidades crônicas;

promove o bem-estar psicológico, reduz tensões, ansiedade e depressão;

auda na prevenção e controle de hábitos de risco, como o fumo, o álcool ou o uso de outra

substância, dieta insalubre e violência. Especialmente entre jovens e crianças.

•

•
•
•
•
•

•
•



Dificuldades para o Desenvolvimento de Prática Regular de Atividade Física

Algumas dificuldades de implementação para o desenvolvimento de Atividades Físicas:

• Falta de consciência sobre benefícios,

• Dados insuficientes em tendências, níveis e determinantes de atividade física,

• Falta de compromisso político e apoio,

• Cooperação insuficiente entre setores preocupados,

• lnacessibilidade para a comunidade de instalações desportivas disponíveis,

• Existência de barreiras fortes para participação de pessoas em atividade física,

Potenciais barreiras ou Catalisadores para Participação de População nas Atividades

físicas/esportivas para todos:

• saúde nacional, esporte, políticas educacionais e relacionadas,

• percepção do valor de esporte na sociedade,

• prevalência da cultura local,

• pressão econômica,

• restrição de tempo,

• motivação pessoal,

• apoio da família e amigos,

• acesso a instalações e equipamentos esportivos,

• experiências passadas,

• disponibilidade de programas de atividade física local,

• para mulheres: situação da mulher na sociedade (direitos).

Política Mulsetorial em defesa de Atividade Física

Um dos principais desafios na prevenção de doenças de crônicas não transmissíveis através da

promoção de atividade física e outras escolhas de estilo de vida saudáveis é a importância de realizar

ações agora em troca de benefícios de futuro. Apesar do fato de a prevenção ser a responsável pelo

ganho de saúde e aumento de 30 anos na probabilidade de vida no último século, a maioria dos estudos

sobre despesa de saúde indicam que menos de 5% de recursos são dedicados a prevenção.

Prevenção e atividades de promoção de saúde raramente são uma prioridade dos Políticos.

Porém no meio político e não no médico onde a maioria das decisões sobre prevenção são feitas.

Portanto é importante um movimento em defesa e esclarecimento junto aos políticos da importância e

do baixo custo da prevenção através da atividade física.

Atividade física não é somente uma questão individual. Mas o desafio da prevenção é de

responsabilidade dos governos propiciando para a população; locais seguros para a prática da atividade



.
física, sem crimes, drogas e com ar com uma boa qualidade, calçadas em condições, promoção de

atividades esportivas e instalações esportivas /recreativas, parques e praças.

Para uma Política Multisetorial Pública em Atividade Física.

Exemplo de Contribuição através de Setor de Desenvolvimento

o setor de saúde deveria ser o primeiro a tomar decisões políticas em prol da promoção.

Eles podem conduzir deste modo:

• Defendo evidências baseada em âmbito nacional dos benefícios sociais e econômicos de atividade

física na promoção da saúde;

• Redes de ações orientadas desenvolvendo com outros setores pertinentes a instrumentalização e a

conscientização da importância da atividade física;

• Promovendo uma integração, multi setorial de políticas públicas;

• Formulando legislação pertinente;

• Profissionais de saúde preparados especialmente em conselhos de atividade física e

desenvolvimento de programas;

• Programas de atividade física organizados em serviços de saúde;

• Programas promovendo a atividade física na comunidade e na família;

• Garantia de investimentos e recursos mobilizados para atividade física;

• Participação em açôes globais para promover atividade física;

o setor de esporte poderia apoiar este esforço por:

• Programas estratégicos de atividade física para todos, um movimento apoiado pelo Comitê

Olímpico Internacional que promove o ideal Olímpico, onde o esporte é um direito de todo

indivíduo, independente de raça, classe social ou sexo.

• Construindo instalações esportivas/recreativas em locais fáceis e convenientes para o uso da

comunidade;

• Alocando uma proporção de fundos desportivos a promover atividade física;

Ensinando sobre os benefícios de atividade física no setor de programas esportivos;

Defendendo a atividade física para todos: profissionais, amadores e eventos esportivos escolares;

organizando na comunidade eventos de atividade físicos

•

•
•

•
Os governantes da educação e cultura poderiam focalizar em:

Fortalecer políticas nacionais relacionadas à educação física, atividade física para todos nas

escolas;



• Implementando programas de educação física por professores treinados em currículos escolares;

• Construindo Playgrounds áreas para esportes nas escolas;

• Disponibilizando as instalações esportivas das escolas para uso público;

• Incrementando atividades físicas em programas culturais e eventos de lazer.

Decisões relacionadas a mídia e informações poderiam ajudar promova atividade física por:

• Disseminando mensagens atraentes e informações sobre os benefícios de atividade física;

• Programas de mídia regular organizando campanhas para promover atividade física;

• Jornalistas preparados (por exemplo em jogos esportivos, área da saúde e da ciência) para defender

atividade física .

Escolhas de política de planejamento urbanas deveriam incluir:

• Planejar calçadas seguras e cic1ovias;

• Inclusão de espaços abertos, parques e instalações para atividade física;

• Apoio para as autoridades municipais ou locais implementararem estas coisas.

o setor de transporte pode:

• Ampliar esforços produzir redução de velocidade do tráfico nas cidades;

• Potencializar a fiscalização dos níveis de poluição dos automóveis e assim, melhorar a qualidade

do nosso ar (ar mais limpo);

• Mais Informação.

•
Ação pelos governos locais e municipalidades deveria concentrar em:

Legislação local em desenvolvimento e política para apoiar atividade física;

Caixa forte alocando espaços em recinto fechado e ao ar livre para atividade física, inclusive jogo e

jogo esportivos;

Programas comunitários organizandos;

Apoiando iniciativas de atividade físicas iniciadas por vários setores e atores;

Fortalecendo, por ações locais, política pública nacional em defesa de atividade física;

•

•
•
•

•
Decisões de planejamento financeiras e econômicas deveriam apontar a:

Olhando seriamente para a saúde, os benefícios sociais e econômicos de atividade física;

Medidas pertinentes levando alocar recursos a setores interessados;

Encorajamento do público e setores privados para investir em atividade física;

Apoio aos Programas de atividade física;

•
•
•



• Aumentar fundos de coletas de certos impostos (fumo, álcool, bebidas, etc.) para atividade física e r----

outro programas de promoção de saúde.

Estes indicativos são da Organização Mundial da Saúde.
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Brinquedos e Brincadeiras

Prof" M.s. Ioelma Cristina Gomes

Quem não conhece um brinquedo ou brincadeira daquela que reúne muitas pessoas

na rua, em casa ou na praça? Essa construção social está relacionada com a capacidade

humana de se envolver com o outro utilizando a interação como possibilidade de criar

compreender e contextualizar sua realidade social através do através do lúdico.

De acordo com Dohme (2003 p.1I1) "...as atividades lúdicas podem desenvolver

diversas habilidades e atitudes interessantes no processo educacional, assim veremos que os

jogos são importantes para o desenvolvimento social. O convívio com regras e as histórias

são importantes para dar contexto a situações abstratas que trabalham com valores éticos".

Brincar pode ser visto primeiramente como produção cultural predominantemente

imaginária, dotada de significado, seu valor torna-se inconteste na educação fora da escola.

Em particular, esse recurso lúdico brincadeiras permitem a associação (tanto espontânea

quanto organizada) de gesto cooperação e interação social. Esta possibilidade,

reconhecidamente prazerosa, permite que saberes culturais tradicionais sejam transmitidos

a cada geração.

Uma matéria realizada por enviados da Folha de São Paulo a estados como Minas

Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Santa Catarina e Pará, traz dados interessantes

acerca das brincadeiras realizadas em todo o país. Felinto (2000) constata que "cantigas e

rodas infantis conhecidas desde o século XVII resistem, da mesma forma ou com algumas

adaptações, nas cinco regiões do Brasil, ajudando as crianças a entender o mundo".

"De onde vêm as BRINCADEIRAS"?



Ninguém responde com certeza. Elas são universais e fazem parte da cultura

popular - como a literatura oral, a música, a culinária".

Costa (....), faz um resgate histórico quanto a origem dos jogos infantis:

• Odisséia de Homero

• Bonecas colocadas nos túmulos de crianças gregas (Séc. IV a.C)

• Piões, bonecas, soldadinhos, histórias de monstros e canções de ninar trazidas

pelas famílias européias que chegavam ao Brasil

• Danças africanas e suas criaturas assustadoras a exemplo ,tutu-marambá,

nironga)

• Danças, músicas e lendas indígenas.

Costa (...) revela a dificuldade em saber a origem de determinadas brincadeiras,

brinquedos ou jogos, devido as mesclas culturais que vão ocorrendo frente o processo

de construção cultural.

Mas, mesmo sem uma noção clara da origem das brincadeiras é possível vísualízá-las a

partir das mesclas culturais entre branco, negro e índio que conduziram à criação de

formas de representação corporal, transmitidas e (re)significadas ao longo dos séculos.

Os autores que pesquisam essa temática concordam que a brincadeira e o brinquedo

são importantes instrumentos no resgate de valares sociais como o estar junto, construir

coletivamente favorecendo assim a socialização; estimulam o gosto pelo movimento;

perpetuam tradições folclóricas; incentivam a cultura da cooperação e contextualizão

essas duas ideologias. Favorecem o contato sadio entre indivíduos de ambos os sexos;

trabalham a timidez, a agressividade, a prepotência; Enaltecendo a auto-expressão e a

criatividade como instrumento de ação.

Mesmo sendo inegável o valor cultural, social e educacional é importante que o

educador esteja atento às símbologías inerentes as muitas canções, jogos, brinquedos e

brincadeiras,quando na escolha das atividades esta seja feita através de uma reflexão

dos valores sobre seu sentido/significado.

Guiliano Pimentel (2003) enfatiza - atualmente, mesmo com a invenção de novas

brincadeiras, elas são muito comuns, especialmente no interior do país. Um aspecto



inegável da relação entre o lúdico e a cultura está na constante recriação dessas

músicas, que mudam conforme a geração e a localidade.

A presença dos jogos brinquedos e brincadeirasna sociedadenão é uma mera

sobrevivência, mas uma continuidade sócio-cultural que segundo Fernandes (1989,

p.84) diz: "O contexto histórico-social se altera, é verdade; contudo, preservaram-se

condições que asseguraram vitalidade e influência dinâmica aos elementos folclóricos".

Não se busca conservar fórmulas, mas representações da vida, dos valores, do mundo

simbólico e moral perpetuadas pelo folclore.

A recriação de uma atividade lúdica, não pode ser desencadeada sem um pleno

conhecimento e, inclusive, vivência daquilo que se deseja superar. Não se pode

estabelecer o 'vir-a-ser' no processo educativo antes de ir ao encontro das 'coisas como

elas são' no domínio da manifestação popular.

Estruturação metodologicamente das aulas

(ff> Despertar o interesse dos alunos pelas manifestações culturais e pelo

reconhecimento dos temas sugeridos e desenvolvidos nas brincadeiras;

(ff> Entender a brincadeira cantada como meio de educação, ludicidade,

desenvolvimento rítmico, musical e gestual de contribuição ao mundo de

movimento dos indivíduos;

(ff> Perspectivar a brincadeira cantada como fonte de simbologias e possibilidade de

interpretação de sentidos e conotações que possam sugerir;

(ff> Visualizar a brincadeira cantada como fonte de pesquisa e conhecimento, sobretudo

das transformações do próprio brincar, da infância e do lúdico;

(ff> Oportunizar aos alunos o contato com brincadeiras cantadas diversificadas que

foquem tanto o jogo, quanto à dança, a dramatização e a mímica, enriquecendo as

suas possibilidades culturais.

O incentivo ao desenvolvimento bem como o resgate delas nas mais diversas

instancias da sociedade seja em projetos públicos, atividades livres concretizam na

atualidade, construção possibilidade de manutenção e organização de um acervo que

revela brincadeiras populares tradicionais e contemporâneas, bem como as

transformações do "brincar" como instrumento para gera autonomia para as pessoas.



Além do mais, este material pode se tornar parte essencial do trabalho docente e fonte

de pesquisa a estudiosos que se volta para este campo do conhecimento.
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As cenas que o ato de brincar proporciona, demonstra que o universo da ludicidade

infantil, o universo do faz-de-conta permeia todo o acontecer. Para introduzir uma primeira

reflexão acerca desse corpo brincante que é a criança, torna-se necessário compreender o

processo do fenômeno lúdico, como algo carregado de um diálogo dialeticamente

constituído entre a subjetividade e a objetividade. Compreendê-Ia é reconhecer que para ela

o mundo não se distingue entre a aparência e a realidade, mas se constitui nesse

ímbrtcamento do real e da fantasia em um só acontecimento. Aqui, como coloca Merleau-

Ponty (1994,p.395) " A realidade aparece inteira, ser real e aparecer são um e o mesmo, não

há outra realidade senão a aparição".

E desse modo que a criança vive a unidade da experiência ao brincar fazendo

substituir o elo entre a subjetividade e a objetividade, mantendo uma solidariedade intensa

entre o sujeito e mundo que se revela na dimensão sensível do seu corpo que multiplica,

mistura e combina o sentido das coisas insistentemente (MERLEAU-PONTY, 1994,

SERRES,2DD1)

Sem perder de vista essa condição sensível e imaginativa da criança pretende-se ao

longo desse texto pontuar algumas reflexões em torno da ação pedagógica do agente social

de esporte e lazer, destacando possibilidades de intervenção pedagógicas em um programa

de política pública a partir de alguns questionamentos tais como: Qual a concepção que

temos de criança e do brincar? Qual a função de um programa de política pública de esporte



e lazer no trato do brinquedo e da brincadeira e como se dá o fazer do agente social nesse

contexto?

Iniciar um texto com interrogações aponta em princípio que durante seu

desenvolvimento o autor irá responder as perguntas elaboradas na introdução, porém, o

objetivo não seguirá essa ótica, pelo contrário, considero que as duvidas serão balizadoras

de uma construção individual e coletiva em busca de uma intervenção do agente social de

esporte e lazer na perspectiva de superação e transformação da realidade, onde a cultura

lúdica infantil pode apontar para um fazer pedagógico significativo da atuação das políticas

públicas de esporte e lazer.

Além dos questionamentos anteriores pode-se perguntar também: 1) Que princípios

educativos deverão nortear as práticas pedagógicas dos agentes sociais de esporte e lazer

quando da utilização dos brinquedos e brincadeiras em um projeto social? 2) Como fazer a

articulação com os conteúdos programáticos das diversas atividades sistemáticas e

assistemáticas propostas pelo PELe naquela comunidade? 3) Como envolver as diversas

faixas etárias, crianças, jovens, adultos e idosos de modo a proporcionar relações com a

comunidade num processo de vivência da intergeracionalidade na sua plenitude, tendo o

brinquedo e a brincadeira como eixo articulador? 4) Como vencer os desafios colocados ao

abraçar uma proposta metodológica que implica uma nova atitude do agente social de

esporte e lazer frente à indústria cultural do brinquedo?

É notório o envolvimento das crianças quando brincam. O prazer, os desafios, a

incerteza do que vai acontecer no próximo instante fazem parte desse universo inebriante e

sedutor que constituir o brincar. Esse brincar que acontece em casa, na rua, na praça, no

campo de várzea, no quarto minúsculo de um casebre da periferia, ou em um quarto

luxuosa de uma mansão do lago sul.

Entender que o brincar é uma ação que atravessa o contactar das crianças consigo

mesmas, com o outro e com o mundo da cultura e nesse sentido deve ser oportunizado e

compreendida como constitutiva de múltiplas experiências advindas das vivências

corporais quando esse corpo brincante dança, dramatiza, desenha, canta, toca, joga bola,

solta coruja, pula academia, joga biloca e outra tantas expressões que podem ser acessadas

por meio das diversas manifestações da cultura lúdica infantil.



Toda essa riqueza expressiva da criança pode e deve ser explorada em um programa de

política pública de esporte e lazer propociando uma diversidade de aprendizagens, "

principalmente as relacionadas às nossas descobertas corporais e aos usos que podemos

fazer do nosso corpo nas diferentes situações e contextos sociais"

(MELO;BORBA,2006,p.24)

O brincar apesar de ser uma ação humana universal apresenta características regionais,

geográficas e culturais próprias de cada localidade. Em comunidades rurais, urbanas e

litorâneas independente do estado ou pais encontra-se particularidades regionais em termos

de vocabulário, regras das brincadeiras, recursos materiais, espaços e tempos próprios pra

cada vivência, sendo por isso um rico acervo latente de cultura que ao ser explorado facilita

a mobilização e participação comunitária.

Nas brincadeiras, sob a dinâmica da particularidade cultural e regional expressam-se

motivações, concepções de mundo, leitura da realidade e aspirações humanas. Adentrar a

tônica da temporalidade do brincar, compreendendo suas transformações e suas

permanências, implica transitar na universalidade e diversidade sob a ótica do tempo

cronologicamente constituído: as transformações do brincar em outros tempos, repensar

pela mesma necessidade de identificar as brincadeiras de todos os tempos, ainda hoje

presentes no tempo/espaço. Por isso, universalidade e diversidade, no espaço ou no tempo,

devem ser como as faces da mesma moeda. Definindo-se reciprocamente. Nessas

condições, pode-se evidenciar a rica diversidade regional de suas vivências lúdicas, como

também, a universalidade que emerge sob a lente da diversidade, expressão de seres

humanos sujeitos de sua própria história. Fazer o agente social de esporte e lazer

compreender e conviver com essa aparente contradição é um passo no sentido de avançar e

superar, compreendendo a natureza dialética dos fenômenos humanos e de íntegrá-Ios em

uma visão de ser humano historicamente situado.

Nesse sentido, os princípios básicos que deverá dar suporte a prática pedagógica do

agente de esporte e lazer passa necessariamente em está pautado: 1) Em uma prática

pedagógica significativa para todos os participantes; 2) Os brinquedos e brincadeiras

escolhidas devem estar ligados à realidade do grupo; 3) A abordagem deverá ser na

perspectiva da superação da realidade a partir da leitura do cotidiano da comunidade; 4)

Proporcionar uma efetiva integração teoria/prática; sendo a práxis importante para o
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repensar da ação pedagógica; 5) Tornar o participante sujeito ativo no processo estimulando

o senso de observação e por último considerar a identidade cultural e a diversidade regional

na abordagem do conteúdo.

Quando brinca a criança exercita a descoberta de se lançar na aventura do aprender e

produzir novos significados para seu existir. A criança refaz a lógica do brinquedo. Pela

imaginação e criatividade ela reinventa infinitas vezes os sentidos do brinquedo,

permutando-os. Ressignifica o brincar e aprende ao se deparar com os imprevistos, os

desafios, os acasos que emergem dessa interação contagiante que a brincadeira origina.

Dessa maneira pode-se dizer que quando brinca a criança pode celebrar a vida de

muitas maneiras diferentes, aventurando-se em muitas "viagens" interativas consigo

mesma, com os outros, com o entorno, sendo muitos personagens, transitando desse modo

entre a realidade e a ficção. Porém sem perder sua capacidade de através do brincar

representar o real, como afirmar Vygotsky (1989 , p.112) " No brinquedo, a criança opera

com significados desligados dos objetos e ações aos quais estão habitualmente vinculados;

entretanto, uma contradição muito interessante surge, uma vez que, no brinquedo, ela

inclui, também, ações reais e objetos reais".

Diante da contextualização do brincar pode-se apontar alguns desafios para os agentes

sociais de esporte e lazer para implementar uma intervenção que tenha o brinquedo e a

brincadeira como articula dores no desenvolvimento de programas socais de esporte e lazer:

1) Encontrar um eixo articulador entre as diferentes atividades sistemáticas/oficinas;

2) Realizar um esforço de organização e planejamento participativo das atividades;

3) Articular as atividades sistemáticas a assistemáticas;

4) Sensibilizar a todos os participantes para uma perspectiva de atuação do programa

de política social de esporte e lazer com eixos na auto-organização, trabalho

coletivo entre outros.

Superando esses desafios a possibilidade de vivências dos brinquedos e brincadeiras em

um programa de política púbica de esporte e lazer poderá almejar aspectos significativos,

tais como: Os participantes são atores na construção do saber; desenvolve a capacidade

pessoal e coletiva para a ação; incita a observação da realidade; estimular o

desenvolvimento de estratégias para superar o problema; aprofunda a capacidade de

investigação.



A temática Brinquedos e brincadeiras como eixo articulador poderá ser subdividido em

projetos: a) Brinquedos e brincadeiras e o rio; b) Brinquedos e brincadeiras e o litoral;

c) Brinquedos e brincadeiras e o sertão; d) Brinquedos e brincadeiras e a sua origem

(Indígina, portuguesa e afro); e) Brinquedos e brincadeiras tradicionais e o processo de

industrialização; f) Brinquedos e brincadeiras e os espaços de lazer da comunidade; g)

Brinquedos cantadosl cantigas de roda; h) Brinquedos e brincadeiras e a TV(era Xuxa);

i)Artesões de brinquedos da comunidade; j) Brincadeiras e brinquedos do cotidiano da

minha comunidade; m) Brinquedos e brincadeiras dos pais; n) História dos brinquedos;

o) O pião e o cotidiano da ludicidade na comunidade; p) A boneca e a diversidade de

materiais na sua construção e concepção

A compreensão do fazer pedagógico do agente social de esporte e lazer perpassa um

fazer que não deve ser pedagogizado fragmentariamente como vem sendo realizado na

escola, mas deverá ser organizado pedagogicamente para que sua intervenção seja

qualificada no sentido de dar sentido a política pública, que muita vezes, principalmente

nos programas de esporte e lazer, caminha quase sempre sem saber onde quer chegar e que

objetivos políticos se almeja com sua realização.
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Carlos Fernando Ferreira da Cunha junior'

Este texto discute uma experiência no Projeto Território de Oportunidades que reúne

jovens matriculados no Ensino Médio, residentes nos bairros próximos ao campus da

Universidade Federal de Juiz de Fora (UF]F). O objetivo desta iniciativa é trazer estes meninos e

meninas para o interior da Universidade com vistas a despertar suas vocações e desenvolver

criticamente suas consciências através do acesso ao conhecimento produzido por diversas áreas e

ciências. Busca-se também com o projeto que os jovens sejam multiplicadores em suas

comunidades dos saberes adquiridos na UF]F.

Quando fomos convidados a participar do projeto, representando a Faculdade de

Educação Física e Desportos (FAEFID), sabíamos dos desafios que teríamos pela frente,

especialmente no que diz respeito a superar representações tradicionais que permeiam o senso

comum sobre a Educação Física e o Lazer: sua identificação com o esporte competitivo, a busca

de formação e seleção de talentos esportivos, a prática de atividades sem reflexão, a ênfase no

treinamento físico e técnico através de repetições, etc. Assim, na tentativa de basear nossa ação

para enfrentar e superar tais representações, organizamos um grupo de estudos com alunos da

FAEFID e definimos as diretrizes teórico-metodológicas do trabalho que desenvolveríamos com

os jovens do Território de Oportunidades.

Nossa ação está baseada no entendimento de que a Educação Física deve ser

compreendida enquanto prática pedagógica que trata do conjunto das manifestações corporais

produzidas pelos seres humanos ao longo da história, ou seja, o esporte, a ginástica, o jogo, as

lutas e a dança. Essas práticas, portanto, constituem a chamada cultura corporal de movimento

Professor Adjunto da Faculdade de Educação Física e Desportos e dos Programas de Pós-Graduação em
Educação e Educação Física da UFJF. Doutor em Educação pela UFMG .



(Coletivo de Autores, 1992), conhecimento ampliado que temos trabalhado com os jovens do

Território de Oportunidades.

Atuar nessa perspectiva significa buscar superar o modelo tradicional que tem baseado o

trabalho com a Educação Física em seus diversos campos de atuação, especialmente o escolar e

o lazer. Apoiadas no paradigma da aptidão física, as práticas corporais são reduzidas ao seu

aspecto biológico, à ênfase no ensino da técnica, à preparação física, ao fazer pelo fazer e ao

desenvolvimento de valores como a competitividade, a hierarquia e a obediência.

Nossa inspiração teórica fundamenta-se na proposta crítico-superadora (Coletivo de

Autores, op. cit.) que aborda os conteúdos da cultura corporal de movimento na sua totalidade,

ou seja, sob o enfoque de diversas áreas e ciências (biologia, sociologia, história, etc), naquilo

que lhes são específicos (técnicas, táticas, regras) e nas implicações com o mundo e a realidade

social.

Essa superação do modelo tradicional de Educação Física com vistas a um entendimento

mais amplo e crítico do mundo das atividades físicas, do esporte e do lazer é ainda mais valioso

se levarmos em consideração a condição social dos jovens inscritos no Território de

Oportunidades. De acordo com os dados fornecidos pelo relatório das ações do projeto em 2004

(Cassab, Mendes, Portella, 2005), quanto à renda familiar tem-se que 48,4% possuem renda até

dois salários mínimos, 38,7% de dois a quatro salários, enquanto que 12,9% possuem renda

familiar de quatro salários mínimos ou mais. A renda per cepite média entre essas famílias é de

R$133. E quanto à ocupação profissional dos pais desses jovens observa-se que as mães

apresentam idade que variam de 31 a 63 anos, 48,3% desenvolvem atividade de

doméstica/diarista, 29% são "do lar", 6,5% estão desempregadas, enquanto que 16,2% possuem

como ocupação profissional atividades como balconista, acompanhante, cozinheira, etc. Quanto

aos pais tem-se que entre 47,9% há pedreiros, eletricistas, mecânicos, comerciantes e técnico em

enfermagem; entre 13,9% encontram-se aqueles que desempenham atividades de carpinteiro,

porteiro e jardineiro; 8,7% dos pais encontram-se desempregados e 26,1% estão aposentados.

Portanto, estamos diante de jovens da classe trabalhadora e nossa proposta visa, além de ampliar

sua vivência no mundo das atividades físicas, esportivas e de lazer, fazer com que eles

compreendam criticamente o processo de injustiça e desigualdade ao qual estão historicamente

submetidos.

A formulação original da proposta crítico-superadora tem como local de produção e

intervenção a instituição escolar. No entanto, tal pensamento que critica o modelo tradicional de

Educação Física e lança bases teórico-metodológicas para fundamentar sua superação pode inspirar

outros setores como o campo do lazer.



o lazer pode ser definido como o tempo que resta das obrigações de trabalho,

familiares, religiosas e fisiológicas, disponível para a fruição e vivência de atividades artísticas,

intelectuais, físicas, manuais, sociais e turísticas (Dumazedier, 1980). É, portanto, um tempo onde a

cultura é vivenciada. Um tempo em que certas condições, como a de classe social e gênero, por

exemplo, podem ter repercussões limitadoras. E este problema afeta os jovens inscritos no como

veremos mais à frente no texto.

Valendo-nos da perspectiva de Nelson Carvalho Marcellino (1987), consideramos o lazer

como campo de intervenção social que possui um duplo aspecto educativo, ou seja, o lazer pode ser

objeto e veículo de educação. E está aqui a base fundamental para nossa ação junto ao Território de

Oportunidades.

Tratando-se do lazer como veículo de educação (a educação pelo lazer) é necessário

considerar seu potencial para o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos. As atividades que

propomos no projeto, ainda limitadas aos interesses físicos-esportivos, visam contribuir para o

prazer propiciado pela prática das mesmas, para o desenvolvimento de valores como a solidariedade

e a cooperação, como também para a compreensão crítica da realidade social.

Já o lazer enquanto objeto de educação, ou seja, a educação para o lazer, visa demonstrar a

sua importância, esclarecer sobre seus significados, ampliar o conhecimento dos envolvidos sobre

as diferentes possibilidades de ocupação do tempo disponível, derrubar barreiras impostas por

preconceitos e estereótipos e alimentar o espírito crítico com relação à ação da indústria cultural.

Nossa participação no Território de Oportunidades visa possibilitar aos jovens a vivência

dos conteúdos da cultura corporal orientada por uma postura crítica que contribua para a

compreensão da realidade social, para sua autonomia e para a qualificação da ocupação do seu

tempo disponível. Nossa intenção é colaborar para que estes jovens consigam "ler" o mundo das

atividades físicas, esportivas e culturais com lentes mais amplas, para além de si mesmas.

Buscamos fugir, portanto, da perspectiva tradicional que tem orientado diversos

programas de lazer, cujo objetivo é simplesmente oferecer atividades estanques que "distraiam"

e "entretenham", sem qualquer tipo de preocupação com as possibilidades que este campo

proporciona em termos de uma ação educativa e crítico-pedagógica. Para nós, "a admissão da

importância do lazer na vida moderna, significa considerá-lo um tempo privilegiado para a

vivência de valores que contribuam para mudanças de ordem moral e cultural" (Marcellino, 1996

p.15).

Nos primeiros contatos com os jovens inscritos no projeto buscamos conhecer suas

experiências anteriores com a Educação Física e o lazer e concluímos que: (a) o esporte

competitivo é a base de suas práticas anteriores; (b) suas vivências são limitadas as atividades

esportivas tradícíonaís: (c) suas experiências são marca das por preconceitos e estereótipos,



especialmente aqueles relacionados à categoria gênero; e (d) sua condição de classe funciona

como barreira à vivência de atividades culturais na cidade.

Também questionamos os jovens sobre suas expectativas com relação à participação da

Educação Física no projeto e registramos alguns depoimentos:

• "Eu quero fazer futebol, natação, ginástica, dança e se tivesse capoeira seria

uma boa".

• "Na área da Educação Física espero que tenham poucas aulas teóricas e mais

aulas práticas".

• "Eu quero praticar vários esportes junto com meus amigos".

• "Acho que a Educação Física é importante hoje em dia, pois pode tirar jovens

da rua e divertir quem rala a semana toda".

• "Eu espero aprender coisas novas, ter oportunidades. Poder fazer uma

faculdade aqui mais pra frente. Para mim a Educação Física tem grande

importância" .

Conhecer as experiências dos jovens com a Educação Física e suas expectativas com

relação a nossa atuação no projeto foi de fundamental importãncia. A partir destes dados

estabelecemos os objetivos específicos de nossa ação, bem como as estratégias metodolõgícas a

serem utilizadas no primeiro semestre de 2005.

Constatamos que suas experiências com as atividades físicas sistematizadas eram restritas

às modalidades esportivas tradicionais com caráter competiti~o. Sendo assim, nosso primeiro

objetivo foi ampliar as vivências dos alunos no que diz respeito às práticas corporais através do

trabalho com a natação, os jogos e brincadeiras, a ginástica artística e a ginástica rítmica

desportiva. Questões interessantes foram trabalhadas a partir destes conteúdos, como veremos a

seguir.

Logo no primeiro dia de nossa ação no projeto, os alunos foram apresentados às

instalações da FAEFID. A piscina foi o local mais festejado e logo solicitaram que a primeira

atividade fosse a natação. Atendemos ao pedido. Trabalhamos com o conceito do que é "nadar",

ou seja, deslocar-se no meio líquido através de variadas formas e gestos que necessariamente não

são aqueles utilizados nos "nados" da natação de alto nível. Os alunos compreenderam que a

técnica não é algo dado, imutável, mas que pode ser reconstruída de acordo com os objetivos e as

necessidades de cada um.

O trabalho com a unidade "jogos e brincadeiras" foi orientado no sentido de que os

alunos trariam para a aula atividades de sua própria escolha. Eles foram divididos em grupos e



.--..

cada grupo deveria organizar a sua atividade para o restante da turma. Buscamos explorar seu

potencial criativo, sua capacidade de organização e sua autonomia.

A ginástica artística e a ginástica rítmica desportiva foram escolhidas propositalmente

com o objetivo de flagrar no grupo de jovens manifestações de preconceito e estereótipo com

relação ao gênero. Foram apresentados os principais elementos e aparelhos das ginásticas, bem

como exercícios básicos. Durante as atividades, vários alunos homens recusaram-se a participar

e comentários do tipo "Isto é coisa de mulher!" foram comuns. Na aula seguinte, trabalhamos

com o filme "Billy Elliot"z .

O ator Iamíe Bell interpreta um garoto de 11 anos que vive numa pequena cidade da

Inglaterra, onde o principal meio de sustento são as minas da cidade. Obrigado pelo pai a treinar

boxe, Billy fica fascinado com a magia do balé, ao qual tem contato através de aulas de dança

clássica que são realizadas na mesma academia onde pratica boxe. Incentivado pela professora

de balé (Julie Walters), que vê em Billy um talento nato para a dança, ele resolve então largar as

luvas de boxe e se dedicar à dança, mesmo tendo que enfrentar a contrariedade de seu irmão e

seu pai à sua nova atividade.

Utilizamos o filme para discutirmos os estereótipos e preconceitos de gênero que

permeiam a prática de atividades físicas. Houve um intenso debate entre os alunos e a

participação masculina nas atividades aumentou.

Nosso esforço de superar o modelo tradicional de Educação Física e Lazer prossegue em

nossa ação com os jovens inscritos no Território de Oportunidades. Nossa ação tem

continuidade especialmente focalizando a temática do lazer: seu conceito, as barreiras para sua

vivência com intensidade e diversidade, as opções que Juiz de Fora oferece e a organização dos

jovens de programas e ações nesta área.
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PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE

FORMAÇÃO LOCAL:
FORMADOR: _

Esporte de Alto Rendimento e Esporte de Lazer: de uma permuta

mercadológica para uma apropriação crítica da cultura esportiva

Diná Teresa Ramos de Oliveira

Mestre em Educação Física

O Esporte Moderno tem sua origem na Inglaterra no contexto da Revolução

Industrial. Neste momento histórico, por volta de 1750, os jogos populares praticados

pelas camadas populares, passam por um processo de institucionalizados e

normatização. Neste novo formato, as modalidades esportivas passam a ser

consideradas importantes para o processo educacional de formação de líderes e

cavalheiros (fair play) e vão ganhando espaço no interior das Public Schools Inglesas

(escolas públicas em que estudavam os meninos e rapazes, filhos dos burgueses).

Passados pouco mais de 250 anos, o esporte é, sem dúvida, o mais eminente

elemento da cultura corporal! mundial. E hoje, mesmo reconhecendo a pluralidade das

formas de manifestação do fenômeno esporte, destacam-se duas perspectivas

(Bracht, 1997: 12):

• a do esporte de alto rendimento ou espetáculo e

• a do esporte como atividade de lazer.

Na cultura brasileira, podendo estender para várias outras, a segunda perspectiva

é predominantemente determinada pela primeira, senão exclusivamente determinada

pela primeira e, assim, o esporte de lazer mais contribui para a hegemonia da lógica do

Cultura corporal que se configura por formas de representação e expressão humanas
significativas, produzidas ao longo da história, expressas na dança, na ginástica, nos jogos, nas lutas, nas
acrobacias, no esporte (Coletivo de Autores: 1992; Daolio:1995,1997).

.~
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esporte de alto rendimento, do que o contrário, o mesmo ocorrendo com o esporte que

acontece na escola que, quase sempre, acaba assumindo a lógica do esporte de alto

rendimento e os seus significados. Diante desse contexto, Bracht (1997: 14) afirma que

"é o esporte de alto rendimento, que em linhas gerais, ainda fornece o modelo de

atividade para grande parte do esporte enquanto atividade de Iezet", Nesse sentido, o

autor afirma que os principais aspectos da inter-relação entre as duas perspectivas são:

• o esporte na esfera do lazer socializa as pessoas para o consumo dos seus

produtos e sub-produtos;

• os espaços (instalações) do esporte de alto rendimento e de lazer podem ser

.-, os mesmos;

• o esporte como atividade de lazer oferece a oportunidade para a "descoberta"

de atletas, subsidiando a demanda gerada pelo esporte espetacularizado.

Diante de tal quadro há uma dificuldade, de acordo com Oliveira (1999:120), de

se reconhecer no esporte de lazer e no esporte de alto rendimento uma autonomia entre

estas dimensões, pois" (...) as organizações que dominam o esporte-espetáculo buscam

incorporer/encemper as formas alternativas para não perder o controle, o poder de

determinar as formas legítimas de prática". Podemos observar que tais questões, de

maneira geral, estão expressas no esporte praticado nas praças, quadras e campos aos

finais de semana e também são observados nas escolas e escolinhas, onde se observam

algumas ou muitas características do esporte de alto rendimento.

Kunz (1991,1994) compartilha da mesma opinião e afirma que o esporte, nos

mais variados contextos, tem a sua orientação pelos mesmos princípios e regras do

sistema esportivo universal:

• Princípio da Sobrepujança - idéia de que qualquer um pode vencer nos

esportes, (a meta é clara - sobrepujar o adversário);

• Princípio das Comparações Objetivas - surge diante da necessidade de se

oferecem "chances iguais" a todos na disputa esportiva, levando à

padronização do espaço, dos locais e das regras, o que, por sua vez,

condiciona o praticante a ações mecânicas e automatizadas.

Nesse sentido, o esporte acaba por exigir atitudes e movimentos cada vez mais

normatizados e padronizados, dos quais, diante dos princípios da sobrepujança e da

comparação objetiva, destacados acima, se depreendem, segundo Kunz (1991: 11O),

outros princípios específicos que variam conforme a modalidade esportiva e, com isto,



"o sentido/significado desenvolvido e adquirido pelas atividades do movimento humano

assim realizadas apenas privilegia o aumento de rendimentos do movimento humano fi.

O que leva, segundo Maraun" (apud Kunz, 1991: 109-112), a algumas tendências

produzidas pelo sistema esportivo, que são:

1. Tendência do Selecionamento, na qual os alunos são, de forma consciente ou

inconsciente, selecionados, classificados pelas suas habilidades/inabilidades

esportivas;

2. Tendência da Especialização, que limita a oferta de modalidades do esporte,

perspectivando um aprimoramento das técnicas e do rendimento em uma

modalidade específica;

3. Tendência da Instrumentalização, na qual o conhecimento adotado para o

ensino do esporte é aquele da produção teórica do treinamento esportivo.

Bracht (1997) sintetiza as principais características do esporte de alto

rendimento em competição, rendimento físico-técnico, recorde, racionalização e

cientifização. Já Guttmanrr' (apud Bracht,l998: 10) aponta para sete características

básicas do esporte "1. secularização; 2. igualdade de chances; 3. especialização dos

papéis; 4. racionalização; 5. burocretizeçêo; 6. quenttiiceçêo; 7. busca do recorde".

Podemos afirmar que, diante de toda esta situação, o esporte na esfera do lazer a

apresenta-se com as principais características do modelo de alto rendimento -

competição, rendimento físico-técnico, recorde, racionalização, cientifização do

treinamento e espetacularização que, segundo Bracht (1992,1997), acaba por promover:

o respeito incondicional e irrefletido às regras, ensina a vencer através do esforço

pessoal, traz em seu bojo a aprendizagem da convivência com vitórias e derrotas, ensina

a competir, desenvolve o respeito pela autoridade (do professor ou do árbitro), dentre

outros.

Elementos que não contribuem para a valorização da participação de todos em

detrimento dos melhores; da valorização do potencial de cada interessado na prática do

esporte, independente do grau de habilidade, força. destreza. agilidade ete.; enfim
elementos que em nada contribuem para o fim da desigualdade social e remetem à

predominância da aceitação de situações de exclusão, de selecionamento, de

discriminação, de hierarquização, de conformismo etc. Aspectos estes que contribuem

para um tipo de socialização, que "pode ser considerada uma forma de controle social,

Maraun, H-K. "Unterrichtssituationem verstehen lernen". In: Sportpaedagogik - Annaehrung,
versuche. Betrachtungen. S.H., 1982, p.80-85.
3 Guttmann, A., Ver: Vom Ritual zum Rekod. Schorndorf: Karl Hofmann, 1979



pela adaptação do pratícante aos valores e normas dominantes, como condição

alegadapara a funcionalidade e desenvolvimento da sociedade". (Bracht,1992:181)

o esporte enquanto atividade de lazer

Para superar as contradições do esporte enquanto atividade de lazer, superando a

lógica do alto rendimento, teremos que assumir uma perspectiva de apropriação da

cultura corporal e reconhece-Ia em sua estreita ligação com o lazer da sociedade.

É importante compreender que o lazer é aqui considerado atividade ou fruição

realizada no tempo disponível para que as pessoas intencionalmente descansem,

divirtam-se e ampliem as suas possibilidades do acesso refletido aos bens culturais

(Marcellino, 1995; 1996).

De tal forma, no tempo disponível, não orientado pelo consumo alienado, mas

sim, ainda na sociedade capitalista, do tempo não vinculado às obrigações em que o

trabalhador não está no trabalho, no qual as pessoas ocupam-se com o assistir ao esporte

pela televisão ou ao vivo e em que crianças e jovens já cumpriram as suas tarefas

escolares e domésticas e têm tempo disponível vivenciar as práticas corporais

esportivas.

O conhecimento da cultura corporal e, por sua vez, da cultura esportiva ocupam

na vida das pessoas, em sua absoluta maioria, a esfera do lazer, pois poucas são as

pessoas que se tornam trabalhadoras do esporte/atletas e muitas destas têm carreiras

curtas e/ou abreviadas pelos mais diversos motivos".

Portanto, as atividades esportivas propostas na esfera do lazer, comprometidas

com uma apropriação crítica e com uma prática emancipatória, necessitam considerar a

principal esfera social em que o esporte se manifesta: a dimensão da apropriação, uso,

fruição, intervenção, e participação das pessoas no seu tempo disponível".

Os atletas, na atual lógica esportiva tornam-se, muitas vezes, seres humanos subordinados a equipes, a
regulamentos, competições, treinamentos abusivos e a contratos escravagistas e, também se submetem (são
submetidos) ao uso de substâncias ilícitas e dopantes, dentre outros. Nesse sentido, o atleta representa apenas um
elemento da engrenagem da organização esportiva (Betti, 1991:51), o qual ainda pode ser trocado, substituído e, em
caso de baixo rendimento/produção ou mesmo problemas de saúde, abandonado.
5 O universo da cultura esportiva, representa um dos elementos do lazer da sociedade, no qual as pessoas
podem praticar o esporte e/ou envolver-se com outras dimensões do esporte, na perspectiva dos interesses intelectual,
turístico, social, artístico, manuais. Segundo Marcellino (1995), estes interesses, geralmente, manifestam-se
simultaneamente havendo a predominãncia de um deles. Estas características representam os diferentes interesses
possíveis com relação a cultura esportiva a serem assumidas no lazer. Portanto, além da dimensão "prática",
representa uma opção de lazer crítico como conteúdo de interesse intelectual, por exemplo: leituras de periódicos
esportivos, cursos, a leitura desta dissertação: de interesses artísticos: freqüentar exposições, produzir fotografias,
assistir filmes, apreciar a estética de um belo lance, a plasticidade de uma pirueta: de interesses turísticos: a realização
de encontros em diferentes cidades de associações e agremiações esportivas, visita a cidades vinculadas à história do
esporte, com a possível identificação de diferenciados valores do esporte em épocas também distintas; de interesses
sociais: quando jogadores estabelecem vínculos de amizade, e participam de confraternizações, festas, reuniões etc.;



Portanto, para superar as táticas do esporte de alto rendimento na esfera do lazer é

imprescindível que o esporte no contexto das políticas públicas de lazer reconheçam a

presença do esporte na comunidade na qual estas políticas inserem-se e, com isso,

ampliem as suas possibilidades de intervenção no ambiente comunitário e, por sua vez,

sejam partícipes da construção de uma expressão mais crítica da cultura corporal no

lazer e na sociedade.

Em todos os casos o esporte precisa ser considerado, conforme propõem Soares,

Taffarel e Escobar (1992:219), como uma "prática social que institucionaliza temas da

cultura corporal universal, e que se projeta numa dimensão complexa que envolve

códigos, sentidos e significados da sociedade que o cria e pratica" e se coloca diante da

necessidade de ser apreendido como tema da cultura corporal de forma crítica e

reflexiva, o que, segundo as autoras, dar-se-á possibilitando a compreensão da

construção histórica do esporte, "(...) dos seus nexos lógicos internos com a realidade

social, do reflexo disso na consciência enquanto expressão da realidade concreta e da

realidade criada" (Soares, Taffarel e Escobar, 1992:219).

Dessa forma, defendo que se coloque para as políticas públicas de lazer, em suas

oficinas de esporte, festivais esportivos, dentre outros, a mediação do conhecimento da

cultura corporal, expresso no esporte, mas também nas brincadeiras, nas lutas, na

capoeira etc. orientada principalmente de forma a promover junto aos participantes

condições concretas de usufruir e transformar (se assim o desejarem), mas de forma

crítica e emancipada, a cultura corporal e a cultura esportiva.
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MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE
DELAZER
FORMAÇÃO LOCAL-
FORMADOR-

AÇÃO COMUNITÁRIA

AÇÕES DE COORDENAÇÃO
• 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 -
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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 dos 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)

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, empresanos, dirigentes de

entidades, para informação e solicitação de apoio (incluindo patrocínio para

confecção do material de divulgação); (A)

-2 -



• 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-Ias; (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)

• Ia FASE - SITUAÇÃO DA COMUNIDADE

VALORES
de melhoria)

SITUAÇÃO
(Conhecimento dos meios e das necessidades)

(critérios

OBJETIVOS E MEIOS
(programas e recursos)

RESULTADOS
(respostas às necessidades)
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(baseado em DUMAZEDIER, Iofre. Planejamento do Lazer, No Brasil: a teoria

sociológica da decisão - SESC - São Paulo, 1980)

A SITUAÇÃO DA SUA COMUNIDADE

Parâmetros de democratização cultural:

1. Participação popular e Autonomia Comunitária (construir/ampliar)

2. Barreiras sócio-econômicas, sexo, faixa etária, estereótipos, equipamentos etc.
(reduzir)

3. Uso dos equipamentos específicos e utilização de equipamentos não específicos
(otimizar)

4. Interesses culturais (procurar diversificar os interesses e gerar novas demandas)

5. Níveis de consciência, tanto na prática, como na fruição ou consumo, quanto no
conhecimento (meta: consciência crítica e criativa)

6. Integração e articulação dos pólos, núcleos, círculos, comunidades

7. 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)

CONHECENDO A SITUAÇÃO DE SUA REGIÃO

Faça o levantamento da situação da sua região, pólo, núcleo ou comunidade

- utilize os 17 pontos apontados anteriormente

-4 -



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

-5 -



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)

'~--~
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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)

-7-



VII. Recursos Necessários (disponíveis?)

Físicos:

Materiais:

Humanos:

VIII. Cronograma

(Depois de definir as atividades, estas devem ser organizadas para que tudo fique pronto

a tempo)

ATIVIDADE PROCEDIMENT MÊS MÊS MÊS MES
OS -

Sensibilização da Iniciar as oficinascomunidade local do programa X

Reunião com as Localizar aspessoas lideranças einteresadas em X
realizar o evento convidar p/a

reunião

- 8 -



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)

-9 -



REUNIÃO:

..r--
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:

l.

2.
r"-

3.

4.

5.

6.

recepção dos convidados - preenchimento das fichas de inscrição

explicação dos objetivos

colocação da pauta e abertura da palavra para inserção de outros itens

desenvolvimento da pauta através das técnicas escolhidas

avaliação

resumo dos pontos mais importantes

- l.
/

2.

/~-

Providências posteriores:

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

-'.

- 10 -
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Ginástica Geral: Perspectivas no Programa Esporte e Lazer da Cidade

Nara Rejane Cruz de Oliveira'

Introdução

A ginástica contemporânea foi construída a partir de determinados modelos,

especialmente os Métodos Ginásticos europeus do século XIX. A partir do século XX, o

caráter competitivo passou a ser sua característica marcante, além da finalidade estética,

que ganhou notoriedade especialmente a partir das décadas de 1980 e 1990, com o

surgimento em massa de academias de ginástica.

No Brasil, assistimos no início deste século XXI a ascendência das ginásticas

competitivas, em conseqüência do destaque de ginastas do país em competições

internacionais, tanto na Ginástica Artística (Olímpica) quanto na Rítmica, modalidades

consideradas tradicionais, em cujos pódios figuravam até algum tempo atrás apenas

europeus e americanos. Por outro lado, a Ginástica com finalidade estética, praticada

especialmente em academias, tem ganhado grande espaço, com a promessa (nem sempre

cumprida) de esculpir o corpo por meio de sua prática e promover saúde.

Sob estas perspectivas, a ginástica foi se consolidando na sociedade como prática

elitizada, em dois sentidos:

1- Na prática competitiva, visto que se sobressaem apenas os melhores ginastas, que

alcançaram o ápice da performance e atendem a determinados padrões;

Doutoranda em Educação pela USP. Mestre em Educação Física pela UNICAMP. Professora
Universitária em cursos de graduação em Educação Física, atualmente na rede particular de Ensino Superior
na cidade de São Paulo/SP.

/,
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2- E nas academias, visto que grande parte da população não possui recursos

financeiros necessários para pagá-Ias.

Vale observar também que, mesmo em aulas de Educação Física escolar, nas quais

a ginástica poderia ser abordada sob outras perspectivas, muitos professores optam por sua

ausência, alegando falta de equipamentos e espaços necessários. Na realidade, grande parte

desses professores, assim como a população em geral, confunde as modalidades gímnicas

competitivas com a ginástica em si, contribuindo com a manutenção desta elítização''.

Assim, entendemos que é necessário e urgente desmistificarmos a ginástica como

prática para elites, discutindo as possibilidades de sua apropriação como atividade

vinculada ao lazer da população, sob perspectivas distintas das mencionadas acima. Neste

sentido, este trabalho aponta a Ginástica Geral (GG) como prática capaz de democratizar o

acesso à cultura corporal e ao lazer, especialmente no contexto do Programa Esporte e

Lazer da Cidade.

Algumas palavras sobre a Ginástica

A ginástica contemporânea pode ser caracterizada como um conjunto de práticas

descendentes do século XIX, época do surgimento do Movimento Ginástico Europeu. Este

Movimento se constituiu a partir das diversas e diferentes formas de se pensar os exercícios

físicos em países da Europa, como Dinamarca, Áustria, Alemanha, França, Suécia e

Inglaterra, sendo estes quatro últimos países os de maior destaque'. Carmem Soares (1994,
1998), em suas obras, afirma que o Movimento Ginástico Europeu é fruto do pensamento

Em pesquisa publicada anteriormente, discutimos esta questão de forma mais abrangente. Conferir
Oliveira e De Lourdes (2004).
3 Em seus estudos, a autora Carmem Soares (1994, 1998). faz uma ampla análise das características
deste Movimento, explicitando suas finalidades, ideais e perspectivas. Para saber mais, conferir as obras
citadas.



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE E DE
LAZER
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE
FORMAÇÃO LOCAL: _
FORMADOR: _

In: FERRElRA, Marcelo P. de A.; MARCELLINO, Nelson C. (Orgs.). Brincar, jogar, viver: programa
esporte e lazer da cidade. Y.I. Brasília: Ministério do Esporte, 2007.
científico da época, que desejava atribuir um caráter de utilidade aos exercícios físicos, com

princípios de ordem e disciplina, contribuindo assim para o afastamento da ginástica de seu

núcleo primordial: o divertimento. Neste contexto, houve uma tentativa de negação das

práticas populares de artistas de rua, de circo, acrobatas, dentre outros, que apresentavam a

ginástica como espetáculo, trazendo o corpo como centro de entretenimento.

No entanto, a origem da Ginástica é muito anterior ao século XIX. A denominação

ginástica remonta ao mundo antigo, quando era compreendida como a arte de exercitar o

corpo nu (em grego, gymnos). Eliana Ayoub (2003), aponta ainda que a origem etimológica

do termo ginástica vem do grego gymnastiké - que significa a arte ou ato de exercitar o

corpo para fortifícá-lo e dar-lhe agilidade. Como arte de exercitar o corpo nu traz consigo a

idéia do simples, do limpo, do livre, desprovido de maldade, do puro. Para os antigos

gregos, ginástica significava a realização de exercícios físicos em geral (corridas, saltos,

lutas, etc.). Ou seja, grande parte dos exercícios que hoje praticamos e conhecemos

(especialmente o atletismo e as lutas) tem sua origem com a ginástica.

Segundo Elizabeth Paoliello Machado de Souza (1997), a história da ginástica se

confunde com a história do homem, pois se pode considerar que os exercícios físicos vêm

da pré-história (quando possuíam finalidade utilitária, de sobrevivência), se afirmam na

antiguidade (como arte de exercitar o corpo), estacionam na Idade Média (pois os

exercícios físicos eram utilizados basicamente como lazer dos nobres e preparação militar

daqueles que lutavam nas Cruzadas empreendidas pela Igreja), fundamentam-se na Idade

Moderna (quando a Ginástica passou a ser valorizada como agente de educação) e se

sistematiza no início da Idade contemporânea (com a Ginástica científica).

Mas, qual a abrangência da Ginástica na atualidade?

Em relação à FIG - Federação Internacional de Ginástica, são sete as modalidades

de ginástica vinculadas: A Ginástica Olímpica feminina, a Ginástica Olímpica masculina, a
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Ginástica Rítmica, Ginástica Aeróbica Esportiva Esportes Acrobáticos, Trampolim e

Ginástica Geral. A Ginástica Geral é a única modalidade não competitiva. Aliás, cabe

ressaltar que a FIG se dedica tanto ao esporte de competição, quanto ao esporte de

demonstração, como a Ginástica Geral. Além das modalidades reconhecidas pela FIG,

existem vários outros tipos de ginástica, como as ginásticas de academia - geralmente com

finalidades estéticas, e segundo Souza (1997), as de condicionamento físico, as

fisioterápicas - utilizadas na prevenção ou auxiliando o tratamento de patologias, além das

de conscientização corporal - técnicas alternativas ou ginásticas suaves. Com a finalidade

de uma melhor visualização, segue um resumo das características principais das

modalidades constantes na FIG:

• Ginástica Olímpica feminina - Provas: o solo (com fundo musical), a trave, as

.paralelas assimétricas e a mesa de salto. Modalidade olímpica. Principal evento:

Olimpíada.

Ginástica Olímpica masculina - Provas: o solo (sem fundo musical), as argolas, o

cavalo com alças, a barra fixa, as barras paralelas e a mesa de salto. Modalidade

olímpica. Principal evento: Olimpíada.

• Ginástica Rítmica - Modalidade restrita ao sexo feminino. Competições individuais

•

e em grupo. Provas: Bola, Maça, Fita, Corda, Arco. Modalidade olímpica.

Principal evento: Olimpíada.

• Ginástica Aeróbica Esportiva - Originária da Ginástica de academia. Competições

individuais e em grupos. Não utiliza aparelhos. Engloba exercícios dinâmicos,

explorando coordenação, força, flexibilidade. Não é modalidade olímpica. Principal

evento: Campeonato Mundial.

• Esportes Acrobáticos - Competições em grupos. Não utiliza aparelhos. Engloba

exercícios de difícil coordenação, envolvendo acrobacias, elementos de
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flexibilidade e força. Não é modalidade olímpica. Principal evento: Campeonato

Mundial.

• Trampolim - Competições individuais, exceto o trampolim sincronizado. São

quatro provas: trampolim individual, trampolim sincronizado, duplo mini trampolim

e tumbling. Envolve saltos e diversas acrobacias, de acordo com o aparelho

utilizado. Modalidade olímpica. Principal evento: Olimpíada.

• Ginástica Geral - Modalidade não competitiva, apenas demonstrativa. Combinação

de elementos gímnicos com diversas manifestações culturais (dança, teatro, folclore,

dentre outros). Principal evento: Gymnaestrada Mundial (Festival Internacional de

Ginástica) .

Podemos afirmar que a ginástica contemporânea, construída a partir dos modelos

ginásticos europeus do século XIX, ganhou um caráter esportivizado especialmente a partir

do século XX, com grande influência inglesa. Isto porque a Inglaterra foi o país precursor

em imprimir caráter competitivo a várias manifestações da cultura corporal, processo

intensificado no final do século XIX e início do século XX, como afirma Valter Bracht

(2003).

Neste sentido, a Ginástica esportivizada passou a ocupar grande espaço, com ênfase

nas competições e resultados (muitas vezes a qualquer custo), na perspectiva de

adestramento e mecanização dos movimentos, do individualismo, da padronização da

cultura corporal.

Segundo Ayoub (2003), no caminho percorrido pela ginástica, diferentes

modalidades gímnicas tem sido criadas. Entretanto, estes diferentes tipos de ginástica

consolidados na atualidade, possuem ligações diretas com as exigências da esportivização e
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com as pressões da indústria do lazer", que muito tem estimulado os modismos em relação

às práticas corporais. Assim, a ginástica vem servindo para reforçar os estereótipos de

corpo presentes na atualidade - o corpo escultural, "perfeito", moldado nas academias ou

ainda os esculpidos em horas de treinamento nas ginásticas competitivas.

Porém, questionamos: será que precisamos aceitar apenas estes padrões impostos?

Não se torna necessário, diante das constatações acima, pensarmos em outras orientações

para as práticas corporais, especialmente a ginástica? Ao nosso ver sim, pois a ginástica,

como elemento da cultura corporal, precisa ser tratada sob outras perspectivas, com outros

olhares, democratizada. Nesse contexto, apontamos para a Ginástica Geral (GG) como

possibilidade de resgatar a prática da ginástica para todos, numa perspectiva lúdica,

desvinculada de modismos, retomando a idéia da "arte" e do prazer de se exercitar,

orientada para as questões do lazer crítico, criativo e como direito social, assim como dos

princípios norteadores do Programa Esporte e Lazer da Cidade.

Ginástica Geral (GG)

O que é a Ginástica Geral (GG)? O que faz esta modalidade gímnica potencializar o

acesso democrático à prática da ginástica?

De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica (2006), a GG é uma

modalidade bastante abrangente. Está fundamentada nas atividades ginásticas, porém,

integrando vários tipos de manifestações e elementos da cultura corporal, tais como danças,
expressões folclóricas, jogos, dentre outras, expressos através de atividades livres e

A indústria do lazer e entretenimento ganha impulso no século XX, a partir do aperfeiçoamento dos
meios de comunicação, como por exemplo, o cinema, a televisão, o rádio, os computadores como forma de
entretenimento. Tudo isso foi se organizando e se transformando em uma grande máquina internacional de
comércio, que quase sempre traz o lazer associado à alienação (MELO, 2003). As práticas corporais não
deixaram de sofrer influências dessa indústria do lazer, ao contrário.
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criativas. Tem por objetivo promover o lazer saudável, proporcionando bem estar aos

praticantes, favorecendo a performance coletiva, mas respeitando as individualidades. Não

existe qualquer tipo de limitação para a sua prática, seja quanto às possibilidades de

execução, sexo ou idade, ou ainda quanto à utilização de elementos materiais, musicais e

coreográficos, havendo a preocupação de apresentar neste contexto, aspectos da cultura

nacional, sempre sem fins competitivos.

Sendo sua principal característica a ausência da competição, entendemos que a GG

pode proporcionar, além do divertimento e satisfação provocada pela própria atividade (na

medida em que busca o resgate do núcleo primordial da ginástica - o divertimento), o

desenvolvimento da criatividade, ludicidade, participação irrestrita, a apreensão pelas

pessoas das inúmeras interpretações da ginástica, a busca de novos significados e

possibilidades de expressão gímnica (AYOUB, 2003). As atividades são oportunidades

privilegiadas, porque são geradas criativa e espontaneamente, a partir da tomada de contato

com o outro, da percepção e reflexão sobre as pessoas e a realidade nas quais estão

inseridas. Está orientada para as questões educacionais e do lazer, para a prática sem fins

competitivos, privilegiando a demonstração. Apresenta-se então dotada de um caráter de

autonomia, liberdade, favorecendo o convívio em novos grupos, fazendo com que o

indivíduo alargue as fronteiras do seu mundo, intensificando assim suas comunicações.

De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica (2006) os principais objetivos da

GG são:

• Oportunizar a participação do maior número de pessoas em atividades físicas de lazer
fundamentadas nas atividades gímnicas.

• Integrar várias possibilidades de manifestações corporais às atividades gímnicas.

• Oportunizar a auto-superação individual e coletiva, sem parâmetros comparativos com

os outros.
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• Oportunizar o intercâmbio sócio-cultural entre os participantes.

• Manter e desenvolver o bem estar dos praticantes.

• Oportunizar a valorização do trabalho coletivo, sem deixar de valorizar a

individualidade neste contexto.

Conforme Souza (1997), os princípios que norteiam a GG privilegiam o estímulo à

criatividade, ao bem estar, à união entre as pessoas e o prazer pela sua prática. Sua riqueza

está exatamente no princípio de privilegiar todas as formas de trabalho, estilos, tendências,

influenciados por uma variedade de tradições, simbolismos e valores que cada cultura

agrega. Entendemos que a interação da GG com estes elementos da cultura pode incentivar

os praticantes a explorar diversas "linguagens" culturais, ampliando suas experiências e

conhecimentos acerca da diversidade cultural brasileira, por exemplo. Outras tematizações,

porém, podem e devem ser trabalhadas, permitindo a criação e a ampliação do

conhecimento relativo à ginástica associado às questões sociais.

Ayoub (2003), projeta algumas imagens da GG, no intuito de visualizar os pilares

fundamentais que a sustentam, os quais estão ligados à concepção de GG da Federação

Internacional de Ginástica (FIG), que segundo esta autora, vem influenciando as ações na

área em diversos países, inclusive no Brasil:

• Está situada num plano diferente das modalidades gímnicas competitivas, num

plano básico, com a abertura para o divertimento, o prazer, o simples, o diferente,

para a participação de todos. Ou seja, é irrestrita.

• O principal alvo é a pessoa que pratica, visando promover a lntegração das pessoas

e grupos e o desenvolvimento da ginástica com prazer e criatividade. Portanto, a

ludicidade e a expressão criativa são pontos fundamentais.

• Não possui regras rígidas pré-estabelecidas, pois estimula a amplitude e diversidade,

abrindo um leque de possibilidades para a prática da atividade corporal, sem
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distinção de idade, gênero, número e condição física ou técnica dos praticantes,

música ou vestuário, favorecendo ampla participação e criatividade.

• Os festivais se constituem como sua principal manifestação, o que a vincula

também ao artístico, ao espetáculo.

• Difere-se, portanto, das ginásticas competitivas, cujas principais características são:

a seletividade, regras rígidas preestabelecidas, caminham no sentido da

especialização, da comparação formal, classificatória e por pontos, visando

sobretudo o vencer.

• Uso irrestrito de todo e qualquer tipo de materiais (convencionais ou alternativos),

favorecendo a criatividade e a descoberta de novas possibilidades de ação.

Ayoub (idem) aponta ainda que as diferenças entre a GG e as ginásticas competitivas

não podem ser vistas de forma rígida e estanque, pois estas convivem interligadas na

sociedade e exercem influências recíprocas uma sobre a outra.

No Brasil, existem vários grupos de Ginástica geral, apesar de ~ua prática ainda ser

pouco difundida. Assim, é imprescindível a veiculação de ações e projetos em prol da GG,

no intuito de democratizarmos o acesso a esta prática e desmistificarmos a ginástica como

prática de elites. Neste sentido, o Programa Esporte e Lazer da Cidade pode ser um espaço

privilegiado para o desenvolvimento da GG, atendendo a demanda da população em

relação ao esporte recreativo e de lazer".

Ginástica Geral (GG): como fazer?

A partir dos princípios de sua prática, como pensar concretamente o trabalho com a

GG? Não existem receitas prontas, pois cada grupo possui características diferenciadas e

Conferir Manual de Orientação do Programa Esporte e Lazer da Cidade (BRASIL, 2006).

----.'
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cabe ao agente social de esporte e lazer identificar a melhor maneira de conduzir o

aprendizado da ginástica. No entanto, a partir de nossas experiências exemplificamos urna,

dentre várias possibilidades, de estruturação de aulas de GG:

1° momento: integração do grupo (por meio de jogos, brincadeiras ou outras

atividades lúdicas);

2° momento: apresentação do terna da aula (sendo as atividades de GG tematizadas,

podemos usufruir das relações com os temas transversais corno etnia, gênero, dentre

outros);

30 momento: aprendizagem e desenvolvimento de elementos gímnicos: saltar,

equilibrar, balançar, girar, rolar, trepar, dentre outros; além do desenvolvimento de

ritmo e coordenação de diferentes elementos;

4° momento: proposição de "tarefas" em pequenos grupos, de acordo com o terna,

explorando diversas possibilidades de movimentos, sem materiais e com materiais

(sejam eles convencionais ou alternativos), favorecendo a construção de pequenas

coreografias;

Finalização: apresentações para os demais grupos.

Assim, buscamos privilegiar sempre o trabalho coletivo e a expressão criativa, na

medida em que o grupo todo é responsável pela montagem da coreografia e não urna

única pessoa.

Ayoub (2003) apresenta outra possibilidade de estruturação de aulas de GG, em três

momentos:
10 momento: os participantes entram em contato com o tema a ser desenvolvido em

aula, explorando, criando e realizando diferentes possibilidades de ação;
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2° momento: as atividades são propostas através de "pistas", para que os

participantes solucionem os problemas apresentados e criem alternativas de ação,

individualmente ou em grupo;

3° momento: as propostas que deixaram de ser trabalhadas nos dois momentos

anteriores são agora trabalhadas. sem perder de vista a perspectiva lúdica; os

elementos ainda não contemplados são vivenciados pelo grupo. A finalização é feita

com uma conversa sobre o conteúdo abordado.

Esta mesma autora ainda cita a proposta de trabalho do GGU - Grupo Ginástico

Unicamp, um dos grupos de referência em GG no Brasil. Nesta proposta a aula é

dividida em dois momentos, considerando o incentivo e a valorização das experiências

e interesses das pessoas:

1°momento: Aumento da interação social;

2° momento: Exploração dos vários recursos que o material pedagógico pode

proporcionar. podendo ser utilizados materiais tradicionais ou não tradicionais

(como tecidos. jornais, garrafas de plástico. bambus. etc.).

Enfim. as possibilidades de organização do trabalho com a GG são muitas. e o

sucesso de sua prática dependerá da organização do grupo, lembrando que o agente

social de esporte e lazer tem o papel fundamental de estimular as ações do grupo de

forma dinâmica, criativa e lúdica.

Ginástica Geral no Programa Esporte e Lazer da Cidade

No Programa Esporte e Lazer da Cidade. o lazer é entendido como um tempo e

espaço de vivências lúdicas e lugar de organização da cultura (BRASIL. 2006). Podemos

dizer então que. neste contexto, a finalidade do lazer pode ser a de ocupação do tempo
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disponível de forma prazerosa com uma atividade prazerosa, que possa promover: diversão,

prazer e convívio social. Assim, apontamos a GG como atividade voltada para o lazer, na

medida em que pode atender às finalidades acima mencionadas.

Segundo Nelson Carvalho Marcellino (2004), o lazer abrange uma variedade de

atividades, além de interesses culturais, que podem ser classificados em: interesses físicos,

práticos ou manuais, artísticos, intelectuais e sociais. Desse modo, podemos afirmar que a

GG se insere no âmbito dos interesses físico-esportivos, em primeira instância, mas

também está relacionada aos interesses artísticos e sociais. Isto devido à sua abrangêncía

como atividade que tem por princípio vincular o prazer de se movimentar à arte deste

movimento (na medida em que prima pela demonstração e não pela competição) e a

integração de diferentes pessoas e grupos.

Marcellino (idem) aponta ainda que as atividades de lazer devem atender as pessoas

no seu todo. Para tanto, é necessário que as pessoas conheçam as atividades que satisfaçam

os vários interesses, sejam estimuladas a participar e recebam orientação que lhes permita a

opção. Assim, a opção pela GG, como por qualquer outra atividade, deve ser consciente e

não imposta, buscando incentivar a ampliação de interesses como: o conhecimento do

próprio corpo, conhecimento coreográfico, ampliação dos interesses culturais via festivais

de ginástica (por meio da relação entre os diversos grupos). Outros incentivos importantes

dizem respeito: à promoção de uma prática de ginástica que amplie os interesses do ser

humano como ser criativo, que produz sua prática e não somente reproduz; incentivo ao

planejamento participativo, à auto-organização e ao trabalho coletivo; incentivo ao trato

intergeracional e resgate da cultura popular nacional; incentivo à inclusão social, na medida

em que não se busca quem é o melhor, mas sim a participação efetiva e coletiva. Todos

esses elementos são privilegiados no Programa Esporte e Lazer da Cidade e pontos centrais

também no trato com a GG.
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Assim, visualizamos a perspectiva de implantação da GG nos diferentes núcleos do

Programa Esporte e Lazer da Cidade em funcionamento nos municípios, bem como a

organização dos festivais de GG como possibilidade de trocas de experiência, de

aglutinação, de intercâmbios culturais e que os festivais não sejam somente organizados

para a comunidade, mas com a comunidade.
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Jogando com as palavras: considerações sobre um conceito de brincadeira

Paulo César de lima - Mestre em educação, docente da UFPA

Tentar definir brincadeira, não é uma tarefa das mais fácies. A diversidade de formas de

brincar, as naturezas distintas das atividades lúdicas, os objetos envolvidos na brincadeira e a

rede complexa de significados envolvidos no ato de brincar são alguns dos fatores que dificultam

a identificação de elementos universais capazes de promover uma definição de brincadeira.

Consideremos os seguintes cenários: uma criança de dois anos de idade que manipula

pequenos blocos coloridos de madeira atirando-os ao chão e divertindo-se com os sons

produzidos pelos objetos; uma menina que, usando roupas da mãe ,expressa movimentos de

vaidade de mulher adulta em frente ao espelho; um adulto que ao falar no telefone, de posse de

uma caneta e papel na mão ,rabisca formas e linhas de maneira que, após um curto espaço de

tempo, sua folha de papel está decorada com figuras abstratas.

As três formas de comportamento lúdico guardam diferenças e semelhanças entre si. A

descrição dos cenários revelam claramente as diferenças, mas são nas semelhanças que os

autores estudiosos do assunto se pautam para tentar a construção de um conceito. E nos parece

que é a percepção dessas semelhanças que proporciona a reunião desses comportamentos na

categoria conceituada como brincadeira no senso comum.

Dado o exposto, aqui registramos que nossa posição é a de tentar uma aproximação

conceitual, representando e caracterizando o brincar como uma ação humana dinamizadora de

significados e digna de receber um trato pedagógico adequado.

No mesmo exercício de aproximação conceitual, Kishimoto (2002, p.2) adota a relação

de sinônimos entre as expressões jogo e brincadeira, e nos chama a atenção para a questão da

dependência que o conceito de jogo e brincadeira possui do significado atribuído a ação. Assim,

se para um observador externo a ação da criança indígena que se diverte atirando com arco e

flecha em pequenos animais é uma brincadeira, para a comunidade indígena nada mais é que

uma forma de preparo para a arte da caça necessária à subsistência da tribo. Desta forma, atirar

com arco e flecha, para uns, é jogo, para outros, é preparo profissional.



Vale ressaltar ainda as reflexões de Wajskop (2001) que considera o sentido de

ludicidade, atribuído pelo sujeito que brinca, corno determinante da existência da brincadeira.

Deste modo, urna ação nunca é lúdica por si só, só tornando o caráter de brincadeira se assim o

brincante o representar e sentir, envolto em seu campo de subjetividade e significância. Desta

forma, essas considerações flexibilizam ainda mais o conceito de brincadeira, promovendo-lhe

sempre o caráter de urna "possibilidade". Urna ação situada em um contexto sócio-cultural e

impregnada de significados decorrentes da subjetividade do ser que brinca e das construções

culturais sobre o brincar.

Em seu livro Pedagogia da animação, Marcellino (1990) faz referência ao conceito

expresso por Huizinga (1971), que no clássico livro "Homo Ludens" refere que a realização do

lúdico se dá no jogo, que tem a sua essência no divertimento (prazer, agrado, alegria).

Já nas reflexões de Brougére (2001) o brinquedo é caracterizado corno objeto impregnado

de significado cultural que suscita a ação de brincar, compartilhando os mesmos referenciais de

Kishimoto (2002) que opta por compreender o brinquedo corno objeto suporte de brincadeira, e

brincadeira corno a descrição de urna conduta estruturada.

Particularmente, para construção de urna aproximação conceitual viabilizadora de nossa

análise, optamos por adotar as expressões atividade lúdica, brincadeira e jogo corno

sinônimos, adotando as referências conceituais de Huizinga, supracitadas; e para a expressão

brinquedo, atribuímos a conotação de objeto com o qual se brinca, conforme refletido em

Brougére (2001), respeitando o fato deste conceito ter sido formulado culturalmente para

designar objetos específicos produzidos para a cultura infantil. Porém, vale ressaltar que esses

objetos estão inseridos em campos ideológicos e são impregnados de significados sociais que

determinam sua construção. Assim, urna boneca de fabricação americana que imita a imagem de

urna mulher jovem trajando roupas e assessórios de última moda e que freqüenta lugares finos e

caros, ao ser tornada corno objeto de brincadeira, acaba consolidando valores burgueses de

consumo de bens e serviços hoje associados a imagem da mulher ideal.

Embora entendamos ser importante a delimitação conceitual diferenciada deste termo

(brinquedo), esta delimitação não nos faz abdicar do entendimento de brinquedo corno possuidor

de um sentido condicionante de sua existência atribuído pelo brincante. Deste modo, conforme

Wajskop (2001), aos moldes da brincadeira, um objeto só se torna brinquedo quando alguém

brinca com ele.

Para compreender a brincadeira corno um fenômeno específico, torna-se necessário

evidenciar suas características, aqui relatadas a partir dos estudos de Kishimoto (2002). São elas:
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-A não literidade -O sentido habitual é ignorado por um novo. Assim, um ursinho de pelúcia

pode funcionar como um bebê humano e os objetos ganharem vida; -Efeito positivo - A

brincadeira é normalmente caracterizada pelo prazer e alegria; -Flexibilidade - A brincadeira se

constitui em situações onde as crianças se sentem mais aptas a exercitar a combinação de idéias e

de comportamentos. Nela ensaiam a solução de problemas e investigam possibilidades de ação a

partir da análise e manipulação do que está posto. Aqui reside a caracterização da brincadeira

como espaço de produção cultural; -Prioridade do processo de brincar - A brincadeira só se faz

quando a criança só pensa em brincar, o que nos faz questionar, por exemplo, os jogos didáticos

aplicados na escola que priorizam os resultados;-Livre escolha - A brincadeira só se efetiva se

for escolhida livre e espontaneamente pela criança; -Controle interno - Na brincadeira são os

próprios brincantes que determinam o desenrolar dos acontecimentos. Caso alguém de fora da

ação lúdica interfira de modo coercitivo, quebra-se a ação intencional e perde-se a dimensão do

brincar; -Contextualização no tempo e no espaço - As brincadeiras se desenvolvem dinamizando

conceitos, valores, comportamentos e objetos assimilados pelas crianças do meio em que vivem,

sendo reproduzidos no tempo da ação lúdica obedecendo a uma sequenciação própria; - As

regras (implícitas e explícitas) - As brincadeiras se processam de acordo com um padrão

disciplinar que se traduz em regras explícitas como num jogo de dominó e implícitas como na

brincadeira do faz-de-conta onde quem assume uma personagem emite comportamentos

delimitados pela concepção da personagem( a criança que brinca de bruxa deve se comportar

como tal, ou então descaracteriza a bruxa).

Após todas essas considerações, sentimos que o processo de compreensão e formulação

conceitual do fenômeno brincadeira ainda necessita de alguma discussão sobre o porque brincar.

O que suscita essa ação nas crianças de modo tão envolvente e significativo, a ponto de ser um

comportamento universal?

Antes de mais nada, vale lembrar que a brincadeira não é uma ação exclusiva de crianças.

Ela se manifesta em todas as fases do desenvolvimento humano, consistindo em naturezas

diferenciadas e específicas de cada faixa etária. No homem há formas diferentes de brincar de

acordo com as sua fases de desenvolvimento, a cultura se constitui como um componente

estrutural da brincadeira, revelando especificidades . Talvez a concepção culturalmente

formulada de que a brincadeira é o espaço da fuga e da não-produção, e portanto da inutilidade,

aliada à lógica da produtividade a que o adulto hoje está sujeito , tenha contribuído para o não

reconhecimento da existência de brincadeira nas outras fases do humano que não na infância, ou

ainda para o menosprezo e rejeição dessa atividade nessas fases por desconhecimento do seu

valor.
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Mas, em nosso caso, nossa análise tem como foco central a brincadeira infantil.

Remontando à questão do porque brincar , primeiramente resgatamos as reflexões de Edgar

Morim (1973):

Em seu exercício de antropologia filosófica na busca da compreensão do fenômeno

humano, este autor discorre em seu livro O Enigma do Homem, sobre a existência de uma

natureza cultural do humano, que imprime às suas ações uma tendência à busca de uma

complexidade crescente. Esta tendência é deflagrada pela insatisfação humana e por sua inerente

necessidade de lida com o novo, com o diferente e com a aventura, num verdadeiro exercício de

vivência de possibilidades, assimilação de novos ingredientes (valores, idéias, sentimentos e

ações) e construção constante do humano. Nesse sentido a trato com o problema, com o novo,

com o desconhecido leva o homem a busca de superação, e ao superá-lo se constrói como

alguém mais apto para enfrentar novos desafios, de complexidades maiores, consistindo-se

também num ser de estrutura mais complexa que a anteriormente compreendida antes da

vivência da situação desafiante. Assim, de posse de novos pensamentos e sentimentos, investe

em novas situações desafiadoras, construindo um processo constante de complexidade crescente

do homem, da cultura e do saber.

A consideração desse processo admite a possibilidade do erro como parte integrante e

fundamental do mesmo. O que dá o caráter de abertura do processo e de incertude quanto aos

resultados. Dessa forma, Morim admite a existência de um homem precário, carente, errante e

inacabado, em constante interação sistêmica com o universo e dotado da responsabilidade de

reínventar-se constantemente, reinventando cultura.

Os estudos no campo da neuroanatomia e da neurofisiologia cerebral humana

referendados por este autor, revelam, no humano, o fenômeno da redução das programações

genéticas, que orientariam ° comportamento, em favorecimento das determinações oriundas da

experiência cultural, o que nos dá a dimensão de que a responsabilidade de complexificação

crescente do homem e da cultura não são exclusivamente do humano, mas também de uma

natureza compreendida como força cósmica maior que produz um ser (o homem) sob esta lógica,

sendo este um operacionalizador desse processo, mas também dotado de consciência capaz não

só de compreender o processo como de modificá-Ia de acordo com suas inclinações políticas.

Ressalte-se ainda que em seus estudos, Morim nos fala sobre o prazer experimentado

pelo homem na percepção dos estágios de superação dos desafios e portanto da condição de se

estar melhor do que se era antes (complexidade maior) e do desprazer ou do tédio fomentado por

uma natureza humana quando se toma a decisão política ou se é levado por questões da ordem
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de heranças ideológicas e educacionais, a não exercitar esse lida com o desafio e sua respectivas

superação.

É nesse campo filosófico que situamos o fenômeno do brincar, compreendendo a

brincadeira como um "exercício espontâneo de auto- desenvolvimento pela lida prazerosa com o

desafio" .

De fato ao analisamos crianças pequenas brincando de jogar uma bola com a as mãos,

umas para as outras verificamos que a "graça" ou o prazer experimentado palas crianças está na

possibilidade do erro de aparar, segurar ou jogar a bola, o que se configura como desafio para o

momento. A medida em que exercitam e estabelecem o domínio desses movimentos, o desafio é

superado. Banaliza-se o jogo e "perde-se a graça" de jogar. E então as próprias crianças criam

novas formas de jogar, aparar ou segurar a bola como nova regra, como que na tentativa de

buscar novos desafios revelados por habilidades ainda não dominadas, que funcionem como

obstáculos para superação restabelecendo-se o prazer de jogar.

O que queremos dizer é que sem o desafio, e a possibilidade do erro subjacente, não há

prazer, não hájogo, não há brincadeira.

No caso do jogo do faz-de-conta o desafio está presente na tentativa de transformar a

realidade, concretizando concepções de personagens, objetos e situações a partir do uso das

propriedades potenciais de expressão que os objetos e as crianças possuem, nas ações corporais e

manipulações de objetos (brinquedos) impregnados de novos sentidos atribuídos pelas crianças.

Em síntese, nosso conceito de brincadeira se faz a partir de um olhar sistêmico sobre o

fenômeno do brincar, considerando suas multidimensionalidades e dificuldades de recorte como

objeto.

Em nosso referencial, a brincadeira se efetiva como uma necessidade humana, se

traduzindo em uma ação espontânea de exercitar e construir o auto-desenvolvimento pela lida

prazeirosa com o desafio, com a aventura e com o novo dentro do campo das incertudes. Se

conduz permeada pelo simbolismo, pelo exercício da auto-disciplina, pelo caráter dominante de

ser processo em vez de produto e pala liberdade e fantasia.

Por estar imersa em uma complexa rede de significados pessoais e sociais, sendo

significantes para subjetividade de quem brinca e para as leituras da sociedade, a brincadeira

carrega, veicula, expressa, cultua e transforma ideologias e práticas sociais a partir da vivência

dinâmica de valores, normas, sentimentos, atitudes e pensamentos. Compreende o

desenvolvimento de competência, capacidades e habilidades físicas, psicológicas e sociais e se

constitui em um espaço privilegiado de reprodução e produção cultural dando sentido a aventura

do humano.
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r-.. E como se a vida inteligentemente organizasse o seu próprio processo pedagógico para a

_"" educação do humano: A Brincadeira.
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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.
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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 moderninha
demais, vive citando poetas e intelectuais, fala difícil 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, construído do diálogo e do conflito, de trocas,
manipulações e embates.
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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 difícil, e mesmo equivocado, estabelecer tal julgamento. O
pensamento central deve ser: respeito à diferença. Mais ainda: a construção da idéia de que o
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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 retorno 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
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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 torno 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. Uma 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 torna-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 como 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: deveríamos 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 difícil, 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:
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• 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 efetua das no tempo livre das obrigações, profissionais,
domésticas, religiosas, e das necessidades físicas;

• 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 como 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 torno 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 urna 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 corno suas repercussões em outras linguagens (o cinema
de Bufiuel, 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 explícítados, 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
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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 hobbya 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 exigi da 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. E o que chamamos de produtivização do Iezer e pseudoludicidade do
trabalho. Falemos um pouco da primeira.
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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 wotkeholics. Quando deixam de trabalhar,
entram em depressão e têm até problemas físicos. 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 de pseudoludicidade do trabalho às iniciativas implementadas por
algumas empresas de permitir minadas "vivêncías Iüdícas" 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 explícita, contudo, é que esses mesmos indivíduos trabalham 12, 14 e até
16 horas por dia. Por trás de um benefício, 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.

8



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE E
DELAZER
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE
FORMAÇÃO LOCAL: _
FORMADOR: _

LAZER E EDUCAÇÃO POPULAR

Fernando Mascarenhas
Doutorando em Educação Física / Unicamp

Professor da Faculdade de Educação Física / UFG
Resumo

Este texto procura apresentar algumas reflexões sobre o trato pedagógíco com o
lezer, suscitendo idéies para a sua reinterpreteçêo, querendo ver rectiede a sua prátíca.
Acredítando em uma autêntíca pedagogía critice do Iezer, procuramos elaborar um estudo
sobre tal fenômeno e relação que este guarda com a educação popular, ínterrogando e/ou
identiticendo os ptincipios que devem orientar programas, propostas e novas politices de
Jazer como grupos / movimentos socieis.

Palavras iniciais
Tendo eleito o lazer 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 torno 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'.

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-Io 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 tornar
impossível qualquer iniciativa de díssocía-Io 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

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 epístemolõgícos",
caracterizados pela dimensão da ação / intervenção. Desta maneira, o lazer poderia ser visto como um "campo de
conhecimento" da e para a ação.
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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 Recreío'", 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 eugênícos -, 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 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 Bernuzzi 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 corno 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 Lezer, elegendo como seu

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 reequílíbrío 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 degeneraçâo e imoralidade das horas de ócio indiscriminado" (p.7).
3 A este respeito consultar: CASTELLANI FILHO, Lino. Educação física no Brasil: a história que não se
conta. 4ed. Campinas: Papirus, 1994.
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grande baluarte o francês ]offre Dumazedíer", 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.10).

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 Iazer"
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 Marcellino" 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 uníversídades". Uma nova tendência começa a se afirmar.

Entretanto, sobre o atual momento que vive o lazer, Meio (1999) assim comenta:

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

]offre Dumazedier, um dos autores mais expoentes no campo do lazer, já publicou no Brasil vários de seus
trabalhos, dentre os quais se destacam Sociologia Empírica do Lazer (1979) e Valores e Conteúdos Culturais do Jazer
(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 utiliteristes que potencializam as
atividades de lazer como instrumento de recuperação e manutenção da força de trabalho.
6 Marcellino pode 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
parucrpaçao no assessoramenro a várias prefeituras na definição de polítlcas para o lazer, é atualmente professor
colaborador na Universidade Estadual de Campinas. Segundo pesquisa realizada por Paulo Antônio Cresciulo de
Almeida (apud Leila Mirtes Santos de Magalhães Pinto eti ali, 1999), com base no levantamento dos trabalhos
apresentados por ocasião do Encontro Nacional de Recreaçâo 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
física. 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.
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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

Iívre'' 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 I 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 torne 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 lazer 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-lo, implementem também valores e normas à organização de esferas e
interesses sociais do mundo do trabalho, da política e da economia (p.l O).

Denunciadas as relações do lazer com outros tipos de interesse - que não somente
os da gratuidade e informalidade - presentes em nossa sociedade, colocamos em dúvida as
finalidades 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 -,

Para um melhor entendimento, consultar: MASCARENHAS, Fernando. Tempo de trabalho e tempo livre:
algumas reflexões a partir do marxismo contemporâneo. In: Revista Licere, v.3, n.l, Belo Horizonte, 2000.
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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-lo ou de tratá-lo. 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 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", "conscíentização" 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 lezeres que bate as portas de São Paulo.

Com isso, uma forte carga de ideologização é conferida ao lazer e os intelectuais do
campo não hesitam em anunciá-Ia 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 período para a recomposição individual das condições psicológicas e físicas
necessárias ao trabalho. Nesta direção, Dumazedier (1976) destaca o descanso, a diversão
e o desenvolvimentd'' como sendo as três das principais funções do lazer em nossa
sociedade, conceituando-o do seguinte modo:

10 Os famosos' três' D' - descanso, diversão e desenvolvimento - de Dumazedier (1976) podem, resumidamente,
assim ser caracterizados: o lazer enquanto descanso libera o sujeito do cansaço físico 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.
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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 Lezet. 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:
subjetivistes 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 sobre o qual são exerci das
influências da estrutura social vigente. Assim, a admissão da importância do lazer
na vida moderna significa considerá-Ia 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).
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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 ~ue a relação dialética
entre estrutura e superestrutura pressupõe que a função hegemônica 1 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 crítica 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 "rnelhoría 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 pré-fíxados 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 crítica não significa, por si só, consciência de

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.

li

7



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 lazer-educação traduz-se por uma intencionalidade, 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 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. Construída 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
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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-meto dológica 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, ternatízando-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

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: FREIRE, P.
Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1970.
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deve ser decodificada e potencializada. Neste caso, as atividades de lazer podem se
constituir enquanto uma prática educativa importante para sua organização e
fortalecimento.

Compreendo ainda que as especificidades do lazer devem ser conservadas, tanto a
educação pelo Jazer como a educação para o laze?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 crítica 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 sítuá-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 inseri da 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 "praxís", 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 crítica 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 lhes 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

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 MarceIlino (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).

10



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 torno 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 besistes 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. Um coordenador não é, portanto, neutro. Na realidade, não é, mesmo
que pretendesse ser; essa posição não existe. (...) Há correntes ingênuas e "basístas"
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 orgãníco", 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

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).
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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 / profíssional'", e como qualquer outro trabalhador /
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 sócio culturais mais amplas (...) (p.59).

Finalmente, podemos dizer, conforme reflexões anteríores'", 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 político; 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

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 I 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 I UFG para apresentar subsídios e/ou contribuições para a elaboração de diretrizes curriculares nacionais para o
ensino superior junto à SESU/MEC/CNE. Para maior compreensão ver DAVID, Nivaldo Antonio. et ali. Diretrizes
curriculares nacionais: contribuições ao debate em educação física. In: Revista Motrivivéncie, n.lO, 1997.
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busquem a interdisciplinaridade do lazer e uma maior articulação da teoria com a prática;
produzir, difundir e estimular a produção de conhecimentos na área do lazer.

Palavras finais
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. 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
vívêncía 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 crítico 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. ° lazer-educação pode ser visto então
como um constante teorizar a prática, cuja exigência de processos organizados de
abstração nos permitem torná-Io instrumento concreto de aproximação e transformação de
uma dada realidade.

Sendo assim, ao objetivarmos sistematizar algumas indicações / apontamentos para
a construção de uma reflexão 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 poIemizam / probIematizam situações
cotidianas enfrentadas por um determinado grupo mostra-se como alternativa capaz de
materializar uma práxis político-pedagógica que sinaliza para a superação crítica e criativa
das conhecidas concepções de lazer-educação.
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A discussão que se pretende construir procura estabelecer uma relação entre

lazer, a partir de seu caráter educacional e o meio ambiente, sob a perspectiva da

educação ambiental. O objetivo é inserir a temática ambiental no Programa de

Formação dos Agentes Sociais de Esporte e Lazer do Programa Esporte e Lazer da

Cidade e, por conseguinte, vislumbrar uma ação intersetorial entre o Ministério do

Esporte, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Educação, por meio do

Programa Nacional de Educação Ambiental.

Os conflitos no campo epistemológico do lazer retratam diferentes concepções

em relação ao capital e o trabalho. Ao passo que o lazer era entendido de forma

funcionalista, também já se percebia seu potencial, como tempo e espaço para o

consumo. Na década de 1990, o lazer perde "seu antigo valor e utilidade sociais,

propugnados como verdade e enormemente difundidos nas décadas anteriores como

força auxiliar para a produção e reprodução da força de trabalho, passam a se subordinar

aos interesses econômicos de uma heterogênea e crescente indústria do lazer"

(Mascarenhas, 2005: 14). Devido a sua resignificação como forma de mercadoria e se

subordinando a reprodução do capital, é necessário, portanto, a transformação de uma

compreensão do lazer contemporâneo e entender o atual momento do desenvolvimento

do capitalismo e partir de uma crítica a "mercadorízação", a alienação, ao

individualismo, ou seja, as características do contexto social em que este se realiza.

"Assim, o conceito de lazer deve expressar, sob o ponto de vista lógico, a síntese das

múltiplas determinações que o atravessam e que são instituídas pela economia, pela

política e pela cultura" (Mascarenhas, 2005: 17). Nessa perspectiva, pode-se considerar

o que afirma a autora a seguir:
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"o lazer se constitui como uma prática social, que se manifesta em
espaços de negociação, mas que pode se representar de modo
conflituoso. Como tal, o lazer é um fenômeno paradoxal, isto é,
permite a interação social entre os sujeitos, mas ao mesmo tempo se
reveste de elementos de tamanha diversidade que pode gerar
conflito" (SUASSUNA, 2006: 8).

o lazer, tanto pode contribuir para a consolidação de valores enraizados em

culturas tradicionais, como para a reificação de uma cultura dominante. Neste sentido,
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como um dos canais de atuação cultural, o lazer deve contribuir para uma nova

ordem moral e intelectual, ter uma proposta pedagógica que favoreça mudanças na

realidade social, ou seja, ser considerado um campo contra-hegemôníco, visando a

romper a lógica de exploração neoliberal. Contudo, deve-se incorporar a estas práticas

sociais "uma dimensão ética, vinculante de saberes, valores, atitudes, técnicas e

comportamentos que favoreçam a participação pública efetiva nas tomadas de decisão"

(BARTHOLO & BURSZTYN, 2001, 181). Fortalecendo a intenção de uma ação

pedagógica crítica do lazer, não se deve recusar a idéia do fazer pedagógico como

prática intencional, procurando garantir apropriação coletiva de elementos que

sustentem uma apreensão crítica e reflexiva do saber. Trata-se de uma práxis criativa

que sugere o lazer como "prática da liberdade", procurando traduzir pressupostos que

sirvam de base para um trabalho popular desenvolvido junto a diferentes grupos sociais.

"O lazer como uma prática pedagógica seja planejado tendo como
sua grande referência a emancipação do homem. Referimo-nos à
tentativa de sítuá-Io 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 diversos conteúdos do
lazer e das condições de sua própria existência histórica, mediada no
e pelo trabalho" (MASCARENHAS, 2004, 33).

Na atualidade, ainda que existam práticas sociais como a conversa no bar, as

partidas de futebol nos campos de várzea, as brincadeiras de crianças, por outro lado,

vê-se o aumento das práticas em academias de ginástica, os megaeventos esportivos e

musicais, o acesso ao ambiente virtual da internet e dos jogos eletrônicos e

principalmente a audiência televisiva.

Nas periferias das grandes cidades e, pode-se considerar também no meio rural,

em que vive a maior parte da população que não possuem recursos financeiros para

"consumir" o lazer, os indivíduos utilizam seu tempo livre assistindo televisão,

assimilando e reproduzindo a cultura de massa. A televisão se integra à vida se

configurando como uma das principais formas de lazer, na sociedade contemporânea.

Neste ínterim, entende-se como fundamental a execução de políticas públicas que

oportunizem práticas de lazer nestas comunidades, pois este, como veículo de educação,

pode trazer desenvolvimento pessoal, à medida que contribui para a compreensão da

realidade e desenvolvimento social, pelo reconhecimento das responsabilidades de cada

indivíduo para com a sociedade. O lazer, como prática social, se constrói por meio de
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demandas que são socialmente produzidas. Assumindo-se uma proposição educativa e

como demanda social, o lazer perde seu caráter "utílítarista" ou compensatório.

O Programa Esporte e Lazer da Cidade, implantado pela Secretaria Nacional de

Desenvolvimento de Esporte e de Lazer (SNDEL) do Ministério do Esporte em 2003,

possui o intuito de suprir a carência de políticas públicas demandadas pela população

por esporte recreativo e lazer. A prioridade é de atender as comunidades que se

apresentam em situação de vulnerabilidade social e econômica. Este programa

preconiza uma relação autônoma, crítica junto à população atendida, de modo a

qualificar a execução de suas ações e tem como objetivo, difundir a cultura do lazer por

meio de ações construídas e realizadas de forma que a comunidade participe

efetivamente deste processo.

Dentre as ações desenvolvidas pela SNDEL que visam esta qualificação,

destaca-se a formação de agentes sociais de esporte e lazer que apresenta conteúdos e

estratégias meto dológicas focando na realidade local (Brasil, 2007). Os agentes sociais

são os protagonistas para a efetivação das ações junto à comunidade, baseado em um

dos princípios do programa, a gestão participativa. Um dos objetivos da formação dos

agentes sociais e conhecer e refletir sobre a realidade local (comunidade, cidade,

região), ou seja, refletir o local e sua relação com global.

A busca por um meio ambiente equilibrado é uma demanda mundial, pois se

sabe que os efeitos resultantes de seu desequilíbrio afetam pessoas de todo o mundo,

principalmente aquelas de baixa renda. Portanto, o lazer como temática que perpassa

relações com o meio ambiente e com a educação, deve ser trabalhado de modo a

contribuir para uma melhor compreensão da realidade social e da complexidade da

questão ambiental, transmitindo de novos valores à sociedade. A relação entre lazer,

educação e meio ambiente pode ser construída com base na compreensão de que o lazer,

assim como a educação, são direitos sociais (Art. 6° Constituição Federal, 1988).

Acredita-se que o espaço do lazer e da educação são espaços conquistados e que podem

se realizar de modo não formal e ser mediado pela temática ambiental. Assim, tendo em

vista esta articulação, vislumbra-se a possibilidade de construção de um diálogo entre a

educação ambiental e o lazer.

No entanto, torna-se necessário compreender-se o meio ambiente como um todo,

onde estão em relações de interação e interdependência os diferentes aspectos que o

compõem: Biológicos, Físicos, Econômico, Político e Cultural, inserindo-se neste

âmbito o Lazer, como uma importante dimensão. Portanto, a Educação Ambiental não
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deverá tratar apenas da natureza, mas, sim, compreendê-Ia como parte atuante da

sociedade. Conforme a UNESCO:

"Uma das metas básicas da educação ambiental é conseguir que as
pessoas e as comunidades compreendam o caráter complexo do
ambiente natural e artificial, resultante da inter-relação de seus
aspectos biológicos, físicos, sociais, econômicos e culturais e adquirir
o conhecimento, os valores, as atitudes e aptidões práticas que
permitam participar, de forma responsável e eficaz, no trabalho de
prever e de resolver problemas ambientais e de uma gestão
qualitativamente apropriada ao meio ambiente" (UNESCO, 1999:
56).

Entende-se a educação ambiental como uma ação política, pois se propõe a

preparar cidadãos a adotarem como princípio a reivindicação por justiça social,

cidadania e ética nas relações sociais.

Em 1999, o governo brasileiro instituiu a Política Nacional de Educação

Ambiental, Lei n° 9795/99 que decreta em seu art. 2°: "A educação ambiental é um

componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de

forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter

formal e não-formal' (BRASIL, 1999: 1). Entende a educação ambiental como sendo,

"Processos por meios dos quais, o indivíduo e a coletividade, constroem valores sociais,

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do

meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua

sustentabilidade" (BRASIL, 1999: 1).

Como embasamento à discussão constitui-se um diálogo com Paulo Freire,

tomando como educação o processo pelo qual a libertação é realizada pelo diálogo

crítico entre sujeitos de um mesmo grupo, em luta diária por emancipação.

Compreendendo-se conscientização como um processo por meio do qual o sujeito se

insere de forma crítica em seu momento histórico. Este processo se dá pela interação de

conhecimentos prévios com novos conhecimentos, para a construção de uma nova

subjetividade, individual e coletiva. Neste âmbito, na formação de educadores é

fundamental a reflexão crítica sobre a prática, pois segundo Paulo Freire, através da

reflexão sobre a prática pode-se aperfeiçoá-Ia e, desse modo, nela inserir outras

temáticas. A educação é fator crucial para que nossa sociedade supere a ideologia

neoliberal. Com base na democratização do conhecimento, um processo de

conscientização será iniciado, dando origem a mudanças nas relações homem-homem e

homem-natureza.
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Concorda-se que: "A educação ambiental (...) é uma ação cultural que se

relaciona ao processo de tomada de consciência crítica, com o objetivo de tornar

transparentes as relações implícitas na organização das cidades e do país e do mundo"

(RUSCHEINSKY, 2002: 71). E que, portanto, trata-se de uma ação política que visa à

promoção da cidadania, para que participando ativamente, o indivíduo possa contribuir

para a transformação da sociedade.

O Programa Esporte e Lazer da Cidade, com o intuito de utilizar o potencial

educacional das práticas de lazer, deve incorporar às suas atividades de formação de

agentes sociais, princípios da educação ambiental de modo que estes sejam transmitidos

as comunidades atendidas. Possibilitando, deste modo, construir uma outra

subjetividade, formar uma consciência ambíental, que contribua para o alcance de uma

sociedade que seja sustentável.

Neste âmbito, vislumbra-se uma ação intersetorial, partindo-se da premissa de

que haja a capacidade de gerir ações conjuntas em que, compartilhem aspirações,

valores e estratégias a fim de se consolidar este perspectiva. Esta possibilidade se faz

concreta por meio do Programa Nacional de Educação Ambiental de responsabilidade

dos Ministérios do Meio Ambiente e da Educação.

"ProNEA pode e deve dialogar com as mais amplas propostas,
campanhas e programas governamentais e não-governamentais em
âmbitos nacional, estadual e municipal, fortalecendo-os e sendo por
eles fortalecido, agregando a estas reflexões e práticas
marcadamente ambientalistas e educacionais" (BRASIL, 2005:35).

~'.

O Programa tem como objetivos: Promover processos de educação ambiental

voltados para valores humanistas, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências

que contribuam para a participação cidadã na construção de sociedades sustentáveis.

Criar espaços de debate das realidades locais para o desenvolvimento de mecanismos de

articulação social, fortalecendo as práticas comunitárias sustentáveis e garantindo a

participação da população nos processos decisórios sobre a gestão dos recursos

ambientais. Fomentar processos de formação continuada em educação ambiental,

formal e não-formal, dando condições para a atuação nos diversos setores da sociedade,

incluindo-se o lazer. Contudo, tem-se uma relação construída entre Lazer e Meio

Ambiente para a realização de um trabalho pedagógico de qualidade na formação dos

agentes sociais de esporte e lazer.

.-....
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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 dapolítica, especialmente, aquelas relativas à desintegração dos direitos
sociais. Deste modo, ao conceber a "Iezerenie " como uma conquista em permanente
construção, busca identificar os principais desafios impostos à sua realização, analisando,
embrioneriemente, os limites e as novas perspectivas que se abrem frente às mudanças mais
recentes no cenário da vidapolítica brasileira.

Palavras-chave: Lszer. Educação e Políticas Públicas.

SITUANDO O PROBLEMA

Na sociedade contemporânea, 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

Este texto reflete o conteúdo da palestra O fazer dentro das políticas sociais nos países /atino-
americanos, proferida no Encontro Latino-Americano de Recreação e tazer. 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 "lazerania",. .

Professor da Faculdade de Educação Física da UFG; Mestre e Doutorando em Educação
Física/Estudos do Lazer pela Unicamp. E-mail: fernando.masca@uol.com.br.
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em condições de subemprego.' 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 capitalísticas". 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 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 modemídade-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 do 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

Números fornecidos pela OIT, extraídos da matéria "Metade do mundo vive na pobreza", do jornal O
Popular, de 7/6/2003.
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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 discriminatórios e excludentes das

políticas neoliberais em desenvolvimento, ato contínuo, concebendo a "lazerania,,2 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 prevalêncía do princípio do mérito, algo que se materializa diante do

fim do Estado Social e avanço das teses neoliberais.' 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

•..•....

A idéia de "lazerania". 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),
Mészáras (2002).
4 Um estudo mais aprafundado sobre o conjunto destes fatores poderá ser acessado tão logo esteja
concluída a pesquisa que realizamos, em nfvel de doutoramento, junto ao Programa de Pós-Graduação em
Educação Física da Unicamp, sob orientação do Praf. Dr. Uno Castellani Filho, com o titulo provisório "Entre o
ócio e o negócio: reflexôes acerca da anatomia do lazer".
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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 entre as relações de produção, os

aparelhos de hegemonia e as novas exigências de acumulação. Do fordísmo-taylorísrno 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 cicIo 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'guerra,

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

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 internacional, 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, BID,
UNESCO, OIT ete =, considerados como os "novos senhores do mundo" ou o "poder no mundo de fato".

4



também consequência de uma longa batalha social. Como 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

universalização 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 construí da, 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 perifería.f

Por detrás da idéia de modernização e desenvolvimento, o que esteve na base da definição e

implementação das políticas de Jazer do nacional-desenvolvírnentísrno brasileiro, para além

da resposta às tensões em torno do controle da produção, aliada à promessa integradora como

função econõmica 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. 7 As despesas sociais através dos gastos

públicos com educação, saúde, esporte, lazer etc, constituíam uma espécie 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

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 tdeoíoqlco 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 11Guerra 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 importáncia do aproveitamento das
ocupações do lazer. como instrumentos auxiliares, no vasto esquema educacional",
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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 resultado, engrossando as fileiras dos "sem-direitos", a juventude "sem-

lazer'" deste país constitui uma evidência clara de como a desintegração dos direitos sociais

/"'. 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:
http://www.dieese.org.br. Acesso em 1 abro2002.
9 Os "sem-fazer" 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
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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 "despolítízação" 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 de consumidores" (Gentili, 1995, p. 240). Nesta

perspectiva, os bens e serviços de lazer tornam-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

/"-.

mesmo, à biblioteca (40%), conforme dados da pesquisa "Juventude: cultura e cidadania", realizada pela
Fundação Perseu Abramo, em 1999. Disponfvel em: http://www.fpa.org.br. Acesso em: 8 ago. 2002.
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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-lazer", 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-lazer", 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 "lazer-genéríco" e acrescem as

apropriações do já descartado "lazer de segunda-mão"; e, na base da pirâmide, o "terceiro

mundo do lazer", dos pobres e dos miseráveis, dos "quase-sem" e dos "scm-Iazer", os que

somente tem acesso ao pouco de "Jazer-aberto" - geralmente, o "tele-lazer" - ou aqueles que

são assistidos por programas do tipo "lazer-solidário" ou "Iazer-fílantrópíco".

Sobre cada um destes "lazeres'' é preciso ainda desenvolver estudos. Para o momento,

interessa-nos conhecer mais de perto os últimos, o "Iazer-solídário" ou "lazer-filantrópico",
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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 "despolítízação" e filantropização das

políticas sociais, especialmente para o lazer. Como indicam os pressupostos da proposta de

administração gerencial do setor público, analisadas por Melo (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$
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10,9 bilhões, o equivalente a 1,5% do PIB nacional/o 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.

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 (2001), a propaganda em torno da

democratização do setor público por meio do estímulo ao

envolvimento das ONG's e associações de ajuda mútua, antes

Dados extraídos da matéria "Atividade voluntária é 8a no ranking das maiores economias do mundo", do
jornal Folha de S. Pau/o, de 18/9/99.

JO
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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 "lazer-solidário" ou

"lazer-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 "lazer rico" para os ricos e, de outro,

um "lazer 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 tornou 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
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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 "lazeranía", 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 potencializa-los, 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
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para a construção da "lazerania"? 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 supranacíonaís."

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 mantídos."

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 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 '5, 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

1I Informações contidas no documento "Política econormca 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.lp[l.uerj.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.
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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)Y Em nosso campo específico de luta política, no

que diz respeito à conquista da "lazeranía", 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, experiências,

enfim, instrumentos de poder que reivindicam direitos, reconhecem determinações e

reclamam transformações.l"

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 "lazer-solídário" ou "lazer-

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 "lazeranía", 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

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
p,rojetos de hegemonia, o qual devemos reafirmar.
4 Em trabalho anterior, a partir de uma experiência específica de intervenção, pudemos sistematizar
algumas indicações propositivas de caráter teoríco-metodoloqíco nesta direção. Ver Mascarenhas (2003).
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reafirmação da responsabilidade do Estado quanto à efetivação do direito ao lazer, o que

requer urna política apoiada em urna 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 corno 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 corno

órgãos colegíados, de caráter consultivo, normativo, deliberativo e fiscalizadores,

representativos das comunidades esportivas e de Jazer," 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 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

sócío-transformadora? Corno pensar sua dimensão social sem ficar preso à idéia do lazer

como urna 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

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 Governo da Frente Popular - Lula
2002".
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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" .

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho. Ensaio sobre a afirmação e a negação do
trabalho. São Paulo: Boitempo, 1999.

DUMAZEDIER, Ioffre. Lazer e cultura popular. São Paulo: Perspectiva, 1976.

FRIGOTTO, Gaudêncio. Os delírios da razão: crise do capital e metamorfose conceitual no
campo educacional. In: GENTILI, P. (Org.). Pedagogia da exclusão: crítica ao
neoliberalismo em educação. Petrópolis: Vozes, 1995. p. 77-108.

____ o Educação e a crise do capitalismo real. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1999.

GENTILI, Pablo. Adeus à escola pública: a desordem neoliberal, a violência do mercado e o
destino da educação das maiorias. In: (Org.). Pedagogia da exclusão: crítica ao
neoliberalismo em educação. Petrópolis: Vozes, 1995. p. 228-252.

GRAMSCI, Antonio. Mequievel, a política e o Estado Moderno. 2. ed. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1976.

HARVEY, D. Condição pós-moderna. Uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. 9.
ed. São Paulo: Loyola, 2000.

HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos. O breve século XX: 1914-1991. 2. ed. São Paulo:
Companhia das Letras, 1995.

IANNI, O. A sociedade global. 7. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999.

____ o Enigmas da modernidade-mundo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.

LEHER, Roberto. Tempo, autonomia, sociedade civil e esfera pública: uma introdução ao
debate a propósito dos "novos" movimentos sociais na educação. In: GENTILI, P.;
FRIGOTTO, G. (Orgs.). A cidadania negada: políticas de exclusão na educação e no
trabalho. 2. ed. São Paulo: Cortez; Buenos Aires: CLACSO, 2001.

MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lezer e educação. Campinas: Papirus, 1987.

MASCARENHAS, Fernando. Lazer como prática da liberdade: uma proposta educativa para
ajuventude. Goiânia: Editora da UFG, 2003.

MELO, Marcelo Paula de. Políticas públicas e o lazer: aprofundando as discussões. In:
SEMINÁRIO "O LAZER EM DEBATE", 4., Belo Horizonte. Anais ... Belo Horizonte:
UFMG/DEF/CELAR, 2003. p. 177-186.

16



MÉSZÃROS, István. Para além do capital: rumo a uma teoria da transição. São Paulo:
Boitempo; Campinas: Editora da Unicamp, 2002.

NOGUEIRA, Marco Aurélio. As três idéias de sociedade civil, o Estado e a politização. In:
COUTINHO, C. N.; TEIXEIRA, A. P. (Orgs.). Ler Gremsci, entender a realidade. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 215-233.

ORTIZ, R. Mundielizecào e cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994.

PORTELLI, Hugues. Gramsci e o bloco histórico. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.

REQUIXA, Renato. Sugestão de diretrizes para uma política nacional de lezer. São Paulo:
SESC, 1980.

RIBEIRO, Marlene; FERRARO, Alceu; VERONEZ, Luiz Fernando. Trabalho, educação e
lazer: horizontes de cidadania possível. In: FERRARO, A.; RIBEIRO, M. (Orgs.). Trabalho
educação lezer: construindo políticas públicas. Pelotas: UCPeI, 2001. p. 15-49.

TORRES, Carlos Alberto. Estado, privatização e política educacional: elementos para uma
crítica do neoliberalismo. In: GENTILI, P. (Org.). Pedagogia da exclusão: crítica ao
neoliberalismo em educação. Petrópolis: Vozes, 1995. p. 109-136.

~

r",

~

-r>.

-r-,

.~

~

-'"

~

/"'-

~

17
~

»<.

"



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE E DE
LAZER
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE
FORMAÇÃO LOCAL: _
FORMADOR: _

LUDICIDADE

Lieselote Inês Schmidt

Etimologicamente, ludo significa jogo, brinquedo, diversão.

Na infância da humanidade, o brincar tem uma origem mágico-religiosa. As

antiqüíssimas formas de danças, praticadas desde tempos imemoriais, revelam

funções ritualísticas que correspondem aos grandes mitos cosmogônicos. (Eliade,

1977).

Já nesta época aparecem os exercícios físicos utilitários a fim de fortalecer o

corpo, defendendo-se dos animais ou caçando-os, e preparando-se para os combates,

(Griffi, 1989).0 brincar faz parte de nossa história filo e ontogênica. O homo faber é

também o homo ludens.

A ludicidade é uma das dimensões essenciais do ser humano e não pode ser

reduzida a nenhuma outra dimensão. Portanto, querer psicanalizar o lúdico,

espiritualizá-Io ou transformá-Io em simples superestrutura, como o fazem os

psicanalistas, os espiritualistas ou os marxistas, respectivamente, significa despojá-Io

de sua importância vital. O jogo e o lúdico, assim como a arte, a ciência, a religião e

a filosofia, são um produto cultural que encontra raízes profundas no animal humano.

Só podemos entendê-Io a partir de uma perspectiva sistêmica, do novo paradigma da

complexidade, que engloba as diferentes dimensões biopsicossociais e espirituais do

ser humano. (Morin, 2001).

Do ponto de vista de nossa natureza animal e de nossa pertenência a classe

dos mamíferos, os jogos fazem parte de nossa corporalidade. Basta observar os

filhotes para perceber a presença dos jogos lúdicos e utilitários que os preparam para

a vida adulta. Podemos perceber também nas crianças, em qualquer parte do mundo,

a necessidade de brincar, de jogar e de simbolizar a realidade externa para obter certo
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controle e prazer. (Debortoli, 2000). Acredita-se, inclusive, que o brincar e a

inteligência estão presentes no ser humano antes mesmo dele nascer, ainda no útero

materno. (Santos, 2001).

Jogar é aprender. O desenvolvimento psicomotor da criança se dá de uma

forma lúdica e são vivências prazerosas. Posteriormente, podem adquirir

representações simbólicas como expressão de emoções reprimidas, e possibilidade de

elaboração de situações conflitivas. (Brandão, s/d). O movimento é nosso modo de

ser e a sua repressão leva a diferentes patologias como a depressão.

"É o corpo que brinca, ele é lúdico, a encarnação da ludicidade. Brincar

significa fazer o corpo sentir, amar, viver e vibrar, e não leva-le a executar

tarefas." (Santin)

Já estamos na dimensão psicológica do jogo e a repressão do movimento na

infância deixa marcas profundas em nossa psique, reduzindo a alegria, a criatividade

e o desenvolvimento cognitivo. Winnicott (1995) entende que é somente no brincar

que o ser humano consegue ser criativo e assim descobrir o seu eu.

A dimensão social do lúdico creio ser a mais importante, pois o jogo socializa

e nos dá um grupo, uma comunidade e , segundo Silva (2001) contribui para a

aquisição da cidadania. a repressão desta função leva ao isolamento e a principal

patologia da sociedade atual: a solidão. É importante salientar as atividades

intergeracionais pois estas deflagram e possibilitam recriar um vínculo entre as

diversas faixas etárias, que muitas vezes estão fragmentados pelo estresse do

cotidiano atual, e assim conseqüentemente, promovem uma maior convivência

comunitária.

Na dimensão espiritual, o lúdico e o jogo estiveram relativamente ausentes no

século XX, e, nesta falta, foram substituídos pelo esporte espetáculo, do futebol

profissional, como promotores de coesão social, quase que religiosa: "a torcida do

Flamengo, do Corinthians, do Grêmio, do Internacional... depositários da fé, da

crença e das paixões populares. Esta falta se preenche hoje, na pós-modernidade, nas

igrejas, nos templos e nas festas religiosas onde se canta e dança. O corpo foi

resgatado como território do sagrado. A espiritualidade pós-moderna inclui a

corporalidade. Estamos superando dois milênios de dualismo.
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o lúdico também tem uma dimensão política. Para entendê-Ia devemos

aprender o seu aparente oposto: o trabalho. Digo "aparente", pois o trabalho pode ser

prazeroso.

Vivemos numa sociedade de consumo globalizada. A competição e a

exclusão são fenômenos dominantes no nosso cotidiano. Este modelo que

marginaliza grandes parcelas da população está exaurindo o planeta, deixando-o

enfermo pelo agravamento do aquecimento global e outros problemas sócio-

ambientais. Se quisermos sanar a terra e seus habitantes, devemos investir numa

ludicidade mais cooperativa, criativa e inclusiva, baseada numa relação ganha/ ganha

e não ganha/ perde como a da competição.

Essa ludicidade pode pautar sua ação transformadora nos valores

cooperativos que estimulam as emoções positivas, pois estas fortalecem o lado

saudável do ser humano.

As emoções positivas: alegria, paz, amor, prazer. ..são a bússola da felicidade.

A felicidade e a alegria de viver melhoram a auto-estima e torna os indivíduos

protagonistas do seu destino. Neste sentido, a felicidade é altruísta. Os infelizes são

egoístas.

Esta visão universalista do ser humano vem se somar à ênfase que o PELe

coloca no resgate dos valores locais de cada comunidade.

Resgatar os valores próprios de cada comunidade é necessário, porque cada

local tem a sua cultura, os seus saberes, a sua idiossincrasia. A cultura popular é um

valioso depositário de conhecimentos acumulados e se expressa numa linguagem

própria: artesanato, religião, jogos, música, dança, etc. ..Além disso, se não falarmos

a linguagem local, não conseguiremos nos comunicar com eficácia.

No caso da cultura popular brasileira sabemos que ela é muito rica, pois

somam-se e multiplicam-se diferentes contribuições de suas variadas etnias: índia,

negra e européia, algumas vezes marginalizada pela cultura da globalização e da

mídia das marcas multinacionais.

Este processo de valorizar e incorporar os conhecimentos locais positivos,

representa uma pedagogia de libertação dos oprimidos e uma negação do

autoritarismo, seja ele de qualquer cor ou ideologia. Por exemplo, a capoeira, os
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jogos e brincadeiras indígenas, o conhecimento da medicina popular e do uso das

erva, as danças e músicas do folclore das diferentes etnias, etc ...

Saliento, acima, o aspecto positivo, pois algumas vezes são os negativos que

preponderam como a violência, a droga, a massificação.

A inserção do PELC em todos os estados da união, atuando principalmente

nas periferias, pode representar um modelo de atuação na dimensão do lúdico e do

imaginário social esportivo, desde que esteja alinhavado aos valores cooperativos,

positivos e autênticos de cada comunidade. Seu sucesso depende da clareza de seus

objetivos e de seus princípios e da execução desta política pública de lazer que é

mais que um direito da cidadania, pode simbolizar um passo importante na sua auto-

determinação e na construção de um mundo mais justo, equilibrado e saudável.

O lúdico tem todas estas dimensões e devemos entendê-Io sempre de uma

forma sistêmica e integrada. Creio que o PELC deve possibilitar o acesso a todas

essas expressões da cultura corporal e lúdica.

,,-.
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o Lúdico no Programa Esporte e Lazer da Cidade: Uma oportunidade de gerar ciência

Eneida FeixI

"A ciência não é um saber neutro, desinteressado à margem do questionamento

social e político acerca dos fins de suas pesquisas". Para Dubos, in: Aranha, 1993, o

cientista deve ter a preocupação com os fins a que se destina a ciência.

Pensando na ciência e no cientista, logo vem as imagens, os sons e os cheiros

congelados da minha infância. Via o cientista como um ser esdrúxulo, diferente e de jaleco

branco. Ele trabalhava num laboratório cheio de fumaça, instrumentos, máquinas, tubos de

ensaio, barulho de água fervendo, faíscas, estalos, líquidos coloridos subindo e descendo

nos recipientes de vidro, interligados por canículas. O cientista era um homem fora dos

padrões comuns, com um jeito de um louco, cabelos arrepiados, trocando o dia pela noite,

explodindo o laboratório, criando os seus inventos, seus monstros, mexendo com ratos,

macacos e cachorros ...

Assim era a ciência no meu imaginário: com cheiro de enxofre e perigosa, era só

feita por homens - gênios. Coisa só de homem, mulher não se adequava a essas práticas. A

ciência e cientistas distantes dos homens e mulheres normais, que tinham o encargo de

inventar o progresso.

A partir dessa "viagem", de volta ao imaginário de infância, aprofundo agora a

reflexão do que é ciência e ser cientista, assim como o papel da ciência na evolução da

humanidade. O homem, com a sua capacidade de transformação da natureza, com a sua

necessidade de sobrevivência e com o seu racionalismo, utilizou-se da ciência, ao longo

dos tempos, para refletir, inventar e teorizar a respeito do "céu" e da terra.

Repensando essa evolução, desde a descoberta do fogo, da roda, do domínio das

letras, das alavancas, das máquinas, das águas, das terras e até dos vôos nas "estrelas".

Eneida Feix, Mestre em Ciências do Movimento Humano - ESEF- UFRGS; Professora da Secretaria
Municipal de Esportes, Recreação e Lazer - Porto Alegre; Professora do Curso de Educação Fisica do Centro
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Reconhecendo o papel da ciência no controle de várias doenças. A possibilidade da

expansão das fronteiras, pela diminuição significativa do tempo na conquista das

distâncias, dos sons, das comunicações e das imagens. A invenção da informática, da

robótica e intervenção na genética. Todos estes grandes feitos da ciência me fazem

reconhecer a grandeza de homens e mulheres que produziram estes conhecimentos.

São homens e mulheres inteligentes, dotados de espírito investigatório, obstinados,

com empenho, disciplina e ordem que foram transformando o mundo, trazendo progresso e

fazendo ciência. Conforme Bousquet, 1991, as qualidades ou dotes, acima citados, não

foram suficientes para que se progrida. A autora afirma que não é a seriedade, mas a

brincadeira, a curiosidade e a exploração gratuita - fatores de criação e invenção - que

constituem o fundamento dos mitos, dos ritos da vida em sociedade e da própria ciência.

Relata a autora que, alguns grandes cientistas - como Kepler, Arnpere, Darwin, Gauss,

Pasteur, Maxwell, Planck, Poincaré e Einstein - explicaram que no momento da descoberta

sentiam o prazer e a excitação de criança brincando. Constata ainda que: Se a pesquisa

fundamental em que esses homens se destacaram é a mãe da tecnologia moderna, devemos

admitir a idéia, à primeira vista paradoxal, de que o progresso tem origem lúdica.

Refletindo com Bousquet vejo que a ciência foi e é feita por homens e mulheres

comuns, que tiveram que buscar, a partir de seus questionamentos e/ ou de outros, as

soluções de problemas de ordem diversas, para aprimorar e criar melhores condições de

vida para o mundo, ou apenas, para satisfazer interesses de poder e de controle deste

mundo.

Todos nós fazemos ciência, basta experimentarmos viver! Um bebê sabe fazer isto

muito bem! Ser curioso é humano! Basta mantermos a nossa curiosidade e o espírito

criativo, mesmo na contra-mão da escola, que nos vai tirando esta sensibilidade, e da

padronização da sociedade globalizada, que nos vai igualando.

Analisando as várias visões de ciência, e seus discursos científicos, veremos

semelhanças e diferenças nas suas teorias. Desde a rigidez do método científico de

Descartes, Bacon, Hume e Spinoza que criaram uma demarcação de ciência e não ciência,

ou seja, razão e sentimento, até o "anarquismo científico" de Feyerabend, onde o

conhecimento científico perde a sua supremacia e passa a ser um tipo de conhecimento

humano.

Feyerabend admite a ciência moderna se aproximando do mito, muito mais do que a

filosofia científica se inclinaria a admitir. A ciência para o autor é uma das formas de

pensamento desenvolvida pelo homem e não necessariamente a melhor, pois tem suas

limitações, conveniências. Ele questiona a superioridade da ciência como uma forma de



poder semelhante ao da Antigüidade - o Estado e a Igreja -e, atualmente - Estado e Ciência

. O autor sugere uma ciência independente para "alcançar a humanidade que somos

capazes, mas quejamais concretizamos ".

Feyerabend classificando-se como anarquista científico rompe com as noções de

ciência tradicionais, positivista, racionalista, defende o pluralismo metodológíco, o

principio que tudo vale, ou seja, o cientistas não devem se submeterem a regras da

metodologia. Sua lógica era a do convencimento, da liberdade, das possibilidades. Vem o

resgate do papel do sujeito, da autoria, no pensamento com liberdade, afirma o poder de

decisão além da ciência. Ressalta a não neutralidade da ciência, ela tem um cunho político

e ético. O autor quebra a superioridade da ciência em detrimento de outros conhecimentos.

Ele afirma uma atitude humanitária da ciência, levar a vida com liberdade cheia e

compensadora.

As idéias Eugen Fink, in Santin, 2001, enfatiza também a questão da liberdade e do

acaso da evolução da humanidade, dentro do espírito da diversidade e diferenças humanas,

conforme o autor: a organização do universo não seguiu regras e lógicas matemáticas ou

racionais, mas foi moldado pelos princípios dojogo. As coisas não acontecem dentro da

previsibilidede, mas a imprevisibilidede é a regra mais freqüente da conformação do

universo.

Rubem Alves, 2000, desmistifica também o poder do cientista, "normalizando" este

profissional, conforme seu pensamento "Fazer ciência é coisa humana e não o torna

melhor que o outro ". Diz o autor que a ciência lhes seja alegre como empinar papagaios.

A aprendizagem da ciência é um processo de desenvolvimento progressivo do senso

comum. Só podemos ensinar e aprender partindo do senso comum de que o aprendiz

dispõe.

Gabriel Garcia Márquez também vincula o processo de aprendizagem pela

possibilidade de vivência autônoma da experiência, conforme nos diz poeticamente: "A

uma criança, eu daria asas, mas deixaria que aprendesse a voar sozinha ".

João Batista Freire,1991, nos fala: Que o corpo não é apenas a sede do sensível; é

também a do inteligível. O inteligível se embebeda de sangue, suor e lágrimas tanto

quanto o sensível. O ser que pensa é o mesmo ser que sente. O ser que pensa, sem o ser

que sente,já não é o ser. Se um do dois faltar, é omesmo que faltar tudo.

Maturana, 2002, nos faz refletir dizer que a razão caracteriza o humano é um

"entalho ". (proteção de olhos que os cavalos usam para não se assustar com o trãnsito)

porque nos deixa cegos frente à emoção, que fica desvalorizada como algo animal. ou



como algo que nega o racional. Todo o sistema racional tem fundamento no emocional. As

emoções são disposições corporais que determinam ou especificam o domínio das ações.

A sociedade deve ser responsável por gerar diversos espaços como do Iúdico, do faz-

de-conta, do jogo, do esporte e da cultura para contribuir no desenvolvimento de sujeitos

mais autônomos, mais criativos, mais interativos, mais solidários. A sociedade também

deverá gerar conhecimentos que se responsabilize e eduque para preservação meio-

ambiente.

Hannah Arendt, 2004, referindo-se a humanização da nossa espécie enfatiza o brincar

com direito das crianças: Oferecer cuidado e acolhimento amoroso a uma criança,

assegurando seu direito a brincar e desenvolver sua consciência corporal, social e

planetária , é conferir-lhe o poder de estabelecer relações saudáveis com base na

autoconfiança e o respeito pelas múltiplas expressões de vida . Essa rede de relações

conservará ou transformará uma maneira particular de convivência, cujo objetivo é a

crescente humanização de nossa espécie. A educação é onde decidimos se amamos nossas

crianças o bastante para não expulsá-Ias de nossos mundos, não abandoná-Ias a seus

próprios recursos, tampouco arrancar de suas mãos a chance de empreender alguma

coisa nova e imprevista para nós.

Penso que a produção de "futuros cientistas", mais humanizados, deva dar-se a partir

do direito de inclusão das crianças, dos adolescentes e dos jovens brasileiros em

programas, projetos, tanto em espaços públicos, privados em situação formal, quanto em

situação não formal. As políticas públicas das cidades e do meio rural devem oportunizar

meios reais de vivências e possibilidades múltiplas destas crianças, adolescentes e jovens

passarem pelas diversas experiências de mundo das emoções, do mundo do sensível, do

mundo do inteligível, do mundo do imaginário e do mundo Iúdico, num "laboratório" de

investigação da vida, concreto e não virtual, em seus cotidianos. Como no diz Fernando

Pessoa: (...) "A criança nova que habita onde vivo

Dá-me umamão a mim

E a outra a tudo que existe.

E assim vamos nós três pelo caminho que houver,
Saltando e cantando e rindo. E gozando o nosso segredo comum

Que é o de saber por toda a parte

Que não há mistério no mundo
E que tudo vale apena. " (..)



Acredito que "vale a pena" políticas públicas nacionais, como o Programa Esporte e

Lazer da Cidade, que, através da sua linguagem lúdica, possibilite construir uma sociedade

melhor, com sujeitos de espíritos investigatórios e curiosos a respeito das coisas da vida.
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Os Desafios do Animador Cultural no Cotidiano do Programa Esporte e Lazer da
Cidade/PELC

Robson dos Santos Bastos'

O Governo Federal através do Ministério do Esporte (criado no ano de 2003 pela atual

gestão) implanta o Programa Esporte e Lazer da Cidade com o intuito de "suprir a carência de

políticas públicas e sociais que atendam às crescentes necessidades e demandas da população por

esporte recreativo e Iazer" (MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2004) com ele também nasce a figura

do Agente Social de Esporte e Lazer, sujeito fundamental para a concretude dessa política social,

por ser um militante cultural, mobilizador comunitário, representante legítimo da comunidade

que aglutina as condições técnica e políticas no trato com o Esporte e Lazer.

De acordo com a concepção do programa o quadro de Agentes Sociais de Esporte e

Lazer selecionados pelas entidades ou pelos órgão governamentais convêniados com o

Ministério do Esporte, não deve, nessessariamente, ser composto por profissionais de Educação

Física, haja vista a possibilidade de ações que o programa poderar desenvolver, pois ele é

entendido como um sujeito de múltiplas características que dá a dinâmica para as atividades

culturais necessárias ao desenvolvimento humano. Por essas características, o texto trata o

Agente Social de Esporte e Lazer como Animador Cultural, haja vista que suas ações aproxima-

se da premissa da Animação Cultural'. O intuito é de contextualizar suas ações identificando os

desafios do Animador Cultural no cotidiano do Programa Esporte e Lazer da Cidade/PELC

apontando caminhos que possam colaborar com a superação das dificuldades.

Sua ação pedagógica desenvolvida no cotidiano do PELe não é fácil e estará sempre se

defrontando com realidades desiguais onde o seu lado será a do mais frágil, em seu cotidiano

suas concepções serão permanentemente contestadas, bem como seus valores e a todo instante

será tentado a se corromper pelos valores capitalistas. Essa realidade se faz presente haja vista o

Professor de Educação Física, Especialista em Pedagogia do Movimento Humano - Membro do Instituto
Cabano de Assessoria e Pesquisa em Educação Popular - ICAPE. Email: robsonbastos@hotmail.COm
2 Para melhor aprofundamento do termo, recorrer a TRILLA, 1997 e 1998 (Coord.)
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valor estabelecido pela indústria cultura à prática do esporte, da arte e do lazer que traz em seu

cerne um conjunto de normas e hábitos no sentido de ajustamento e de reforço da sociedade

capitalista.

Dentro desta lógica de consumo materializada ao longo da história na sociedade moderna, as

ações culturais ligadas ao esporte e lazer se utilizam de atividades econômicas como estratégia

para se proliferar em diversos setores da sociedade, essa prática, industrialmente organizada nos

padrões dos grandes blocos monopolistas do capitalismo, nos faz refletir sobre o compromisso

da Animação Cultural na perspectiva de transformar a idéia de que a cultura é privilégio pra

poucos.

Quando falamos de cultura, estamos nos referindo a algo amplo e
complexo, que abarca valores, linguagens e manifestações, ritos,
símbolos, relações sociais, disputa de poder e manipulações. Devemos
entendê-Ia não de forma linear e maniqueísta, mas sempre com base em
uma visão de trocas e resistência (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. (MELO 2003, p. 28)

Neste sentido o principal desafio do Animador Cultural está na busca de uma ação que se

contraponha a essa lógica da espetacularização televisiva que molda o pensamento das pessoas

tendo como compromisso questionar e problematizar os conceitos e valores sustentados pela

ideologia dos que dominam.

A complexidade que ele encontra em sua trajetória, requer preparação e disposição, pois

cabe a ele o cuidado para não reproduzir de maneira descontextualízada as manifestações

culturais disponíveis na sociedade, principalmente aquelas que estão vinculadas aos grandes

meios de comunicação, sua preocupação deve estar voltada para a relação que essas

manifestações possam vir a ter com a realidade cultural dos sujeitos que fazem parte do cotidiano

do programa, pois, as estratégias utilizadas por esses veículos estão ligadas aos interesses

daqueles que comandam a indústria cultural que entram na vida das pessoas, moldando seus

rumos através de significados e valores que influenciam diretamente no seu comportamento.

Na concretude desta ação contextualizada o Animador Cultural deve exercer um papel de

mediador, abandonando a idéia de um simples realizador de atividades corporais e considerar a

multiplicidade de manifestações culturais existente no contexto onde o programa está sendo

desenvolvido. A Animação Cultural deve ser entendida como o desenvolvimento de uma ação

pautada no cotidiano dos sujeitos que participam da dinâmica das ações, através de uma ação

pedagógica que prisme pela mediação do conhecimento, do estímulo à compreensão dos
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conceitos e significados da cultura local, na construção democrática visando a organização

comunitária e a contestação permanente do status quo da sociedade. (MELO, 2006)

Essa intervenção não deve se restringir apenas ao cotidiano do PELC mas também como

uma ação permanente na família, no trabalho, na escola, no lazer ou em qualquer outro espaço

possível de educação, principalmente entendida como possibilidade de intervenção não apenas

em uma área de conhecimento, haja vista, que a concepção política do programa abrange

diversos conteúdos do lazer e amplia as possibilidades de dinâmicas corporais, com isso

afirmamos que uma das tarefas dos animadores culturais é mesmo questionar e problematizar os

conceitos do esporte, da arte, da dança, do teatro, da música dentre outros.

Neste sentido aponta-se neste texto a perspectiva do processo de Avaliação na Animação

Cultural e a Organização Comunitária como os desafios principais a serem superados pelo

Animador Cultural, na busca da qualificação de sua intervenção no cotidiano do programa

através do exercício pleno da cidadania.

A avaliação na Animação cultural

Toda ação de uma pessoa ou um grupo de pessoas deve passar por um processo

avaliativo na perspectiva de se pensar o avanço das barreiras encontradas, de mudança de

estratégias ou de continuidade de ações consideradas produtivas, portanto, indispensáveis para

concretude das metas inicialmente pensadas. A Avaliação na Animação Cultural sob esse

parâmetro deve ser referência, por ser tratar de uma ação que busca a transformação da realidade

social, pois, não caberia um processo avaliativo baseado na condição única da mensuração de

resultados, de conquistas individuais ou de comportamentos unilaterais e sim de uma concepção

bidimensional da cultura.

Isso torna a avaliação um processo complexa, pois a concepção positivista de avaliação

foi historicamente disseminada nas práticas esportivas, influenciando as práticas sociais

desenvolvidas por instituições ligadas ao esporte e lazer (Secretarias municipais e estaduais,

departamentos, diretorias, coordenadorias, club's, ong's, etc.) e devido essa herança, a ação

pedagógica desenvolvida em grande parte dos programas sociais ligados ao esporte e lazer, em

sua grande maioria, cumpre um papel educativo de manutenção de uma sociedade extremamente

competitiva. Estabelecer o contraponto a essa realidade através de um processo avaliativo que

dialogue com a tríade ação-reflexão-ação é um desafio do Animador Cultural no cotidiano do

PELe.

MARTÍNEZ define a Avaliação na Animação Cultural da seguinte forma:
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...como a recolha e a análise sistemática de todas as informações
necessárias para determinar o valor ou o mérito das ações realizadas ou
em curso de realização. Trata-se, portanto, de emitir juízos de valor, de
avaliar a atribuição de sentido às acções, processos, produtos, realidades,
etc. Toda a avaliação é algo mais do que uma mera descrição ou análise;
é, fundamentalmente, uma comparação entre «oque há» e «o que
julgamos que deveria haver». O <<julgamos» e o «deveria»
remetem, necessariamente, para uma axiologia; causa e ou produto da
ideologia dos implicados no processo avaliador (cliente, avaliador, grupo
ou comunidade, etc.). Assim sendo, não há avaliação neutra, mas
obedecerá sempre, quer na concepção quer na seleção ou elaboração de
instrumentos, à posição ideológica dos avaliadores. A avaliação tem um
«porquê» e um «pra quê» que contextualizam e condicionam o
«quê», o «quem», o «como», o «quando», e o «onde»
dessa avaliação. (2004, p. 190, grifos do autor)

Desta maneira o Animador Cultural deve exercer no cotidiano do programa uma ação

permanentemente reflexiva sobre suas atitudes e as dos outros, compreendendo os indivíduos

como produtores e não como produtos, respeitando os seus limites, mas não aceitando os limites

impostos pelos setores da sociedade que procuram determiná-Ios. Esse desafio se torna ainda

mais complexo quando se é deparado com a extrema necessidade do ser humano, que vive em

uma cultura capitalista, de vencer a qualquer custo, de alcançar resultados expressivos, mesmo

que isso signifique subjugar o outro, trapacear, lubridiar, ações inadequadas a busca de um bem

estar social.

De uma maneira geral, o processo de avaliação na Animação Cultural que aqui é

defendida enquanto intervenção para o PELC, deve efetivamente levar em conta a realidade de

todos que estão envolvidos no processo de intervenção do programa, a partir da visão particular

do mundo de cada sujeito que atribui um valor ao contexto de sociedade, para então introduzir

modificações e ajustamentos que o torne compreensivo a partir de um contexto mais amplo de

sociedade.

De certa forma todo esse processo não deve ser entendido apenas como tarefa única de

quem esta na ponta do programa, desenvolvendo ações que possam implementar a política

defendida por uma política de governo, a transformação do status quo se faz também com a

intervenção daqueles que são os responsáveis institucionais dessa ação político-social, se

fazendo presente no cotidiano da comunidade tendo o compromisso de utilizar esses parâmetro

na construção de um espaço participativo e democrático, proporcionando uma dinâmica

permanente de assessoramento e acompanhamento, além da formação continuada, criando um

ambiente cooperativo onde todos estejam envolvidos na concepção e na implementação de um

processo de ensino-aprendizagem necessário para a construção de uma nova cultura que
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contemple a avaliação como um processo desejável e necessário na busca de uma dinâmica

social mais justa e igualitária.

Vamos gerir a cultura da Organização Comunitária

As políticas públicas voltadas às práticas culturais desenvolvidas nas cidades são

reduzidas e limitadas, normalmente elas são ligadas à cultura erudita, com o objetivo de

proporcionar a espetacularização das manifestações artísticas com o intuito de promover uma

ordem social que, propositalmente, acabam por afastar as pessoas comuns dos espaços que estão

sendo destinados a essas manifestações, desta forma tentam estabelecer uma certa classificação

hierárquica que limita a compreensão da população sobre os diversos planos da organização

cultural. (MELO, 2003) O tempo excessivo destinado ao trabalho, a compreensão estreita sobre

cultura, o número reduzido de equipamentos adequados e o limite dos próprios sujeitos

envolvidos na compreensão de organização comunitária é um dos fatores que contribuem para

esse processo.

Essa realidade, dificulta o envolvimento de cidadãos na construção de uma prática

inclusiva e democrática, pois, essa participação predispõe de uma organização a partir das

necessidades humanas. No PELC, o processo de participação efetiva dos envolvidos na

concepção e na produção das ações culturais que deverão ser desenvolvidas passa inicialmente

pela concepção política e administrativa dos gestores do programa, "homens e mulheres com

estilo de trabalho organizativo partilhado, cooperativo. A partir de um método comum. Onde as

decisões são partilhadas e a maioria toma-se nas equipes de serviços." (PICART, 1998)

Essa dinâmica tem como princípio o estímulo a auto-organização e o trabalho coletivo no

âmbito das práticas corporais, sendo assim, os Animadores Culturais que passam por esse

processo pedagógico poderão ter uma referência na construção de um ambiente participativo e

democrático no cotidiano do PELC, tendo como paradigma a formação promovida pelo

programa e ainda o assessoramento e acompanhamento permanente feito pelos coordenadores de

núcleos com o intuito não de fiscalizar mas de criar um ambiente favorável para que o Animador

Cultural possa superar os desafios encontrados.

Sendo assim, o entendimento de que as práticas culturais deve ser um direto de todos

passa por um processo de transformação das práticas educativas tradicionais, "onde a cidade

deve ser compreendida como espaço privilegiado de realização do desenvolvimento humano,

como realização de direitos" (LIMA e RODRIGUES, 2000, p.lO), por meio da criação de um

ambiente democrático e participativo que envolva todos os sujeitos no processo de feitura do
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cotidiano do PELC e das práticas de lazer que emergirão do reconhecimento do lazer enquanto

direito e necessidade humana.
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RESUMO

Nos últimos anos, no Brasil, cresceu muito a visibilidade da temática lazer.
Depois de anos recebendo poucas, embora importantes, considerações, nas últimas
décadas vemos o assunto ocupar espaço significativo nos jornais, periódicos de
informação geral e no mundo acadêmico como um todo, onde podemos destacar a
organização de grupos de pesquisa, advindos das mais diversas áreas de conhecimento,
a realização de eventos científicos ligados à temática, o aumento do número de
publicações específicas. Se crescem as preocupações e as iniciativas ligadas ao lazer,
somos instados a assumir que ainda estamos longe de um grau seguro de reflexões e
intervenções, estando só no início de uma longa jornada. Este artigo pretende recuperar
o que foi e tem sido produzido no âmbito das investigações sobre o lazer, configurar a
partir de indicadores o atual momento dessa produção, apontando necessidades e
possibilidades para prosseguirmos nossa trajetória.
PALA VRAS-CHA VES: Lazer; pesquisa

Introdução

Nos últimos anos, no Brasil, cresceu muito a visibilidade da temática lazer.

Depois de anos recebendo poucas, embora importantes, considerações, nas últimas

décadas vemos o assunto ocupar espaço significativo nos jornais, periódicos de

informação geral e no mundo acadêmico como um todo, onde podemos destacar a

organização de grupos de pesquisa, advindos das mais diversas áreas de conhecimento,

(Educação Física, Antropologia, Psicologia, Comunicação Social, Economia, Turismo,

. Coordenadora do Centro de Estudos do Lazer e Recreação (Celar) .

. Coordenador do Grupo de Pesquisa Lazer e Minorias Sociais.
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Estudos Culturais, entre outras), a realização de eventos científicos ligados à temática, o

aumento do número de publicações específicas.

Por trás desse crescimento, podemos situar, entre outros, alguns motivos: a) a

compreensão de que o âmbito da cultura é um foco central de interesse, tanto no que se

refere à manutenção quanto à busca da construção de uma nova ordem social, já que se

entende que o avanço tecnológico acabou por fortalecer o poder e o alcance da cultura

de massas e a difusão de uma compreensão de cultura inseri da na lógica da sociedade de

consumo, como um espetáculo a ser engolido de forma rápida e superficial, o que

trouxe impactos diretos nas formas de organização social; b) o aumento das iniciativas

governamentais relacionadas à temática, embora ainda sejam muitos os problemas

quando a isso nos referimos; c) o desenvolvimento de uma forte e crescente "indústria

do lazer e do entretenimento", que já está sendo apontada como uma das mais

promissoras fontes de negócios; d) os questionamentos acerca da assepsia da sociedade

moderna, construída a partir da centralidade e valorização extrema do trabalho enquanto

dimensão fundamental para os seres humanos.

Se crescem as preocupações e as iniciativas ligadas ao lazer, somos instados a

assumir que ainda estamos longe de um grau seguro de reflexões e intervenções,

estando só no início de uma longa jornada. Notadamente no que se refere às iniciativas

de atuação do profissional de lazer, isso fica mais claro. MeIo (1999) pontua que, por

um lado, grande parte das análises trata-se apenas de relatos de experiência que não

partem de uma compreensão teórica aprofundada. Por outro lado, os trabalhos de

pesquisa, mesmo apresentando avanços na discussão sobre o Iazer, raramente apontam

caminhos necessários para promover um ganho qualitativo nas intervenções. Assim, se

já avançamos muito na compreensão teórica acerca do importante espaço do Iazer na

sociedade contemporânea, pouco caminhamos quando se trata das experiências

concretas.

Uma perspectiva interessante para contribuir para um salto de qualidade no

campo é melhor compreender o seu desenvolvimento histórico e seu atual estágio.

Assim, este artigo pretende recuperar o que foi e tem sido produzido no âmbito das

investigações sobre o Iazer, configurar a partir de indicadores o atual momento dessa

produção, apontando necessidades e possibilidades para prosseguirmos nossa trajetória.
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A partir de que momento surgiu a preocupação em pesquisar o lazer?

Na realidade internacional, o interesse pelo lazer e o desenvolvimento das

primeiras investigações sobre o assunto têm origem na segunda metade do século XIX.

Naquele período, o lazer foi entendido apenas como um tempo disponível depois das

ocupações, como pode ser constatado no Dictionneire de ia iangue Française,

elaborado por Maximilien Littré no decorrer dos anos de 1860. Segundo o sociólogo

francês ]offre Dumazedier (1973), esta definição foi reproduzida por vários autores, e

somente em 1930 o Dictionneire, de Claude Augé, acrescentou um novo significado a

este verbete: o lazer passou a ser concebido como distrações, ocupações às quais o

indivíduo poderia se entregar de espontânea vontade, durante o tempo não ocupado pelo

trabalho.

.--.,.

Há, no nosso entender, no século XIX, uma mudança de enfoque

determinante para a compreensão do lazer, no qual este passa a ser visto como

tempo/espaço propício para a vivência de uma multiplicidade de experiências

classificadas como não pertencentes ao mundo do trabalho, visão disseminada

principalmente nas modernas sociedades urbano-industriais (Werneck, 2003). Assim, a

partir da necessidade de conhecimento e de controle social do tempo livre dos

trabalhadores nos países industrializados foi gestado, nos Estados Unidos, um campo de

pesquisa denominado "Sociologia do Lazer".

De acordo com os argumentos de Parker (1978), este campo foi estruturado

no início do século XX, como parte do desenvolvimento da Sociologia em seu conjunto,

cujas abordagens teóricas e métodos de investigação não eram totalmente peculiares ao

estudo do lazer.

Nesse contexto, como enfatiza Sant' Anna (1994), acirrava-se o debate em

torno da criação de mecanismos de regulamentação e de redução da jornada de trabalho,

o que gerou uma preocupação por parte dos políticos e empresários em torno dos usos

que os trabalhadores pudessem fazer do seu tempo livre, instigando a realização de

pesquisas sobre o terna' .

--- .

. Uma compreensão mais aprofundada dos diversos caminhos teóricos adotados para pensar o
lazer no século XX pode ser encontrada no estudo de Munné (1980).
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Melo (2003a) argumenta que o atual momento da modernidade, com a

dissolução das fronteiras claras entre o público e o privado, traz novos desafios para

pensar o campo, já que modificam-se claramente os sentidos e os significados desse

processo de controle social, onde ganha força a privatização crescente e a não ocupação

dos espaços públicos como locus de vida social (o que repercute também nas vivências

de lazer), conduzidas de forma articulada pela indústria cultural e relacionadas com o

processo de midialização da cultura.

No Brasil, se desde o século XIX as preocupações com o lazer da população

já estavam presentes nos discursos de engenheiros e sanitaristas responsáveis pelas

reformas urbanas típicas da modernidade (Melo, 2001), evidências indicam que a

necessidade de se estudar "o problema do lazer" de forma mais estruturada começa a se

configurar nas primeiras décadas do século XX. No Rio Grande do Sul dos anos de

1930, o professor de Educação Física Frederico Guilherme Gaelzer já afirmava que as

crescentes conquistas sociais do proletariado, no sentido de serem diminuídas suas

horas de trabalho, nos colocavam, àquela época, "ante um problema que deve ser

estudado, e com grande empenho resolvido, para o bem de todos, de modo a consultar

os grandes interesses do futuro da Pátria: o do uso bom das horas de lazer" (Werneck,

2003, p.119).

Outros exemplos são também significativos em nosso país. Alguns apontam

inclusive para as estratégias utilizadas, pelo poder público, para enfrentar o "problema

do lazer" nesta mesma época. O Departamento de Cultura e Recreação da Prefeitura de

São Paulo acreditava que este "problema" seria resolvido por meio de ações

fundamentadas em pesquisas e estudos sistematizados sobre o tema. Este aspecto foi

explicitamente formalizado no Ato n. 767 (9/1/1935), suporte legal que fundamentou a

criação do novo empreendimento e cujas razões foram expostas nos sete

"considerandos" que precedem os quinze artigos deste documento, formulado por Paulo

Duarte e por Mário de Andrade, entre outras personalidades responsáveis pela

implantação de tal órgão (Werneck, 2003).

A primeira justificativa do Ato n. 767 argumentava que as forças morais e

espirituais de uma Nação dependiam, em parte, da maneira pela qual os cidadãos

aproveitavam as suas horas de descanso. Neste âmbito, seria "necessário despertar nas
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novas gerações o gosto e criar o hábito de empregar seus lazeres em atividades

saudáveis de grande alcance moral e higiênico" (apud Werneck, 2003 , p.232).

O saudável emprego das horas de lazer foi também a tônica que instigou, na

década de 1940, as pesquisas de Arnaldo Lopes Sussekind no antigo Distrito Federal,

enquanto este dirigiu o Serviço de Recreação Operária do Ministério do Trabalho. Neste

contexto histórico, já observamos diversos estudos fundamentados e sistematizados

sobre o lazer em nosso país, o que possibilitou a emergência de um saber específico

sobre o tema. As publicações de Arnaldo Sussekind e colaboradores, fundamentadas em

obras nacionais e estrangeiras, já trazem contribuições consistentes para o estudo da

temática no Brasil".

Nas décadas de 1940/1950, tornam-se também mais constantes e

estruturadas preocupações e iniciativas relacionadas com a formação do profissional que

atuaria no campo, sendo inclusive introduzidas disciplinas em cursos de graduação

(notadamente na Escola Nacional de Educação Física e Desportos), realizados cursos de

especialização (iniciativa pioneira de Inezil Penna Marinho) e publicados livros sobre o

assunto, também iniciativa de Marinho (1955,1957)5.

Outra ação que merece destaque é a publicação da obra Lazer Operário, do

sociólogo brasileiro Acácio Ferreira (1959). Muitos estudiosos, tais como Requixa

(1977), consideram este livro como a primeira publicação específica sobre o lazer no

Brasil. Embora esta seja uma obra de grande importância, inclusive com a apresentação

de dados empíricos de grande valor para a época, não representa "o primeiro" estudo

específico sobre o lazer no Brasil. Como ressaltado anteriormente, desde as primeiras

décadas do século XX o lazer já vinha sendo estudado por profissionais de diversas

áreas.

Mais do que ser visto como um tema de estudo por pessoas ou profissionais

isolados interessados na temática, foi mesmo a partir da década de 1970 que o lazer

passou a ser visualizado como um assunto capaz de aglutinar e impulsionar pesquisas,

projetos e ações multidisciplinares, coletivos e institucionais. Isto é, organiza-se

definitivamente um campo acadêmico relacionado à temática .

. Maiores informações podem ser obtidas nos estudos de Sussekind (1946, 1948), de Sussekind
e colaboradores (1952) e de Werneck (2003).
5 • Maiores informações podem ser obtidas no estudo de Melo (1997).

5



Que atores e autores foram expressivos para as pesquisas realizadas sobre o lazer a
partir da década de 1970?

A década de 1970 foi particularmente fecunda para ações e projetos

relacionados com o lazer em nosso país. Matérias jornalísticas e literatura da época

indicam que o primeiro "Centro de Estudos de Lazer e Recreação (Celar)" foi criado

pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS), em 1973, sendo

constituído por membros desta universidade e do poder público municipal. A PUC/RS

foi também responsável pela realização do primeiro Curso de Especialização em Lazer

no nível de pós-graduação lato sensu, projeto concretizado no ano de 1974. O

Celar/PUC/RS foi implementado a partir de uma necessidade concreta: atender a

demanda de recursos humanos e capacitação de profissionais para atuarem no âmbito do

lazer, de modo a possibilitar o atendimento dos Centros de Comunidade da Prefeitura

Municipal de Porto Alegre.

Diversos eventos científicos, visando aprofundar conhecimentos sobre o

lazer, também foram realizados neste período. Um evento de grande repercussão

ocorreu em 1969, em São Paulo, por meio da parceria estabelecida entre a Secretaria do

Bem-estar Social e o Serviço Social do Comércio de São Paulo (SESC-SP),

denominado Seminário sobre o 1azer: perspectiva para uma cidade que trabalha. A

repercussão obtida na ocasião foi repetida em diversos eventos sobre o lazer realizados

nos anos seguintes.

Em novembro de 1974 ocorreu, na cidade de Curitiba, o primeiro Seminário

Nacional do Lezer, e em 1975 o primeiro Encontro Nacional de Lezer. no Rio de

Janeiro. Em 1976 foi realizado um evento internacional (Congresso para uma carta do

Jazer), organizado pela Fundação Van Clé. que objetivava, entre outros aspectos,

estimular a produção de trabalhos científicos sobre o assunto e contribuir para sua

consideração como fator de melhoria da qualidade de vida. O evento contou com a

participação de representantes de 42 países, inclusive do Brasil (Sant' Anna, 1994).

Ao longo das décadas de 1970-1980, teve grande aceitação e influência no

país, e foi de grande contribuição para as pesquisas sobre o Iazer, o pensamento de

Dumazedier (1973, 1975, 1979). O Celar/PUC/RS trouxe diversas vezes este autor ao

,-,
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Brasil, para ministrar cursos e proferir palestras (Werneck, 2003b). Estas iniciativas e

seus livros, traduzidos e publicados no Brasil, estimularam o intercâmbio de idéias e a

preocupação com o desenvolvimento do lazer enquanto uma área de estudos e de

intervenção profissional.

Foi também significativa a organização de um grupo de estudos e pesquisas

empíricas no Serviço Social do Comércio de São Paulo: o "Centro de Estudos do Lazer"

(Celazer), que, ao final de 1970, passou a contar com a orientação de Dumazedier.

Alguns dos estudiosos brasileiros que se dedicaram às reflexões sobre o

lazer nesta época foram: o sociólogo Renato Requixa (1977, 1980), a psicóloga Ethel

Bauzer Medeiros (1975) e a professora de Educação Física Lênea Gaelzer (1979), entre

outros. Ressalta-se que alguns dos aspectos levantados por esses e outros autores

privilegiam a discussão da recreação, contribuindo assim para a instalação de uma certa

ambivalência, que de alguma forma persiste até os dias de hoje, no que se refere aos

significados da recreação e do lazer",
Desde meados dos anos de 1980, são expressivas as produções de Luiz

Octávio de Lima Camargo (1986, 1998) e Nelson Carvalho Marcellino (1983, 1987,

1990). A primeira obra de Camargo (1986), publicada após a conclusão de seu

doutoramento (sob orientação de Dumazedier), teve grande difusão e auxiliou a uma

compreensão mais abrangente do objeto. Já a obra de Marcellino é considerada uma

significativa referência para os estudos do lazer no Brasil, sobretudo se observarmos a

repercussão e o volume das publicações organizadas pelo autor. Suas análises,

basicamente fundamentadas na perspectiva do filósofo italiano Antonio Gramsci,

representam uma importante contribuição para as discussões empreendidas sobre o tema

em nossa realidade. É também destacável, nessas décadas, as contribuições de Antônio

Carlos Bramante.

Na década de 1990 assistimos a um crescimento notável do volume de

pesquisas e publicações, bem como o surgimento de muitos novos autores interessados

no assunto. Multiplicam-se os enfoques, as perspectivas de abordagem da temática e

notavelmente os embates teóricos. Contudo, apesar das considerações de diversos

autores serem alvo de críticas por parte dos estudiosos engajados, os questionamentos às

. Para uma compreensão sobre tal discussão, consultar o estudo de Werneck (2003).
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concepções mais difundidas muitas vezes não são veiculados por meio da produção

escrita. Assim, o embate teórico sobre o lazer não é explicitado, por meio de

publicações, com análises criteriosas sobre a produção dos autores da área (Werneck,

2000). Este é um dos aspectos fundamentais para o almejado avanço qualitativo da

produção no campo do lazer.

Entre as muitas opções que tínhamos para configurar o atual estágio da

pesquisa no âmbito do lazer, optamos neste artigo por conceder ênfase a apresentação

de grupos de pesquisa, uma das facetas que demonstra o amadurecimento da área, e das

iniciativas acadêmicas em geral (eventos e periódicos). Não nos furtaremos, contudo, de

ao final deste artigo apresentar algumas sugestões para continuarmos a pensar o

desenvolvimento e avanço do campo no Brasil.

Que grupos de pesquisa sobre o lazer vêm se destacando no Brasil?

No Brasil, já não são poucos os grupos de estudo/pesquisa que de alguma

forma têm se dedicado à temática lazer. Em termos de produção científica, contudo, não

podemos deixar de salientar o fato de que nem sempre os estudos sobre o lazer

(compreendidos enquanto um campo específico) conseguem alcançar o mesmo nível de

amadurecimento, consistência e profundidade com que outras áreas abordam

determinadas questões pertinentes ao assunto.

Estando ainda em seus primeiros estágios de desenvolvimento, a produção

teórica sobre o lazer não pode prescindir de contribuições de outros campos já

estruturados. De fato, a busca por reflexões produzidas em outras áreas não "fragiliza"

os estudos específicos sobre o assunto, já que estamos falando de um objeto com

características tipicamente trans e multidisciplinares.

Um grupo de pesquisa é definido pelo Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq)

como um:

conjunto de indivíduos organizados hierarquicamente cujo fundamento
organizador da hierarquia é a experiência, o destaque e a liderança no
terreno científico ou tecnológico; em que há envolvimento profissional e
permanente com atividades de pesquisa; no qual o trabalho se organiza em
torno de linhas comuns de pesquisa; e que, em algum grau, compartilha
instalações e equipamentos".
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Até o momento, 51 grupos de pesquisa estão cadastrados no CNPq, envolvendo

305 pesquisadores dos mais diferentes níveis (desde acadêmicos até doutores), sendo

que 37 estão organizados em instituições públicas e os 14 restantes em instituições

privadas. Se analisarmos sua distribuição pelas regiões brasileiras, veremos que a

concentração é maior nas regiões Sudeste e Sul: 78% do total (54% na primeira e 24%

na segunda). Os outros grupos estão distribuídos na ordem de 18% no Nordeste, 2% na

região Centro-Oeste e 2% na Norte.

Podemos também identificar que mais da metade (28 grupos) estão abrigados em

faculdades ou departamentos de Educação Física. No que se refere à área de

conhecimento, outra boa parte está organizada em faculdades de pedagogia (em muitos

casos também liderados por profissionais oriundos da Educação Física) e em

departamentos de Antropologia. Em cada uma dessas área foram identificados 5 grupos

de pesquisa. Também são identificáveis grupos situados em instituições das áreas de

Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Administração, Economia, Urbanismo e Arquitetura,

Psiclogia e Medicina.

Gostaríamos de ressaltar que no cadastramento de cada grupo, o líder do grupo

indica palavras-chaves que identificam sua organização. Foi possível perceber que, na

verdade, em alguns desses grupos a temática lazer não é a de principal interesse, mas

sim ocasionalmente discutida. Mesmo nas linhas de pesquisa de alguns grupos não foi

possível encontrar referências explícitas à temática.

Passemos a apresentar alguns desses grupos, divididos pelos seus estados de

origem",

Alagoas

* Linha de Estudo e Pesquisa em Educação Física e Esporte e Lazer

Márcia Ferreira Chaves é a líder deste grupo, sediado no Departamento de Educação

Física da Universidade Federal de Alagoas. O grupo está ligado ao grupo da LEPEL-

FACED/UFBA, desde fevereiro de 2000 .

. A fonte prioritária utilizada foi o banco de dados do CNPq. Maiores informações sobre os
grupos podem ser obtidas no livro de AIves ]unior e MeIo (2003) e no Diretório de Grupos de Pesquisa
do CNPq.
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Bahia

* Linha de Estudo e Pesquisa em Educação Física e Esporte e Lazer (LEPEL)

Criado em 1997 por Fernando Reis do Espírito Santo, o grupo tem a liderança de

Celi Nelza Zulke Taffarel e Carlos Roberto Colavolpe. Está localizado no

Departamento de Educação Física da Universidade Federal da Bahia (UFBA). São 15

pesquisadores distribuídos em 8 linhas de pesquisa, sendo duas mais específicas ao

estudo do lazer: o "Grupo de Estudos do Lazer (GEL)" e o "Grupo de Estudo e

Pesquisa em Educação Física e Esportes e Lazer (GEPEL)" .

Brasília

* Relações Indivíduo-Ambiente

Neste grupo podemos verificar a abordagem muItidisciplinar que o estudo do

lazer permite. É o único grupo cadastrado que estuda o lazer ligado diretamente à área

de psicologia. Foi criado em 1999, no Departamento de Psicologia Social e do Trabalho

da Universidade de Brasília (UNB) , tendo como líderes Hartmut Günther e Isolda de

Araújo Günther. São quatro as linhas de pesquisa e o contexto urbano é a tônica central.

O lazer é analisado com mais pertinência em três delas: "Desenvolvimento do Jovem no

Contexto Urbano"; "Indicadores de Qualidade de Vida (urbana)" e "Situação do Idoso

no Contexto Urbano".

Minas Gerais

* Centro de Estudos de Lazer e Recreação (CELAR)

Criado no ano de 1990, a partir de iniciativa de Leila Mirtes Santos de

Magalhães Pinto, é um dos mais ativos e atuantes centros de estudo brasileiros ligados à

temática, estando situado na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia

Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Coordenado por

Christianne Luce Gomes Werneck e por Hélder Ferreira Isayama, organiza com

regularidade um curso de pós-graduação lato sensu (especialização), edita uma revista

científica (l.ícere), presta assessorias e organiza um evento anual (Seminário Lazer em

Debate), entre outras iniciativas.
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Pará

* Cidade aldeia e patrimônio

Iane Felipe Beltrão e Cristina Donza Cancela são as líderes deste grupo, que tem

na área da antropologia sua área de atuação predominante. Este grupo está situado no

Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Pará (UFPA). Dentre as 6

linhas de pesquisa, a "Antropologia Urbana" é uma das que se dedica ao estudo do

lazer.

Paraná

* Ciências Sociais: Atuação e Compromisso das Organizações do Terceiro Setor

Liliana Marilene Wespianski Cwikla e Tânia Maria da Conceição Benther

Machado Fernandes são as responsáveis pelo grupo, que se reúne no Núcleo de

Pesquisa em Ciências Empresariais, Turismo e Hotelaria da Universidade Estadual do

Oeste do Paraná (UNIOESTE). O grupo tem seu maior interesse na área da

Administração Hotelaria e Turismo. Uma das suas duas linhas de pesquisa denomina-se

"Turismo de Lazer".

* Fisioterapia na Ergonomia

Tem como líder Auristela Duarte de Lima Moser e Ana Maria Moser e sua área

predominante é a Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Localiza-se na Pontiíícia

Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). O grupo já vem desenvolvendo suas

atividades desde o ano de 1998. Como linha de pesquisa, a mais específica é a de

"Atividade Física, Ócio, Lazer numa Abordagem Bio-Psico-Social".

Pernambuco

* Núcleo Interdisciplinar de Estudos do Lazer (NIEL)

Sob a liderança Tereza Luiza de França e Katia Brandão Cavalcanti, existem 10

pesquisadores cadastrados neste grupo. Sua área de predominância é a Educação Física,

estando ligado ao Departamento de Educação Física da Universidade Federal de

Pernambuco (UFPE). Possui 6 linhas de pesquisa, todas relacionadas à temática:

"Lazer, Corporeidade, Imaginário"; "Lazer, Cultura, Etnicidade": "Lazer, Diretrizes e
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Formação Inicial e Continuada"; "Lazer, Ecodesenvolvimento e Políticas Públicas";

"Lazer, Prática Pedagógica, Currículo"; "Lazer, Trabalho, Qualidade de Vida".

Rio de Janeiro

* Lazer e Minorias Sociais

Criado em 2002, a partir do grupo Lazer e Prostituição (criado em 1999), este

grupo é liderado por Victor Andrade de Melo. Sua sede é a Escola de Educação Física e

Desportos da Universidade Federal do Rio de janeiro (UFRj). Conta com 10

pesquisadores e 21 estudantes de graduação. O grupo tem 12 linhas de pesquisa, todas

ligadas diretamente ao lazer, cada uma com um coordenador: "Lazer, Cidade e

Política"; "Lazer e Crianças"; "Lazer e Homossexuais"; "Lazer e Idosos"; "Lazer e

Mulheres"; "Lazer e Pessoas Portadoras de Deficiência"; "Lazer e Prostituição"; "Lazer

e Escola"; "Lazer e Presidiários"; "Cinema, Cultura e Sociedade"; "Dança, Cultura e

Socíedade'".

* Economia do Entretenimento

O grupo possui uma única linha de pesquisa, que dá nome ao grupo: "Economia

do Entretenimento". Ele foi criado em 1999 e está situado no Instituto de Economia da

Universidade Federal do Rio de janeiro.

-: -,

* Cultura e História das Classes Populares

Criado em 1997, está ligado ao Departamento de Antropologia do Museu

Nacional, unidade pertencente à Universidade Federal do Rio de janeiro. Tem como

responsável José Sérgio Leite Lopes. No total são 5 as linhas de pesquisa:

"Antropologia Social do Esporte"; "Antropologia do Trabalho e dos Trabalhadores";

"Antropologia e Sociologia das Ciências Sociais"; "Classes Populares, Indústria e

Meio-ambiente"; "Cultura das Classes Operárias".

* Laboratório de Lazer e de Espaços Turísticos (LAB LEI)

O Turismo é a área de predominância deste grupo, situado no Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade

8 . Maiores informações podem ser obtidas em www.lazer.eefd.ufrj.br.
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Federal do Rio de Janeiro. Liderado por Angela Maria Moreira Martins, o LAB LET é a

continuação do trabalho desenvolvido por outro grupo, o GEAT - Grupo de Estudos e

de Apoio ao Turismo. Cinco pesquisadores atuam nas suas duas linhas de pesquisa que

são: "Etnoarquitetura" e "Produção dos Espaços Turísticos".

* Cidades e Práticas Educativas

Quatro são as linhas de pesquisa deste grupo, que foi criado em 2000 e está

localizado na Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Tomoko Iyda Paganelli e Ronaldo Rosas Reis são os líderes. Suas linhas são: "As

Políticas Públicas de Educação e Cultura" ; "As Redes de Movimentos Socioculturais;

"As Práticas Culturais da Juventude'; "As Representações do Espaço"; "A produção de

Identidades Sociais"; "Os Sentidos Culturais Urbanos"; "As Relações das Escolas com

o Urbano"; "O Imaginário Estético-cultural e as Práticas Educativas do olhar".

* Imaginário Social em Ludicidade, Esportes e Lazer (LIRES-LEL)

Grupo ligado ao Programa de Pós-Graduação da Universidade Gama Filho (UGF) ,

tendo sido criado no ano de 2002. Liderado por Vera Lúcia de Menezes Costa, tem duas

linhas de pesquisa: "Análise de Componentes da Ludicidade nos Esportes de Aventura e

Risco" e "Análise dos Aspectos Simbólicos dos Jogos Populares".

Rio Grande do Norte

* Corporeidade e Educação (BACOR)

O interesse central deste grupo, coordenado por Katia Brandão Cavalcanti , é nas

questões ligadas à corporeidade, tendo sido constituído em 1995. Tem 25 pesquisadores

cadastrados e institucionalmente está localizado na Universidade Federal do Rio Grande

do Norte (UFRN). Uma das suas 7 linhas de pesquisa é "Corporeidade, Lazer,

Ecodesenvolvimento e Políticas Públicas".

* Lazer e Gestão de Políticas Públicas e Privadas

Criado em 2002, este grupo, liderado por Sonia Cristina Ferreira Maia, tem

como área de predominância o "Planejamento Urbano e Regional". Está situado no

Centro Federal de Educação Tecnológíca do Rio Grande do Norte (CEFET/RN). São
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três as linhas de pesquisa: "Atuação e Intervenção Profissional"; "Lazer e Educação";

"Sistema Integrado de Gestão Ambiental e Saúde Ocupacional".

Rio Grande do Sul

* Grupos de Pesquisa em Políticas Públicas de Educação Física, Esporte e Lazer

Criado em 2002, o grupo é liderado por Luiz Fernando Camargo Veronez e se

situa no Departamento de Ginástica e Saúde da Universidade Federal de Pelotas

(UFPEL). São três as linhas de pesquisa: "Financiamento do Esporte e Lazer no Brasil";

"Legislação da Educação Física, Esporte e Lazer no Brasil"; "Planejamento, Gestão e

Avaliação em Políticas Públicas Setoriais de Educação Física, Esporte e Lazer".

* Políticas Públicas em Educação Física, Esporte e Lazer

Formado em 2002, este grupo é liderado por Alberto Reinaldo Reppold Filho.

Localiza-se no Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Rio

Grande do Sul (UFRGS). Uma de suas 3 linhas de pesquisa é "Políticas Municipais de

Esporte e Lazer".

* Trabalho, Movimentos Sociais e Educação

Outro grupo interessado no estudo das políticas públicas, está situado no

Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da UFRGS.

Criado em 2002, tem como líderes Marlene Ribeiro e Marie Iane Soares Carvalho,

tendo 14 pesquisadores cadastrados. Duas são as suas linhas de pesquisa: "Políticas de

Educação e Exclusão Social - Temática: Movimentos Sociais, Democracia e Política" e

"Trabalho, Movimentos Sociais e Educação".

Santa Catarina

* Administração em Hospitalidade e Gastronomia

Sem ter uma linha de pesquisa definida no banco do CNPq, este grupo é um dos

poucos na área do Turismo e sua criação data de 2002. Tem como líder Carlos Alberto

Tomelin e está situado na Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), no Centro de

Educação Superior de Balneário Camboriú.

* Investigação em Lazer e Eventos
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Tendo como área de interesse predominante o turismo, este grupo é liderado por

Angelo Christoffoli e Deise Baixo Duarte. O grupo também localiza-se na UNIV ALI,

estando ligado ao Curso de Gestão do Lazer e Eventos. O grupo, implantado em 2002,

possui duas linhas de pesquisa: "Gestão do Lazer Público e Privado" e "Lazer, Cultura e

Práticas Lüdicas".

São Paulo

* Modelos Terapêuticos, Políticas de Saúde, Práticas Corporais e a Investigação

Antropológica (GEP)

Marina Denise Cardoso e Luiz Henrique de Toledo lideram este grupo,

localizado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), no Departamento de

Ciências Sociais. Uma de suas linhas de pesquisa é "Práticas Corporais, Lazer e Estilo

de Vida").

* Grupo de Antropologia Visual

Este grupo foi criado em 1991 e está ligado ao Departamento de Antropologia da

Universidade de São Paulo (USP). O grupo tem a liderança de Sylvia Caiuby Novaes,

estando cadastrados 21 pesquisadores. Nove são suas linhas de pesquisa, sendo que

algumas oferecem boas possibilidades de se investigar o lazer: "Antropologia da

Imagem"; "Antropologia das Formas Expressivas"; "Antropologia Urbana";

"Antropologia Visual"; "Etnología": "Etnornusícología": "Sociologia da Arte";

"Sociologia do Cinema"; "Sociologia Visual".

* Grupo de Pesquisa Lazer e Cultura (GLEC)

Criado em 1995, este grupo localiza-se no Departamento de Estudos do Lazer da

Faculdade de Educação Física da Universidade de Campinas (UNICAMP). Heloísa

Turini Bruhns é sua líder e a única pesquisadora cadastrada, havendo 6 estudantes

desenvolvendo trabalhos de mestrado e doutorado. O lazer e meio ambiente, as

atividades físicas de lazer na natureza e as relações do lazer e juventude estão entre os

principais interesses do grupo, que se concentra em uma única linha de pesquisa: "Inter-

Relações do Lazer na Sociedade" .
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* Grupo de Pesquisa em Administração do Lazer e Entretenimento (GALE)

Outro grupo ligado à Faculdade de Educação Física da UNICAMP e ao

Departamento de Estudos do Lazer. O grupo foi criado em 1998 e tem Antônio Carlos

Bramante como seu líder. No que foi considerada como sendo a segunda fase deste

grupo, foram criados cinco subgrupos destinados ao estudo temático: Recursos

Humanos; Políticas de Gestão; Políticas de Parceria e Alianças Estratégicas; Espaço e

Meio Ambiente; Expectativa de Mercado Futuro. Só possui uma linha de pesquisa:

"Políticas e Diretrizes de Ação no Campo do Lazer",

* Grupo de Pesquisas em Lazer (GPL)

Criado em 2001, é coordenado por Nelson Carvalho Marcellino. Localiza-se no

Programa de Pós-Graduação em Educação Física, do Instituto Educacional

Piracicabano, da Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP). Este grupo vem

funcionando no Núcleo de Corporeidade, Pedagogia do Movimento e Lazer, com a

linha de pesquisa "Corpo e Lazer",

* Laboratório de Estudos do Lazer (LEL)

Gisele Maria Schwartz lidera este grupo, criado em 2000, no Departamento

de Educação Física da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

(UNESP), no campus da cidade de Rio Claro. Possui 11 pesquisadores cadastrados e

uma única linha de pesquisa: "Estados Emocionais e Movimento" .

/,

* Núcleo de Antropologia Humana (NAU)

Situado na Universidade de São Paulo (USP), estando ligado à Antropologia, o

grupo tem como objeto de pesquisa tudo o que se relaciona às sociedades urbano-

industriais contemporâneas. Apesar de não constar no cadastro do CNPq, na busca pela

palavra lazer, o assunto está bastante vinculado a uns dos seus dois eixos temátícos. o

que trata das práticas culturais urbanas. É coordenado por José Guilherme Cantor

Magnani, um dos pioneiros no estudo do lazer nas universidades brasileiras.

* Gestão do Lazer e Turismo
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A Fundação Getúlio Vargas (FGV) , na sua Escola de Administração de

Empresas de São Paulo, tem desde o ano de 2000 cadastrado este grupo. O seu interesse

está dentro do que se trabalha no "Centro de Estudos do Lazer e do Turismo da FGV-

SP". Gisela Black Taschner é a líder. Possui uma única linha de pesquisa: "Gestão do

Lazer e do Turismo".

Associações, congressos e periódicos

Enquanto associações, estamos considerando aquelas que pretendem agrupar

pesquisadores interessados na temática e que vêm promovendo com regularidade

eventos periódicos que visam promover a discussão e a difusão de conhecimentos no

âmbito do lazer. No Brasil, não possuímos uma sociedade específica, como acontece em

outros países. Vale a pena lembrar que existem associações mundiais, como a World

Recreation Leisure Association (WRLA), e continentais, como a Associação Latino-

Americana de Tempo Livre e Recreação (ALATIR) e o Fórum Permanente de Tempo

Livre e Recreação. Temos contudo o Grupo de Trabalho Temático de Lazer, organizado

no âmbito do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE).

No que se refere a revistas científicas, o assunto lazer é abordado e discutido em artigos

publicados nos mais diferentes periódicos, das mais diferentes áreas de conhecimento.

A Licere é o único periódico específico publicado no Brasil, editado pelo Centro de

Estudos do Lazer/UFMG. Publicado anualmente, possui as seguintes seções: a)

Polêmica; b) Múltiplos Olhares; c) Artigos; d) Vivências Cotidianas; e) Entre-vistas; f)

Tome Ciência; g) Fique por dentro; h) Espaço do Celar"

Da mesma forma que acontece com os periódicos, discussões relacionadas ao

lazer são encontradas em muitos eventos espalhados pelo Brasil, ligados as mais

diferentes áreas de conhecimento. Apresentaremos aqueles mais específicos e mais

diretamente afeitos à temática.

Por exemplo, o assunto é constantemente tratado no Congresso Brasileiro de

Ciências do Esporte (CONBRACE), realizado a cada dois anos, tendo já sido

organizadas 12 versões. A última edição aconteceu na cidade de Caxambu, uma

promoção do CBCE, no ano de 2001. Desde 1997 contempla especificamente as

. Maiores informações podem ser obtidas através do endereço eletrônico licere@eef.ufmg.br
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discussões sobre o lazer no âmbito das atividades do Grupo de Trabalho Temático

específico para lazer.

Especificamente destinados a discutir o lazer, podemos destacar o Encontro

Nacional de Recreação e Lazer (ENAREL). A despeito dos desníveis de qualidade entre

as muitas edições já realizadas, é um dos congressos específicos mais importantes, já

tendo sido realizadas 14 edições.

Outro evento que merece destaque é o Seminário "Lazer em Debate",

organizado pelo Centro de Estudos do Lazer da Universidade Federal de Minas Gerais

(CELAR/UFMG), já estando em sua 4a edição. Mesmo sendo um evento recente, vem

se destacando por trazer à discussão novas temáticas, novas abordagens e convidados

oriundos das mais diferentes áreas de conhecimento. Acontece anualmente na cidade de

Belo Horizonte.

/ '

Considerações finais

Finalizando, enfatizamos a importância de compreendermos profundamente

a organização de nosso campo, explorá-Ia e desafiá-Ia; analisar os interesses específicos

e os objetos de disputa colocados em jogo. Para tanto, é fundamental possibilitar a

construção, a socialização e o registro de conhecimentos, o que pode ser concretizado

através da realização de pesquisas e do investimento na política editorial sobre o lazer.

Além disso, apontamos alguns desafios para o campo:

a) pensar com mais profundidade a questão da formação profissional, fundamental por

ter relação direta com a intervenção nos diversos campos de trabalho. Isso se faz mister

notadamente no que se refere à criação de bacharelados e aprofundamentos ligados ao

assunto no âmbito de escolas de Educação Física e à organização de cursos de formação

específica (Gestão de lazer e eventos, criado em 1998 na Universidade de Vale do

Itajaí/SC; e Lazer e indústria do entretenimento, também ofertado a partir de 1998 na

Faculdade Anhembi-Morumbi, em São Paulo).

b) dar continuidade ao processo de qualificação da produção teórica, carente de

renovação e de novas compreensões. Um passo para tal pode se dar ao questionar a

preponderância de determinadas entendimentos, que parecem se estabelecer como

soluções definitivas, e buscar aproximações mais concretas com outras áreas de
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conhecimento, como os Estudos Culturais, a Antropologia, a Arquitetura e os Estudos

da Arte, entre outros;

c) pensar com maior profundidade a questão da intervenção profissional, da Animação

Cultural, talvez um dos maiores problemas nos estudos do lazer no Brasil; mais do que

isso, é preciso promover experiências com maior qualidade, que possam estar

articuladas e auxiliar o redimensionar das compreensões teóricas adota das.

d) aumentar as redes de trocas de experiências entre pesquisadores nacionais;

e) promover intercâmbios mais constantes com pesquisadores internacionais, não na

perspectiva da colonização, mas como forma de estabelecer um diálogo mais fértil com

quem já vem estudando o assunto a mais tempo e a partir de um outro olhar.
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OS SUJEITOS E SEUS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM

Maria Leonot Brenner

Acredito que o meio social hoje priva o ser humano de muitas coisas, desde as mais

elementares, como abrigo e alimentação, como até privações de natureza diversa. Entre

tantas privações, também ocorre a negação da expressão do corpo da criança como fonte de

investigação e de possibilidades de integração com o meio, com os objetos, com a natureza

e com os outros. Creio que é através da percepção do próprio corpo a criança compreende

seus limites pessoais e adquire segurança para ousar e expressar-se.

Segundo Freire (1989) esta compreensão acontece na interação da criança com os

objetos que a cercam. Antes de formular conceitos ou registrar esquemas mentais, ela

realiza a prática do movimento. No desenvolvimento da criança deve ser considerado o seu

próprio corpo enquanto meio de relações, os objetos com os quais ela se relaciona e os

outros, dos quais ela depende para satisfazer suas necessidades (FREIRE, 1989, p.31).

As crianças, assim, a seu modo, procuram sempre dar um sentido particular ao

mundo que as rodeia, o qual exploram e interpretam à sua maneira. Em geral, elas mostram

uma constante vontade e capacidade de aprender, justificando o desejo de ampliar a

compreensão do mundo que as cerca, usando a fantasia e a atividade motora intensamente.

Tanto maior será a percepção de si mesmas em relação ao mundo quanto maiores as

possibilidades de uso de seu corpo na interação com o mundo.

As possibilidades de aprendizagem variam de uma criança para outra. Becher

(2000) analisa essas possibilidades de aprender sem intervenções, ou seja,

espontaneamente, afirmando que elas variam em função da quantidade e da variedade de

informações do meio no qual elas vivem. Mas esta aprendizagem espontânea não é
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garantida somente com a presença das crianças num meio ambiente rico de informações. O

meio social não é reproduzido por elas somente por sua permanência no mesmo, pois a

aprendizagem depende da "qualidade destas ínterações". Becker (2001) ainda considera

que uma interação de qualidade seria aquela na qual o sujeito é ativo, ou que assimila o que

está à sua disposição (BECKER, 2001, p.83).

Piaget (1987) mostrou em seus estudos que as estruturas lógicas não são aprendidas,

mas são construídas. A aprendizagem de um sujeito depende das oportunidades e desafios

que lhes são apresentados no período (ou nível) em que o mesmo se encontra. As estruturas

que são construídas pelo sujeito limitam sua capacidade de aprendizagem naquele nível.

Piaget considera que o recém-nascido herda a capacidade de construir as estruturas

cognitivas que provêm da herança genética em interação com o meio, possibilitado pela

assimilação, permitindo que ele atue sobre a realidade. A inteligência é uma adaptação que

estabelece relações entre o organismo e o meio ambiente. relacionando o pensamento e as

coisas. Assim, o organismo se adapta através da construção das formas, para inseri-Ias no

mesmo (PIAGET, 1987, p.15).

Deste modo, com a transformação das estruturas do conhecimento estarem ligadas à

herança genética e às interações com o meio, pode-se explicar porque as pessoas entendem

a mesma coisa de maneiras diferentes, pois dependem do contexto histórico e da

experiência vivida por cada um.

Dependendo do período (ou nível) de desenvolvimento no qual está o sujeito, as

aprendizagens que ali ocorrem possibilitam a passagem para outro nível, mas esta

aceleração não é infinita, acontece dentro de certos limites. Quando o sujeito se dá conta

que a extensão da estrutura de seu pensar é limitada, ele constrói ou reconstrói as estruturas

de seu pensar ampliando essa capacidade, através da reflexão. Essa construção acontece

através da práxis, cujo repensar permite um conhecimento cada vez mais complexo.

Na medida em que são lançados desafios, o sujeito responde criando estruturas

adaptadas para darem respostas a estes desafios. Só há construção de estruturas cognitivas

se são lançados desafios a serem vencidos e, quanto mais complexos estes desafios, mais

complexa a organização do sistema nervoso para organizar estas respostas. Mas pensar

somente em desafios cognitivos exigirá respostas somente cognitivas. Diferente das
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sociedades anteriores nas quais o homem era dividido em mente e corpo, acredito que a

sociedade hoje entende o homem como um ser complexo, cognitivo, afetivo, ético e

estético. Portanto, os desafios a serem criados para este homem atual devem abranger o

conhecimento em todas as dimensões e considerá-Io como um ser complexo, enquanto ser

biológico, psicológico e social.

Neste sentido, lembro Piaget (1987), para quem o desenvolvimento da inteligência

está centrado na ação do sujeito que constrói estruturas subjetivas para responder aos

desafios impostos pelos meios físico e social. Na adaptação às coisas é que o pensamento se

organiza e se estrutura. Para ele, a razão está colada aos desejos e motivações, às emoções e

aos meios físico e social, pois este jogo entre organização e adaptação acontece através do

sistema nervoso, em resposta à demanda do meio (PIAGET, 1987, p.lS). Para o autor, a

afetividade humana e as emoções estão envolvidas no processo da aprendizagem, como o

aspecto energético das estruturas cognitivas propicia sua ação.

Na Epistemologia Genética de Piaget, "razão e emoção jamais se separam"

(BECKER, 2001, p.119). Somos organismos complexos, vivos, e com corpo e sistema

nervoso, diferente do que afirmava Déscartes quando separou a substância corporal (corpo)

e a substância mental (mente), afirmando que a dor, o raciocínio e as emoções existiam

independentemente do corpo.

Mas Antonio Damásio (1996) considera que Descartes errou nesta separação e em

sua afirmação de que o "homem pensa, logo existe", preferindo "qualificar esta afirmação e

considerar as razões por que os neurônios conseguem pensar tão bem" (DAMÁSIO, 1996,

p.281). Para ele, o corpo e o cérebro interagem entre si e o organismo como um todo, que é

formado por eles, interage intensamente com o ambiente que o rodeia. O conhecimento

chega à mente sob a forma de imagens, e as representações que o cérebro forma constituem

o depósito de saber do organismo que incluem tanto o conhecimento inato quanto o

conhecimento adquirido através da experiência.

Para Damásio (1996), "todas as emoções originam sentimentos, se se estiver

desperto e atento, mas nem todos os sentimentos provêm de emoções". Os sentimentos

advêm do corpo e nos proporcionam "a cognição do nosso estado visceral e músculo-
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esquelético", possibilitando-nos vislumbrar o que se passa no corpo e informando como

está funcionando todo o corpo, cérebro e cognição (DAMÃSIO, 1996, p.l72).

As representações criadas pelo cérebro para descrever situações e a criação das

respostas à situação criada dependem da interação cérebro-corpo, pois o primeiro cria

representações do corpo de acordo com as mudanças deste, enquanto os sinais do cérebro

fluem até o corpo, que volta a alterar-se. Para Damásio (1996), "a alma e o espírito, em

toda a sua dignidade e dimensão humana, são os estados complexos e únicos de um

organismo" (DAMÃSIO, 1996, p.282).

Por isso, considero o movimento corporal relevante para o processo da

aprendizagem, pois é através das interações com o meio que o cérebro realiza as sinapses

mediadas pelas estruturas corporais que possibilitam a construção da abstração. Não

podemos desconsiderar que o homem tem a capacidade de criar abstrações. A escola e a

educação têm que respeitar os aspectos cognitivos e subjetivos na construção do

movimento, como parte vital da auto-organização das crianças. Numa relação de auto-

organização e relação, Morin considera que a capacidade de auto-organização de um

organismo refere-se à capacidade de reorganizar suas próprias estruturas para enfrentar as

mudanças produzidas no ambiente (MORIN, 1993, p.43).

Piaget indica a ação da criança sobre os objetos como forma de estruturação da

bagagem cognitiva, reconhecendo a importância do movimento para a construção do

conhecimento, assim como Vygotsky, que considera "a atividade do sujeito como

importante aspecto da formação da consciência, admitindo igualmente que a imaginação,

como todas as funções da consciência, surge originalmente da ação" (VYGOTSKY, 1988,

p.46). Assim, as propostas lúdicas e significativas são relevantes para as crianças, desde

que congreguem as necessidades, os interesses e as motivações das mesmas.

Segundo João Batista Freire (1989) a escola exige que a criança tenha disciplina e

permaneça o mais imobilizada possível para aprender. A criança é especialista em

brinquedo, ela executa suas operações através do ato de brincar. A escola, neste período,

funciona como uma prisão, exigindo da criança passividade, imobilidade e silêncio. Neste

sentido, o autor recomenda que também o corpo das crianças seja matriculado nas escolas,

não só a mente para aprender e o corpo para transportar, este quanto mais quieto, menos
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atrapalhará. O autor recomenda que o corpo também deva ter mobilidade e deixe de ser um

empecilho à aprendizagem (FREIRE, 1989, p.13).

.Iohn Holt (1974) também considera que a vontade da criança de aprender é

destruída através da educação por aquilo que os adultos as obrigam a fazer:

Principalmente ao fazermos com que tenham medo, medo de
não fazerem aquilo que os outros querem que façam, medo de não
agradarem, medo de fracassarem, medo de errarem. Fazemos,
assim, com que tenham medo de arriscar, de experimentar, de
tentar o que é difícil e desconhecido (HOLT, 1974, p.165).

Um dos principais desafios da educação hoje é colocar o aluno em interação com o

conhecimento, não só mostrar, expor ou dizer para o aluno o que aconteceu, mas fazer com

que ele entenda como foi essa construção. Esse processo de construção é em si o próprio

conhecimento. "Essa interação não se dá por repetição dos conhecimentos já elaborados,

mas por uma (re) construção para si desses conhecimentos" (BECKER, 2001, p. 94).

O professor deve conhecer as capacidades cognitivas e os limites nos quais os

alunos se encontram. As capacidades cognitivas são construídas através do processo de

abstração onde se coordenam ações de diferentes tipos. Primeiro, as ações práticas,

utilizadas para suprir necessidades imediatas, advindas do cotidiano, que são automatizadas

e não precisam de tomada de consciência. Segundo, as ações que têm como objetivo a

compreensão, numa reorganização das primeiras, modificando-as, devido a não satisfação

do sujeito com as mesmas, buscando sua superação.

Segundo Becker (2001). Piaget exemplificou a linguagem como uma ação do

segundo tipo, como sendo uma construção do conhecimento e do pensamento. A

epistemologia genética de Piaget entende o professor como um organizador de ações nas

quais o aluno possa intervir, pensar e produzir conhecimento (BECKER, 2001, p.87).

O professor deve escolher ações que dêem chances ao aluno de transformar suas

estruturas de conhecimento. Em geral, os alunos rejeitam atividades que não fazem sentido

para eles, não pela dificuldade de aprendizado que as mesmas apresentam.

Uma educação integral do ser humano supõe um desenvolvimento em todos os

planos, não só no plano motor, pois o fato de poder fazer não garante que a criança pense
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no que fez. A escola costuma separar as atividades físicas das atividades intelectuais,

reforçando o fracasso escolar, porque a atividade corporal é básica para as operações

lógicas e para a linguagem e leitura, cujas aprendizagens passam pelo corpo e necessitam

do desenvolvimento de orientação espaço-temporal, lateralidade, habilidades manuais e

equilíbrio. Não há pensamento que não passe pelo gesto, pois a criança transforma

símbolos em linguagem e escrita através da ação corporal.

A relação tradicional da audição-visão para o processo de ensino e aprendizagem

exige dos alunos a utilização somente do seu olhar, seus ouvidos e suas mãos para

aprender, ficando seu corpo excluído do processo. No entanto, "se o cérebro é o órgão

social por excelência, é preciso reconhecer que os sentidos se constroem a partir da

vivência cultural, em permanente interação com o meio ambiente e a linguagem"

(ASSMANN, 2001, p.31).

Hugo Assmann (2001) chama de "conhecimento, num sentido amplo, precisamente

esta organização dinâmica do sistema organismo! entorno, enquanto lhe possibilita agir"

(ASSMANN, 2001, p.38). Todo organismo vivo está constantemente interagindo de

maneira dinâmica com o meio e, através da auto-organização, uma rede de interações

neuronais complexas modifica o corpo como um todo, alterando várias conexões ao mesmo

tempo. Quando as pessoas aprendem alguma coisa, certamente seu cérebro passou por uma

mudança global.

Hugo Assmann (1995) explica, desta maneira, que "a auto-organização da nossa

corporeidade instaura, desde o seu próprio substrato e por ensejo dos insumos de fora, o

próprio mundo" (ASSMANN, 1995, p.68). E o autor complementa afirmando que "não há

mundo para nós a não ser mediante a nossa leitura do mundo, corporalizada no sistema

auto-organízativo que somos" (ASSMANN, 2001, p.61). Neste mundo, é necessária uma

teoria do corpo para que a teoria da mente ou de ser humano global seja realidade.

Santin (2000) apresenta o "discurso da corporeidade ou da vida como alternativa

para as questões do corpo e da corporeídade", onde o segredo estaria centrado na escuta do

corpo e de suas linguagens. O discurso da Educação Física deveria ser "a fala do corpo que

revela o dinamismo de sua auto-construção, que necessita de condições para desenvolver-

se" (SANTIN, 2000, p.159). Assim, o importante para a Educação Física seria a escuta da
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manifestação dos corpos inspirada na ludicidade como preconizadora das próprias ações

humanas, e não a utilização dos gestos com fins utilitaristas.

Neste trabalho, foi feita uma análise das características das crianças de 6/7 a 11/12

anos tendo como referência uma abordagem cognitivo-desenvolvimentista do

desenvolvimento infantil. É importante salientar que somente o entendimento de como as

crianças se desenvolvem não é suficiente para entender seus processos de formação e

autoformação, que estão atrelados às interações estabelecidas nos diferentes ambientes nos

quais são vivenciadas variadas experiências pelas crianças.
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SAMBA E CAPOEIRA NA RODA: CULTURA POPULAR E EDUCAÇÃO

Pedro Rodolpho Jungers Abib

Resumo

Esse trabalho busca estabelecer relações entre cultura popular e educação,
identificando a capoeira e o samba, como duas das mais significativas manifestações da
cultura popular, no que tange à suas possibilidades de serem tnserides como conteúdos em
processos de educação não-formal, sobretudo àqueles voltados para as camadas menos
favorecidas da população. Analisamos aqui algumas características do samba e da capoeira,
sobretudo em relação às formas de transmissão dos saberes oriundos do universo da cultura
popular, onde a memória, a rituelidede, a otelidede, a ancestralidade e a temporalidade se
apresentam como categorias fundamentais, partindo do conceito de comunidade, enquanto
uma importante referência para a compreensão da lógica que orienta os processos educa tivos
nesses espaços.

Palavras chave: Cultura Popular - Educação -Capoeira - Samba

Introdução

Vivemos uma crise sem precedentes, quando falamos em processos de educação formal

no Brasil. Em que pesem inúmeras experiências inovadoras sendo realizadas, sejam por

instituições particulares, sejam por projetos políticos-pedagógicos implementados por instâncias

governamentais, ainda estamos muito distantes de um modelo educacional de qualidade, que

atinja a grande parcela das populações menos favorecidas em nosso país.

Talvez uma das razões desses fracassos em termos quantitativos e qualitativos,
acumulados durante tantas décadas por diversas experiências envolvendo a educação formal no

Brasil, seja devido a uma tendência histórica desse campo, de tomar como referência principal,

uma grande quantidade de métodos e modelos educacionais originários de outros países, e que
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foram "transplantados" mecanicamente para a nossa realidade, sem uma maior preocupação que

fosse manifestada através de uma reflexão mais aprofundada sobre a adequação desses métodos,

às características históricas e culturais de nossa sociedade.

A globalização também influencia esse contexto, pois segundo Maria da Glória Gohn

(2001), enquanto um efeito inevitável do capitalismo expancionista internacional, ela desintegra a

sociedade ao desmontar o modelo assentado sobre um projeto político, com instituições e agências

de socialização locais. Torna-se segundo ela, uma sociedade de risco onde imperam as incertezas.

Ignoram-se a diversidade das culturas e a realidade das comunidades, que "passam a se fechar ao

redor delas mesmas, como forma de se protegerem da 'invasão' da cultura homogeneizadora que

se apresenta. Com a globalização da economia, a cultura se transformou no mais importante

espaço de resistência e luta social. O conflito social central da sociedade moderna ocorre na área

da cultura." (p.9)

Os códigos de valores presentes nos processos educativos envolvendo a cultura

popular, se diferenciam substancialmente daqueles privilegiados num processo formal de

educação, mas são fundamentais para garantir a sobrevivência desses sujeitos numa realidade e

num contexto ainda muito distante da escola formal, que não consegue apreendê-lo nem

compreendê-lu de forma mais profunda. O aprendizado sócio-cultural proporcionado, por

exemplo, pela capoeira e pelo samba, fruto da vivência comunitária de crianças e jovens,

ainda está muito longe de ser validado pela educação formal, o que causa para esses sujeitos,

um estranhamento e até mesmo certa rejeição, em relação aos processos de aprendizagem

desenvolvidos nessas instâncias.

Capoeira e Samba: ojogo dos saberes na roda

Existe um esforço hoje em dia, muito válido, diga-se de passagem, de enaltecer as

características educativas da capoeira, fato que vem ocorrendo também com o samba.

Destacamos, por exemplo, a capacidade dessas manifestações de trabalharem com os valores

morais e permitirem a inserção social de jovens excluídos e marginalizados.
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"-

Ao priorizar uma intervenção pedagógica com base na educação não-formal e na

cultura popular junto às camadas menos favorecidas da população, príoriza-se também o

caráter humanizante, enfatizando a abordagem do lúdico, da corporeidade, da sensibilidade, da

criatividade e da expressão como elementos fundamentais dessa intervenção.

Entendemos ser fundamental, essa abordagem que valoriza a cultura como meio de

educação e também como forma de resistência, pois Giroux e Simon (1994) afirmam que uma

pedagogia que tome a cultura popular como objeto de estudo, deve reconhecer que todo trabalho

educacional é essencialmente contextual e condicional e que essa pedagogia somente pode ser

discutida a partir de um tempo, um espaço e um tema específicos. Os autores oferecem uma

noção ampliada e politizada de pedagogia, uma pedagogia, segundo eles, que: "...reconhece seu

lugar em múltiplas formas de produção cultural, e não simplesmente naqueles espaços que

vieram a ser rotulados de 'escolas'. Qualquer prática que intencionalmente busque influir na

produção de significados é uma prática pedagógica." (p.115).

Antes de prosseguirmos, para efeito de melhor compreensão dos conceitos aqui

utilizados, cabe definirmos educação formal, informal e não-formal, entre os autores que se

dispõem a discutir o assunto, tal qual Almerindo Afonso (2001), que afirma que:

Por educação formal, entende-se o tipo de educação organizada com uma

determinada sequência e proporcionada pelas escolas, enquanto que a designação

educação informal abrange todas as possibilidades educativas no decurso da vida do

indivíduo, constituindo um processo permanente e não organizado. Por último, a

educação não-formal, embora obedeça também a uma estrutura e a uma

organização (distintas, porém, das escolas) e possa levar a uma certificação (mesmo

que não seja essa a finalidade), diverge ainda da educação formal no que respeita à

não fixação de tempos e locais e à flexibilidade na adaptação dos conteúdos de

aprendizagem a cada grupo concreto (p.09)

Em grande parte dos projetos de educação não-formal desenvolvidos pelos mais

diversos tipos de instituições em nosso país, voltados para as populações de baixa renda, a
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capoeira aparece como uma das atividades que encontra maior receptividade por parte desse

público de crianças e jovens marginalizados. Os resultados obtidos por essas atividades

educacionais envolvendo a capoeira, bem como outras manifestações da cultura popular, nas

quais o samba também aparece com muita freqüência, são considerados excelentes na opinião

da maioria de pedagogos e arte-educadores envolvidos nesses processos, pois permitem que

sejam trabalhados valores como a auto-estima, o respeito pelo outro, a solidariedade e a auto-

superação entre outros benefícios. Essa é sem dúvida, uma possibilidade muito importante de

utilização da capoeira e do samba enquanto processos educativos voltados às camadas menos

favorecidas da sociedade.

Porém não podemos esquecer, como bem nos lembra Frederico Abreu (2001), que a

capoeira só consegue esse efeito positivo num universo de marginalizados, "porque ela é feita

desse veneno" . Ou seja, esses elementos da "barra pesada" , da "desordem" e da

"malandragem" constituem historicamente o ethos da capoeira e também do samba, em

função da perseguição levadas a cabo pelas autoridades constituídas, em que foram vítimas

essas manifestações durante um longo período no nosso país. O sambista e o capoeirista

sempre foram sujeitos sociais discriminados e marginalizados, refletindo o histórico

preconceito manifestado pela sociedade em relação a essas manifestações.

Portanto, esses elementos não podem ser desconsiderados porque são essenciais na

condução de um processo educativo envolvendo sujeitos pertencentes às camadas excluídas da

população, que têm a possibilidade de uma maior identificação com a abordagem educativa

desenvolvida por essas manifestações. A capoeira e o samba, entre outras manifestações

oriundas da cultura popular, são excelentes instrumentos de educação pois compartilham,

historicamente, esse universo de exclusão, de marginalidade e de discriminação a que

pertencem esses sujeitos.

São justamente esses elementos que permitem a "sedução pedagógica" e a

sensibilização desses jovens, pois são elementos que fazem parte do seu universo cultural e

simbólico, do seu cotidiano. O preconceito e a perseguição de outrora, de certa forma, ainda

afetam essas populações nos dias de hoje.

Porém, isso não significa dizer que a educação não-formal referenciada na cultura

popular, não possa ser também utilizada para além das camadas excluídas da população, ou
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seja. ela deve também ser voltada para segmentos da população com indicadores sociais mais

elevados. pois esses segmentos podem ser também beneficiados por programas educacionais

que visem uma maior conscientização sobre a necessidade de valorização dos saberes presentes

na cultura popular. no sentido da busca por transformação social. Mas de qualquer forma. o

público-alvo preferencial desses programas, encontra-se mesmo entre as populações excluídas

das grandes e médias cidades.

Basta visitar uma comunidade nalgum morro qualquer do Rio de Janeiro. ou mesmo na

periferia de São Paulo. ou da maioria dos grandes centros do país. para percebermos o quanto o

samba. por exemplo. faz parte do cotidiano dessas pessoas. e o quanto os processos de

aprendizagem sócio-cultural dele provenientes, se fazem presentes nesses espaços. E não nos

referimos aqui, somente ao fato de que alguns sambas são facilmente aprendidos e acabam se

tornando sucessos cantarolados por esses sujeitos. pois o fenômeno da mídia acaba sendo

responsável pela proliferação de um tipo de samba "comercial", simplificado melódica e

poeticamente, e romantizado ao excesso, voltado ao consumo de grandes massas. Para efeito

de nossa análise, não estamos considerando esse tipo de samba. que poderia ser definido mais

como um artigo de consumo. do que propriamente um gênero musical.

Referimo-nos ao fato de que nessas comunidades. principalmente aquelas que abrigam

escolas de samba ou outras agremiações carnavalescas. o que se vê é um número grande de

pessoas, incluindo jovens e crianças. que dominam facilmente a arte do "samba no pé" assim

como fazia Pato N' Água na escola de samba Vai-Vai, ou como faz até hoje seu Delegado na

Mangueira; ou a arte de compor letras e melodias com o lirismo e a dolência herdadas de

grandes mestres como Cartola, Nelson Cavaquinho ou Adoniram Barbosa; a arte de tocar com

maestria instrumentos relacionados ao samba como faziam mestre Marçal com seu surdo,

Argemiro do Pandeiro, ou como faz ainda seu Jair do Cavaquinho; um domínio na

interpretação vocal desse gênero musical - muito característica e quase espontânea -.como os

grandes mestres João Nogueira, Clementina de Jesus ou Paulinho da Viola; além de um talento

na criação e confecção de fantasias. adereços e alegorias. embora esse processo relacionado

mais diretamente aos grandes desfiles carnavalescos. vem se profissionalizando cada vez mais,

principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas de qualquer forma, é um saber histórico

originário desses sujeitos. As fantasias. adornos. vestimentas coloridas, etc ..., são uma das mais
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marcantes características que se apresentam na maior parte das manifestações tradicionais da

nossa cultura popular.

A capoeira, constituída por elementos lúdicos e agressivos, dança e batalha, vida e

morte, medo e alegria, sagacidade, música, brincadeira, ancestralidade e ritualidade,

caracteriza-se como uma manifestação cultural difícil de ser definida num único conceito.

Essa riqueza de significações, quando devidamente contextualizada e historicizada, dá à

capoeira uma identidade muito forte e profunda, construída através de todo um passado de

luta por libertação, e sobretudo pela afirmação de uma cultura que se recusa a ser subjugada,

embora muito se tenha feito em nosso país para que isso se concretizasse (Abib et allii, 2000).

Tendo a sua gênese no período da escravidão, num contexto extremamente violento,

onde a luta pela liberdade e pela vida se fazia necessária, a capoeira traz na sua essência esse

caráter de revolta contra todo um sistema desumano e opressor. É a autêntica manifestação de

um grito por libertação que vem da alma de um povo subjugado, que se apega às suas raízes -

e ao seu passado - para encontrar forças e continuar resistindo contra uma situação tão

adversa. A rebeldia da capoeira reside no fato de que ela sempre foi uma contestação ao

estabelecido. Ao inverter a lógica das coisas, quando fica de "pernas para o ar" subvertendo

assim esse "olhar" para o mundo, o capoeirista exprime o sentido maior da dialética humana.

Esse passado tão presente numa roda de capoeira nos traz uma outra noção de

temporalidade, uma temporalidade circular, que vigora e denuncia, à medida que traz à tona

tantos conflitos passados, permitindo dessa forma, uma melhor compreensão do presente,

enquanto se traduz como indignação e inconformismo. Nesse vigorar, abre as possibilidades

para projeção de um futuro que já se faz germinada a partir da tomada de uma consciência

coletiva sobre a historicidade dos processos das relações sociais, das quais esses sujeitos são

protagonistas. Falamos de um processo de conscientiz-ação coletiva, pois se trata de uma

consciência que abre concretas possibilidades de ação, enquanto construção de um futuro.

Caracteriza-se dessa forma, um rico processo de educação não-formal baseado nos saberes e

nas tradições populares.

E tantos são os guardiões desses saberes referentes à capoeira, como os mestres

Pastinha e Bimba, Valdemar, Aberrê, Canjiquinha, Traíra, Noronha, Cobrinha Verde,

Besouro Mangangá e tantos outros, figuras ainda presentes no imaginário de todos os
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capoeiristas, cantados e lembrados nas rodas de capoeira, ou ainda como os mestres baianos

João Pequeno, João Grande e Curió, três dos mais importantes representantes da tradição da

capoeira angola, ainda vivos e ativos, levando seus ensinamentos para o mundo afora.

Então perguntamo-nos: onde se aprende tudo isso? Quem são os professores? Como

esse processo se dá? Certamente não é no interior de uma escola formal, pois "ninguém

aprende samba no colégio" como sugeria Noel Rosa em sua canção "Feitio de Oração".

Comunidade: um conceito chave

O conceito de comunidade é fundamental para que possamos compreender os processos

de transmissão de saberes presentes no universo da cultura popular. Ferdinand Tõnníes (1991),

já no início do século passado, fazia a crítica à passagem de um modelo tradicional - a

comunidade, para um modelo complexo - a sociedade. Para ele, a sociedade caracteriza-se pela

racionalização e pela complexidade de suas relações. A sociedade - ou a metrópole -, é o local

da mobilidade e do anonimato. Diferente portanto, da vida em comunidade, concebida como

uma vida real e orgânica, mais forte e viva entre os homens, como forma de vida comum,

verdadeira e duradoura, e onde o espaço e o tempo adquirem outra dimensão; enquanto a vida

em sociedade é tida por ele, como uma estrutura mecânica e imaginária.

Segundo o autor, na sociedade, cada um está por si e isolado, e em estado de tensão

perante todos os outros. As esferas particulares de atividade e poder são nitidamente limitadas

pela relação com os demais, de tal forma que cada um se defende do contato com os outros, e

limita ou proíbe a inclusão destes em suas esferas privadas, sendo tais intrusões consideradas

atos hostis. Quando alguém possui e desfruta alguma coisa, o faz com a exclusão dos demais.

Não existe, ressalta o autor, na realidade, o bem comum.

Na vida em comunidade, pelo contrário, as relações sociais são caracterizadas por uma

proximidade muito maior entre as pessoas e onde o culto ocupa espaço privilegiado. Em

princípio, ressalta Tõnníes, o lar e o trabalho eram um só, o mesmo culto. O culto, ele próprio

era uma arte. Arte e ofícios perpetuavam-se, transmitidos como uma fé, como mistério e

dogma, pelo estudo e pelo exemplo. A arte e a religião impregnavam de conteúdo a vida
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cotidiana como medida e regras dos deveres e direitos, ativas e válidas no pensamento e na

ação.

Enquanto na comunidade, os homens permanecem essencialmente unidos, a despeito de

tudo que os separa, diz Tõnníes, na sociedade eles estão essencialmente separados a despeito

de tudo que os une. Os sentimentos recíprocos comuns e associados, enquanto vontade própria

de uma comunidade, que o autor denomina como consenso, representa a força e a solidariedade

social particular que associa os homens enquanto membros de um todo.

O mundo do samba nos traz inúmeros exemplos de comunidades fortes e organizadas,

com um profundo sentimento de identidade, que se manifesta também através de um senso de

solidariedade e responsabilidade social entre seus membros, aliado a um profundo respeito ao

seu passado e aos seus ancestrais.

Essas comunidades que têm justamente no samba, seu ponto maior de convergência, se

mobilizam durante todo o ano em função de se organizarem para o desfile de carnaval. Porém,

na maioria delas, essa mobilização é também canalizada para projetos sociais, onde a educação

não-formal e o lazer que abrangem áreas como a arte-educação, cursos profissionalizantes e

esportivos, atende uma grande quantidade de crianças, jovens e adultos. E o enfoque central de

grande parte desses cursos é, diferentemente da maioria das escolas formais, a realidade sócio-

cultural-econômica da comunidade. O sentido de pertencimento comunitário e solidariedade

social se fazem presentes de forma marcante nesses espaços educativos.

Na capoeira, também percebemos o forte sentido que tem o termo comunidade, embora

esse termo não se refira a um espaço geográfico localizado, o sentido" de pertencimento a um

grupo de capoeira, reúne todos os elementos que constituem as características de uma

comunidade, tal qual aqui analisada. A solidariedade entre seus membros, a cooperação em

atividades de mobilização do grupo, que vai de mutirões para construção da sede até realização

de eventos envolvendo outros grupos, além de uma relação de irmandade desenvolvida pelos

capoeiras de um mesmo grupo, são exemplos de como o sentido de comunidade está presente

nesses espaços, embora muitos grupos na atualidade, se organizem em núcleos espalhados por

diversas regiões do país e mesmo em diversos países do mundo, e ainda assim mantém-se o

sentimento de pertencimento comunitário com muita expressividade, entre os membros desses

grupos.
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Obviamente, as transformações pelas quais passa o mundo globalizado têm dado muito

mais ênfase às relações sociais inseridas no modelo de sociedade, do que no de comunidade,

conforme definição de Tõnnies. Porém, esse processo, por ser extremamente contraditório e

conflituoso, como dizia lanni em capítulo anterior, também provoca reações. A necessidade

dos sujeitos da era globalizada, em buscar um "retorno" às formas mais comunitárias de vida, é

também uma característica que já vem sendo notada em muitos grupamentos sociais, processo

esse já analisado por nós no primeiro capítulo.

A comunidade é um fator essencial para que as tradições presentes no universo da

cultura popular sejam preservadas, assim como vimos em relação à capoeira e ao samba. Essas

tradições só resistem às transformações impostas pela modernidade, justamente por

preservarem, ainda que de forma ambígua - pois a globalização causa mudanças em todas as

esferas das relações humanas -, as formas e modos pelos quais as relações sociais se

estabelecem no seio daquilo que mais se aproxima da definição de comunidade utilizada por

Tõnníes.

Portanto, os processos de transmissão de saberes presentes no universo da cultura

popular, têm como base para sua efetivação, a vivência em comunidade, pois só essa

característica permite que os princípios aqui já discutidos como a memória, a oralidade, a

ancestralidade e a ritualidade, possam ser enfatizados de maneira a garantir que os processos de

aprendizagem social dos sujeitos se realizem com base na cultura e nas tradições daquele grupo

social.

Essa vivência em comunidade, porém, não significa uma volta a um passado longínquo

e nostálgico, pois as condições atuais das sociedades modernas não o permitiriam. Trata-se de

uma reconstrução criativa das possibilidades de se viver e se relacionar com o mundo, com

base em outros princípios e valores, pautados por uma dimensão mais solidária e humanizante.

Esse processo está diretamente ligado à maneira como as tradições da cultura popular se fazem

presentes em nossa sociedade, já que os sujeitos que delas participam só tem condições de

articularem-se e organizarem-se, a partir das condições que só uma vivência comunitária muito

coesa e atuante poderia permitir.

Talvez seja esse, o maior ensinamento que a cultura popular possa estar nos

disponibilizando nesse momento atual, em que vem se revitalizando em várias partes do
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mundo, e com isso, revitalizando também as possibilidades de se pensar e agir sobre os

processos de educação vigentes em nossa sociedade, a partir de outros ângulos e outras

possibilidades. A experiência, os saberes e conhecimentos da cultura popular, representam esse

manancial no qual a educação formal precisa se "ensopar", como diria o mestre Paulo Freire.

Uma outra perspectiva de se pensar a educação

Para Raul Iturra (1990), quem ensina, tem já adquirida uma visão de existência que o

coloca racionalmente fora das particularidades da aprendizagem cultural. O liberalismo e a

interpretação positivista da história e dos fenômenos, acabou com uma explicação local dos

fatos que provém da prática do trabalho e do saber acumulado na memória oral, para salientar o

saber textual que reproduz pela autoridade da escrita. A escola, segundo o autor, representa um

saber positivista perante um saber cultural, pois se caracteriza como "...um lugar sagrado do

silêncio onde se dizem coisas longínquas do real, trazendo o divórcio entre cotidiano e escola"

(p.59).

A cultura popular, historicamente, nunca foi tida enquanto um conhecimento legítimo no

âmbito dos currículos da educação formal. A forma "folclorizada" como ainda hoje são

retratadas as manifestações da nossa cultura popular, nos programas educacionais da maior parte

das escolas, sejam elas particulares ou públicas, é um exemplo claro sobre os preconceitos que

persistem nesse âmbito, herança de uma racionalidade eurocêntrica, que influencia ainda, a

maioria dos programas formais de educação, apesar de algumas iniciativas recentes envolvendo

alguns municípios e estados da federação, terem proporcionado a implantação de programas

educacionais que avançam em relação a esse paradigma.

Na maioria dos casos, a cultura popular só entra nos programas educacionais por via de

atividades relativas à datas especiais como o mês do folclore, o dia da consciência negra, dia do

Índio, as festas junínas, etc ...se limitando a uma abordagem superficial e caricaturada de seus

elementos, não se constituindo enquanto um saber legitimado e valorizado pela cultura escolar.

Essa realidade tem se modificado nos últimos anos, mas os avanços ainda são restritos, pois

antes de mais nada é preciso que haja uma mudança na mentalidade de educadores e gestores
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educacionais, ainda pautada por uma visão objetivista e conservadora, academicista e

eurocêntrica, cartesiana e tecnicista, herança de uma racionalidade inaugurada pela

modernidade, e que ainda prevalece de forma concreta nos currículos oficiais.

Os próprios educadores, em sua maioria, têm dificuldade em estabelecer vínculos entre

os saberes universais, provenientes da racionalidade acadêmico-científica, com os saberes

populares provenientes das culturas tradicionais, que ao nosso ver, seria o caminho ideal a ser

seguido pela educação formal. A formação desses educadores deveria garantir que houvesse um

tratamento privilegiado às questões referentes aos saberes tradicionais populares, enquanto

forma e conteúdo dos programas pedagógicos, para que o processo de troca e diálogo com os

saberes científicos se desse de forma mais equilibrada e não hierarquizada. Portanto, além das

políticas públicas no campo da educação, a formação continuada dos educadores, também deve

estar voltada para as experiências produzidas no campo do saber tradicional popular, pois só

dessa forma, será possível o alargamento da racionalidade e dos paradigmas que predominam

nessas instâncias.

Feitas algumas considerações sobre as dificuldades encontradas pela educação formal em

considerar e valorizar os saberes provenientes do universo da cultura popular, após termos

analisado as várias formas de aprendizagem presentes nesse universo, acreditamos estar

contribuindo com a discussão sobre um possível caminho capaz de permitir a ampliação das

referências existentes no âmbito da educação formal, afim de que possam ser estabelecidos

canais de comunicação e diálogo entre o saber acadêmico-científico e o saber popular,

proporcionando a possibilidade de construção de propostas educacionais concretas que sejam

capazes de incluir e validar os saberes e as experiências advindas da cultura popular.

O universo da cultura popular, enquanto um campo extremamente rico e diversificado,

em que a oralidade e a ritualidade abrigam saberes dos mais significativos, remete a toda uma

ancestralidade onde residem aspectos importantíssimos relacionados à "história não contada"

dos derrotados, aos processos identitários das camadas subalternas da nossa sociedade, ao ethos

do povo oprimido, enfim, à cultura dos excluídos do nosso país.

Infelizmente, esse universo permanece ainda praticamente inexplorado, como uma mata

virgem que guarda riquezas, segredos e enigmas, que se mostram vivos e dinâmicos, mas ainda

invisíveis aos olhos dos responsáveis por grande parte dos programas envolvendo a educação
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formal desse país. É vital, como diz Gohn (2001), que se coloque a diversidade histórica e

cultural e o reconhecimento do outro, como metas na formação dos indivíduos enquanto

cidadãos.

Defende a autora, a necessidade de se desenvolver uma nova cultura escolar que forneça

aos alunos, instrumentos para que saibam interpretar o mundo. "Trata-se de um acervo de

conhecimentos que não têm sido desenvolvidos nas escolas, gerador de um saber interpretativo,

tão importante quanto um saber científico" (p.14). A cultura popular pode ser considerada, a

partir dessa análise, um importante pólo gerador desse saber interpretativo, que a cultura escolar

ainda não soube aproveitar.

A cultura popular representa para Roger Simon e Henry Giroux (1994), não só um

contraditório terreno de luta, mas também um importante espaço pedagógico onde são

levantadas relevantes questões sobre os elementos que organizam a base da subjetividade e da

experiência do aluno. "Situada no terreno do cotidiano, a cultura popular quando valorizada e

legitimada no currículo escolar é, em conseqüência disso, apropriada pelos alunos e ajuda a

validar suas vozes e experiências." (p.96).

Na visão dos autores, o discurso dominante ainda define a cultura popular como o que

sobra após a subtração da alta cultura, da totalidade das práticas culturais. Ela é vista como o

banal e o insignificante da vida cotidiana, e geralmente é uma forma de gosto popular

considerada indigna de legitimação acadêmica ou alto prestígio social.

Afirmam Simon e Giroux que é precisamente quando .pedagogia e cultura popular se

relacionam, que surge a importante compreensão de tornar o pedagógico mais político e o

político mais pedagógico. "A cultura popular e a pedagogia representam importantes terrenos de

luta cultural que oferece não apenas discursos subversivos, mas também relevantes elementos

teóricos que possibilitam repensar a escolarização como uma viável e valiosa forma de política

cultural." (p.97).

Considerações finais

A partir dessa aproximação entre cultura e popular e educação que buscamos nesse

texto, entendemos que só tem sentido se falar em aspectos educativos do lazer, se esse for
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considerado 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, ou seja, considerá-Io como um dos campos possíveis da contra-hegemonia, e os

educadores envolvidos nesse processo, assumirem claramente o papel defendido por Antonio

Gramsci (1979), de intelectuais orgânicos com compromisso de classe social.

Talvez seja esse o caminho fundamental a ser seguido, se quisermos pensar num projeto

de sociedade e de educação que seja libertador, e que possa trazer consigo, além do

conhecimento científico, a força e a sabedoria das pessoas simples do nosso país, como um

grande manancial de experiência e humanidade.
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MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE E
DE LAZER
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE
FORMAÇÃOLOCAL: _
FORMADOR _

Um olhar sobre o corpo na contemporaneidade.
Mas afinal que corpo é este?

José Manoel Montanha da Silveira Soares

o corpo como realização social

Em nenhum momento da história da humanidade, a temática sobre corporeidade foi tão

debatida. Mesmo sendo o corpo o centro de interesse de várias gerações ao longo da história, parece

que só recentemente apontou-se para o corpo como instrumento de controle social.

Discorrendo sobre a cultura capitalista do corpo, Brohm (1978, p.59), aponta o

oferecimento de um certo número de modelos de atividade físicas pela" civilização do lazer" e pela

cultura de massas atuais. Para o autor, "a sociedade atual impõe aos indivíduos um uso

rigorosamente determinado de seu organismo e define as múltiplas relações que com ele se
mantêm". Para Brohm (1978), as estruturas sociais estão materializadas corporalmente, seja pela

repressão, seja pelo convencimento do discurso. A atividade geral ou particular do organismo,

inclusive em seus funcionamentos mais elaborados, reflete exatamente o funcionamento geral da

sociedade, ou seja, não existe uma corporeidade alheia ou desprendida dos determinantes

socioculturais. A cultura do corpo na sociedade capitalista é completamente determinada pelas

finalidades sociais e políticas do sistema de exploração de classe, destacando-se o aparelho

repressivo da escola, família e igreja, que em grande parte tomam as "rédeas" da educação moral das

crianças.

Segundo Fromm (1974), torna-se necessário apreender a influência das condições

específicas do modo de produção capitalista, da organização social e política sobre a natureza

humana. Entendendo como caráter social, o núcleo da estrutura do caráter que é compartilhada pela

maioria dos indivíduos pertencentes a uma mesma cultura, Fromm (1974, p. 87) afirma que,
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A função do caráter social consiste em modelar as energias dos membros da

sociedade de tal forma que sua conduta não seje assunto de decisão

consciente quanto a seguir ou não a norma social, mas uma questão de

desejarem se comportar-se como têm de comportar-se, encontrando, ao

mesmo tempo, prazer em proceder da forma exigido pela cultura. Em outras

palavras, a função do caráter social consiste em moldar e canalizar a

energia humana em uma determinada sociedade, para que esta possa

continuar funcionando, continuamente.

E funcionando a favor da manutenção da exploração de uma classe sobre a outra, pois

observa-se que os valores dominantes na sociedade capitalista correspondern, forçosamente, aos

valores da classe economicamente dominante, gerando uma série de atitudes e comportamentos que

estão fortemente presentes nas atividades culturais das pessoas.
De acordo com Medina (1987), com a grande efervescência que surgiu em torno da

discussão sobre o corpo, este virou mercadoria após ter se tornado fetiche. No entanto, como destaca
o autor, ao se tentar desmistíflca-lo deve-se ter o cuidado de não se fazer o oposto, a ponto de
esquecê-lo. ParaMedina (1987, p. 92),

precisamos buscar os elementos reflexivos que auxiliam na interpretação e

decodificação dos signos sociais que estão constantemente sendo

impregnados no nosso corpo. Penetrar dialeticamente no corpôreo significa

recuperar, a todo instante, as condições e relações em que os fenômenos se

realizam.

Portanto, é na busca da compreensão dos signos sociais inerentes ao corpo, que se pode
proceder na investigação do mesmo. Trata-se de apreendê-I o em seus condicionantes subjetivos,

históricos e sócio-culturais, numa palavra, em sua corporeidade.

Concorda-se com a preocupação de Santin (1992, p.53), quando afirma que "a

compreensão da corporeidade através de conceitos e definições de manuais precisa ser completada

pela observação das imagens de corpo que se constroem no imaginário social que, em última
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instância, sâo as que determinam a vivência corporal'. Santin identifica na corporeidade

disciplinada, a conseqüência imediata do entendimento do corpo como parte menos digna do ser

humano. Nesta ótica, tal parte secundária deveria ser sacrificada em função dos ideais

verdadeiramente humanos, tanto para o indivíduo como para o coletivo. Nesse sentido, a

corporeidade disciplinadora, passando a determinar os treinamentos úteis à disciplinarização, torna o

corpo uma força instrumental nas mãos do homem para dominação do próprio homem.

Enfocando a questão da disciplina em seus estudos, Foucault (1986, p. 127), destaca

que

o momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do

próprio corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas

habilidades, nem tampouco eprotundet sua sujeição, mas a formação de

uma relação que no mesmo mecanismo o toma tanto mais obediente quanto

é mais útil, e inversamente. [...] A disciplina fabrica assim corpos submissos

e exercitados, corpos "dóceis ".A disciplina aumenta as forças do corpo (em

termos econômicos de utilidade) e diminuem essas mesmas forças (em

termos políticos de obediência). Em uma palavra: ela dissocia o poder do

corpo; faz dele por um lado uma 'aptidão', uma 'capacidade' que ela

procura aumentar; e inverte por outro lado a energia, a potência que

poderia resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição estrita. [...] A

coerção disciplinar estabelece no corpo o elo coercitivo entre uma aptidão

aumentada e uma dominação acentuada.

o uso da disciplina como instrumento de "domesticação" do corpo e conseqüente

dominação do indivíduo, caminhou intacta até os dias atuais. Ela é comum particularmente no

âmbito de instituições como quartéis, prisões, escolas, internatos, entre outros.

Daolio (1995) afirma que o ser humano é possuidor de uma natureza cultural,

apresentando-se assim em situações sociais específicas. Assim, o que o caracteriza é justamente a

sua capacidade de singularizar-se através da construção social de padrões culturais distintos. De

acordo com Daolio (1995, p. 39), seria possível então discutir o corpo em termos de construção
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cultural, considerando que cada sociedade se expressa de forma distinta e por meio de seus corpos.

Em suas palavras:

No corpo estão inscritos todas as regras, todas as normas e todos os valores

de uma sociedade específicas, por ser ele o meio de contato primário do

indivíduo com o ambiente que o cerca. Mesmo antes de a criança andar ou
falar, ela já traz no corpo alguns comportamentos sociais, como o sorrir

para determinadas brincadeiras, a forma de dormir, a necessidade de um
certo tempo de sono, a postura no colo.

De acordo com Daolio (1995), se o conjunto de posturas e movimentos corporais representa valores,

significados e princípios culturais, atuar no corpo implica estar atuando sobre a sociedade na qual

este se insere. Neste sentido, as discussões sobre o corpo, referência primordial da existência

humana, precisam estar inseridas no contexto das relações sócio-culturais, a fim de que situe o

indivíduo como agente radical da realização social.

o corpo da criança e suas representações sociais

Os mecanismos de repressão e silenciamento sobre as crianças não são desprovidos de

intenção e objetividade, pois a idealização da criança é, na verdade, a idealização do adulto. É

interessante, e quase assustador, perceber que o corpo faz parte daquilo que Paulo Freire (1982)

denominou "cultura do silêncio", onde "o corpo segue ordens de cima". Pensar é difícil, dizer a

palavra é proibido. É a intervenção sobre o corpo que interessa à organização capitalista, um corpo

com movimentos eficientes, úteis, funcionais, treinados e ritmados para a produção. É

desinteressante que o "corpo fale", que se expresse, que se comunique, e sim que se adapte às

necessidades da produção, sem questioná-Ias.

As brincadeiras e jogos que cercam o imaginário infantil são absorvidos de forma bastante

intensa pelo ideário de uma sociedade que não se cansa de reproduzir-se, seja por meios materiais,

seja por meio simbólicos.

Bettelheim (1989), nos alerta para a importância do brincar para a criança, pois para ele

nenhuma criança brinca espontaneamente só para passar o tempo, se bem que os adultos que as

observam podem pensar assim.

4

.~

/--



Mesmo quando uma criança entra numa brincadeira, em parte para preencher

momentos vazios, sua escolha é motivada por processos Íntimos, desejos, problemas e

ansiedades é através da brincadeira que podemos compreender como a criança vê e

constrói o seu mundo, o que ela gostaria que ele fosse, queis as suas preocupações e

quais problemas a estão assediando; e é pela brincadeira que ela expressa o que teria
dificuldade de colocar em palavras (Bettelheim, 1989, p.79).

A criança é um ser humano em processo de construção, mas que tem autonomia e

independência para pensar e agir diante de seu próprio mundo. A criança está no mundo não como

uma "peça" que precisa ser melhorada e aperfeiçoada para ser usada em uma fase posterior.

Infelizmente a escola e a família têm insistido em tratar a infância apenas como uma fase,

fragmentando a possibilidade da compreensão do mundo, pela criança, como um mundo por inteiro,

complexo, diverso e plural.

A vida em sociedade, diga-se mundo dos adultos, não só violenta a criança naquilo que ela

tem de mais rico, que é a sua corporeidade, como obstaculiza através de sua rigidez disciplinar a

construção psicológica de um ser humano agente de seu processo de crescimento e libertação. Para

Bettelheim (1989), a brincadeira permite que a criança resolva de forma simbólica problemas não-

resolvidos do passado e enfrente direta e simbolicamente questões do presente.

É só sobre este cenário que é possível imaginar a cultura infantil das crianças. E é sobre a

própria cultura popular das crianças que surge o significado das palavras: competir, vencer, dominar

etc. Pois é nas crianças que, segundo Craidy e Kaercher (2001), vislumbrava-se a ameaça ao

"progresso e á ordem social", que era a visão da criança como adulto em miniatura, e que portanto

deveriam receber um tratamento idêntico ao trabalhador na fábrica.
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E todo este conjunto de idéias veio à influenciar as instituições que surgiram e

marcaram de forma muito forte as propostas e a forma de atuação dos professores de

diversas áreas da educação, mas principalmente os que atuavam na educação de
crianças (Craidye Keerclier, 2001, p.12) .



Os jogos e brincadeiras para as crianças assumem o papel em igual importância que assume

o trabalho como realização social para o adulto, a brincadeira é o pilar de qualquer criança, onde se

inserem neles valores de solidariedade, amizade, carinho entre outros. Em contrapartida muitas

vezes são justamente valores "morais capitalistas" que são exercitados e estimulados muitas vezes

em jogos e brincadeiras: o individualismo, o competitivismo, a submissão hierárquica etc. A

identificação e mistificação da criança como um ser potencialmente "desobediente", "indócil" e

"preguiçoso" coloca a sociedade um passo à frente do que no futuro poderia se tornar um adulto

"indócil" e questionador do sistema de exploração que lhe aguarda.

Estes estigmas corporais na verdade apenas alimentam um sistema de exclusão em cadeia,

que nega historicamente que foi a cooperação entre pares e não a competição que fez possível a

presença humana coletiva no planeta.

6



Referências Bibliográficas

BROHM, J. M. La investigación deI cuerpo: sublimación y resublimación repressiva. In Berthaud,

G. e Brohm, J. M.(Orgs) Deporte, cultura y represión. Barcelona: Gustavo Gili, 1978.

CRAIDY, Carmem Maria e KAERCHER, Gládis E. P. da Silva. Educação infantil: pra que te

quero? Porto Alegre: Artmed Editora, 2001.

DAOLIO,]. Da cultura do corpo. Campinas: Papirus, 1995.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo:

Paz e Terra, 1982.

FROMM, E. Psicanálise da sociedade contemporânea. Rio de Janeiro: Zahar, 1974.

MEDINA, J. P. S. O brasileiro e seu corpo: educação e política do corpo. Campinas: Papirus, 1978.

REGIS DE MORAIS, ]. F. Consciência corporal e dimensionamento o futuro: In Wagner W.

Moreira(Org.) Educação física & esportes: perspectivas para o século XXI. Campinas:Paphus,1992.

SANTIN, S. Educação física, da alegria do lúdico à opressão do rendimento. Porto Alegre:

EST/ESEF-UFRGS, 1994.

SANTIN, S. Perspectivas na visão da corporeidade. In Wagner W. Moreira (Org.) Educação
física & esportes: Perspectivas para o século XXI Campinas: Papirus, 1992.

~ .

..-...

'" 7

~

,.-....

~



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE E
DELAZER
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE
FORMAÇÃO LOCAL: _
FORMADOR: _

A FORMAÇÃO DOS AGENTES DE ESPORTE E LAZER NO NORTE DA
AMAZÔNIA BRASILEIRA: UMA ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO

PEDAGÓGICA PARA E PELO LAZER

Carmen Lilia da Cunha Farol
Dalva de Cássia Sampaio dos Santos'

Lucília da Silva Matos'
Ioselene Ferreira Mota'

Robson dos Santos Bastos''
Zaira Valeska Dantas da Fonseca"

RESUMO
As possibilidades de intervenção pedagógica para e pelo lazer dos formadores do norte da
Amazônia brasileira, na formação dos agentes de esporte e lazer do Programa Esporte e
Lazer da Cidade deve levar em conta a compreensão do lazer enquanto direito social, bem
como, o contexto do que é a Amazônia e de quem a habita. As estratégias empregadas na
formação consideram a diversidade local e fundamentam-se nos pressupostos da educação
popular.

Palavras-chave: Amazônia - Formação do PELC - Educação Popular

Introdução

O texto é resultado da experiência de produção coletiva dos formadores do Programa
Esporte e Lazer da Cidade (PELC) atuante na Região Norte do Brasil. Trata-se da proposta
pedagógica da formação dos agentes sociais de esporte e lazer, desenvolvida com base em
três aspectos fundamentais: a experiência vivida pelo coletivo de formadores de gestão
pública de políticas de esporte e lazer para Belém, a realidade amazônica e os estudos
acadêmicos e de formação continuada de diferentes abordagens sobre o lazer, tendo como
eixo orientador a compreensão do lazer como direito social, historicamente situado, que tem

Formadora PELC, Professora UEPA/ICAPE, lili.cf@terra.com.br
Formadora PElC, Professora SEDUCI ICAPE, dalssia@bol.com.br
Formadora PELC, Professora SEDUC/ICAPE, motafj@ibest.com.br
Formadora PELC, Professora UEPA, Jucilia@uol.com.br
Formador PELC, Professor SEDUC/ICAPE, robsonbastos@hotmaiLcom
Formadora PELC, Professora SEDUC/ICAPE, zaíravaleskacchotrnaíl.com

1

mailto:lili.cf@terra.com.br
mailto:dalssia@bol.com.br
mailto:motafj@ibest.com.br
mailto:Jucilia@uol.com.br


sido utilizado como instrumento de reprodução da sociedade capitalista, mas que também
pode ser um espaço e ferramenta para transformação social.

Neste sentido ele está estruturado em quatro momentos distintos e complementares. O
primeiro situa as compreensões do conceito de lazer que têm influenciado na elaboração de
propostas de formação de agentes sociais de lazer na atualidade e a nossa opção pela
abordagem crítica no campo. No segundo momento identificamos o contexto amazônico onde
essa proposta acontece através do mapeamento das principais características regionais ligadas
à geografia e a infra-estrutura física e sócio-política da região. No terceiro momento
destacamos a proposta pedagógica desenvolvida pelo coletivo de formadores da região para a
realização do primeiro módulo: o introdutório. O quarto momento é a avaliação e a
proposição de algumas saídas possíveis para a melhoria do PELe na região no que se refere
ao processo de formação.

o "norte" das discussões do lazer para Região Norte

Ao aprofundarmos os debates sobre o conceito do lazer nos deparamos com um
conjunto de reflexões e idéias acerca da temática em que alguns pesquisadores, tais como
MeIo e Alves ]unior(2003) e Pinto (2001), apontam para uma polissemia do termo, fato que
evidenciou-se em pelo menos duas formas de materialização das políticas de lazer: o lazer
enquanto consumo de atividades e o lazer enquanto fenômeno social e cultural historicamente
situado.

Para Mascarenhas (2007) a marca do PELe é tratar a problemática do lazer e suas
inter-relações com a questão da educação e cidadania. Isto nos remete a pensar as práticas de
lazer enquanto possibilidades de intervenção na realidade, com vistas à emancipação das
classes populares, sua participação ativa na definição de políticas e construção de um
processo de autodeterminação que leve a transformação social. Sígníftca assumir, portanto,

[...] o compromisso de atuar com o lazer, na proposição de contribuir
pedagogicamente, com base na participação popular, o processo de
resignificação do sentido e significado do lazer apropriado pela
população compreendendo-o como um bem cultural e um direito social.
(ANDRADE Jr. et.al, 2002, p.52)

Assim, tomamos como ponto de partida o potencial educativo do lazer, no sentido de
entendê-lo como um espaço para intervenção no mundo. As vivências de lazer, portanto,
surgem enquanto possibilidades de práticas sociais mobilizadoras, favorecendo a participação
crítica e reflexiva do sujeito no contexto sócio-cultural em que vive.

As políticas públicas de lazer em nosso ponto de vista, podem se consolidar como
prática revolucionária na medida em que possibilitem a reinvenção das práticas de lazer da
população, em especial das classes populares. Este processo entendido como amplo processo
educativo coloca o PELe diante de um novo desafio, o de superar o paradigma
assistencialista e compensatório que marcou as políticas de lazer por muito tempo em nosso
país.

Região Norte: o lugar que estam os e para quem falamos
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Não é possível pensar um plano sem que se saiba onde ele será aplicado . Neste
sentido a elaboração da proposta metodológica de formação de agentes sociais do Programa
Esporte e Lazer da Cidade na Região Norte precisou olhar com atenção para o contexto
amazônico, onde essa proposta está acontecendo. Coube a reflexão sobre as principais
características regionais ligadas à geografia e a infra-estrutura física e sócio-política da região.

Identificamos no pensamento de Hage e Corrêa (2007) as palavras adequadas para
definir como na atualidade a Amazônia tem se revelado.

A Amazônia apresenta como características fundamentais a
"heterogeneidade", a "conflitualidade" e a "contraditoriedade" que se
expressam na produção do espaço ambiental, social e no cotidiano da
vida, do trabalho e das relações sociais, culturais e educacionais dos
sujeitos que nela habitam. ( p.16)

A heterogeneidade está materializada na ampla e complexa biodiversidade existente
e que hoje, mesmo com o avanço tecnológico e científico, ainda não foi possível conhecer sua
totalidade. Sua área geográfica é a maior do Brasil, com dimensões continentais e por outro
lado é a região brasileira menos habitada. Possui a maior bacia hidrográfica do mundo; nela é
possível encontrar praias de água doce e salgada. Além disso, a Amazônia abriga diversas
populações tradicionais que se auto identificam ou são identifica das como indígenas,
quilombolas, caboclas, ribeirinhas, etc, às quais acumulam saberes tradicionais e valores
culturais, ligados as formas básicas de vida na região.

Amazônia ainda destaca-se no globo como a esperança de garantia de vida saudável
no planeta, atraindo contraditoriamente, instituições e pessoas ambientalistas e o capital
nacional e internacional com perspectiva de saque dessas riquezas e com práticas predatórias
na região. Por isso, é palco de permanentes conflitos agrários gerando assassinatos de
trabalhadores rurais; o crescimento dos movimentos que lutam por terra, por defesa do meio
ambiente e de políticas para o campo; movimentos dos atingidos pelos grandes projetos na
Amazônia, etc. Esses conflitos colaboram para prejuízos, na posse da terra, na vivência das
práticas culturais e nas formas de produção econômica pelas populações tradicionais,
marcando-se como um território de grandes contradições.

Dessa forma se constata na Amazônia o que afirma Milton Santos (2000) ao referir-se
sobre o papel que assume o território na globalização. Ele ressalta que no mundo globalizado,
o território agrega um valor de acordo com a sua localização, com o que tem e pode oferecer
ao capital, estando reservados aos que possuem maior riqueza e poder as melhores partes do
território, deixando às classes populares o que resta da divisão desigual.

Santos ainda aponta que
[...]0 território não é um dado neutro nem um ator passivo. Produz-se
uma verdadeira esquizofrenia, já que os lugares escolhidos acolhem e
beneficiam os vetores da racionalidade dominante, mas também
permitem a emergência de outras formas de vida. Essa esquizofrenia
do território e do lugar tem um papel ativo na formação da
consciência. O espaço geográfico não apenas revela o transcurso da
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história como indica a seus atores o modo de nela intervir de maneira
consciente (SANTOS, 2000.p.80)

A compreensão da importância de atuar neste espaço geográfico, consciente das
adversidades e das singularidades da região, nos faz refletir sobre a importância de um
Programa voltado para o estímulo às práticas de lazer assumir um caráter estratégico nessa
realidade, para também a partir do lazer novas e/ou outras formas críticas e criativas de
relação sejam pensadas e experienciadas na Amazônia.

Atuamos enquanto formador e formadoras do PELC nos estados do Acre, Pará,
Rondônia e Tocantins, estados que possuem diferentes peculiaridades, mas que no contexto
amazônida apresentam alguns traços comuns: grande parte de seus municípios têm
características do campo', o tempo de trabalho definido pelas condições ambientais, a
economia baseada no extrativismo, na pecuária e mineração. Tais características conduzem à
reflexão de que as práticas de lazer da população que habita este espaço não podem ser
comparadas as dos grandes centros, elementos que não podem ser desconsiderados no
processo de formação dos agentes do PELC que atuam nesta região, desta forma a reflexão
sobre o lugar e seu povo é também fator fundamental para a construção do programa de
formação.

A estratégia de intervenção na formação de agentes de esporte e lazer na Amazônia

Diante da realidade aqui enfatizada e da compreensão do lazer já evidenciada é que o
coletivo de formadores da região norte optou por uma prática educativa na formação que leve
em conta a transformação social, adotando a construção de estratégias metodológicas no
sentido da organização social do conhecimento, ou seja, com os pressupostos da Educação
Popular.

A opção pela Educação Popular se justifica pelos movimentos de resistência popular,
cujos princípios são de consolidar uma sociedade mais justa e igualitária e que 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, como afirma Bastos e
Fonseca (2006):

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 (...).Visto como
uma organização social para a efetivação dos princípios acima
mencionados, acredita-se que o caminho proposto (...) possibilita ao
conjunto de animadores sócio-culturais uma maior aproximação com a
realidade concreta dos cidadãos e cidadãs, no sentido de provocar um

o campo na região norte mostra-se também repleto de diversidades que vão de características
geográficas desde a várzea até o cerrado, não devendo nunca ter sua compreensão homogeneizada pelo termo.
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permanente diálogo entre estes sujeitos, com fins à ampliação de seus
olhares, construção de novas explicações para a realidade na qual
estão imersos e utilização de seu potencial de intervenção para
transformação dela.(p. 184 - 185)

A estratégia metodológica do coletivo de formadores da Região Norte é uma
possibilidade de intervenção pedagógica para o lazer, sem a pretensão de torná-Ia modelo,
mas sim com a intenção de socializar a experiência vivida na diversidade e peculiaridades da
região, sem nunca perder de vista o projeto mais amplo de formação proposto pelo Ministério
do Esporte.

- Momentos Pedagógicos para articulação do lazer com os pressupostos da Educação
Popular:

a) Reflexão sobre a prática

É o momento de debate sobre os limites encontrados na implementação de políticas de
lazer, as superações construídas, momento de avaliação acerca das intencionalidades
propostas pelo programa e pelo governo local. Deve reunir todos os sujeitos envolvidos,
gestores, agentes sociais de esporte e lazer, 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, em um movimento dialético, para construção de novos saberes.

b) Investigação da realidade

Ocasião em que os agentes do PELe 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. Além de tomarem como referência para suas
análises, materiais que expressem a realidade amazônica em termos de dados estatísticos
sobre local, a população e o lazer. Visa a compreensão e transformação da realidade, a ruptura
com o monopólio do conhecimento, tornando o agente social de esporte e lazer em um
pesquisador permanente. Momento de voltar o olhar para realidade onde estão imersos os
sujeitos participantes.

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

São muitas as possibilidades de organização do trabalho pedagógico dos agentes no
trato com as oficinas e a organização das programações. O que está se propondo para este
momento aqui é um momento de organização e planejamento realizado pelos próprios agentes
de suas ações nos núcleos, em um processo que dialogue com os dois momentos acima
descritos e possibilite no dia-a-dia a permanência da atitude contextualizada e mediadora dos
mesmos. Assim, seguindo o proposto por Delizoicov (2000) indica-se a estrutura a seguir:

+ Escolha daís) questão (ões) temática(s)/quadro de programação;
+ Definição da intencionalidade da ação;
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• Problematização Inicial: apreensão pelo agente do significado dado pelo sujeito às
situações de seu cotidiano,ou seja, o reconhecimento e o diálogo da realidade
investigada e sua questões temáticas;

• Organização do Conhecimento: é dado como o momento de desenvolver uma
compreensão científica das situações que estão sendo problematizadas. Dispor os
conteúdos/ interesses do lazer em diálogo com aís) questão{ões) temática (s), 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.

Algumas impressões e considerações ...

O caminho que percorremos até então na dinâmica de formação de agentes de esporte
e lazer do Programa Esporte e Lazer da Cidade, nos possibilita vivencias e trocas de
conhecimento de uma magnitude infinita, as páginas deste artigo não dariam conta de
registrar os fatos e atos vividos nesses últimos quatro anos. Revendo este processo já é
possível levantar algumas impressões e ao mesmo tempo apontar alguns desafios que estão
colocados para os formadores que atuam na Amazônia.

A primeira é a de identificar na formação do PELC uma possibilidade real de fomento
à mudança na cultura da gestão de programas na área de esporte e lazer da região. A
metodologia inspirada nos princípios do planejamento participativo e da educação popular,
traz como dinâmica a construção coletiva, a participação efetiva de todos os atores e atrizes
como sujeitos do processo. Ela estimula o diálogo entre posições diversas, divergentes e
convergentes, trazendo à tona a intenção de cada um partícipe.

A segunda diz respeito ao fato de a formação dos agentes configurar-se para estes
enquanto tempo para reflexão sobre a realidade local, em especial sobre as condições e
práticas de lazer vividas no município/estado, que na maioria das vezes destoam das práticas
veiculadas pelos meios de comunicação, que por sua vez tomam como referência as grandes
cidades. Esta díssonâncía muitas vezes se dá seja pela falta de políticas de democratização ou
pela ausência completa de equipamentos permitindo um constante processo de
questionamento e /ou afirmação da realidade local e da cultura de lazer que a permeia.

Para ilustrar esta afirmação, citamos a questão do cinema que enquanto linguagem
artística é uma realidade na cultura universal e está presente com estrutura física nas grandes
cidades brasileiras, para quem vive na cidade essa é uma prática de lazer comum e possível de
viver. Por outro lado, o cinema não é real para a maioria dos municípios da Amazônia. Não
existe como equipamento físico, específico para o lazer cinematográfico, e, nem como
projeto de popularização da linguagem na política cultural do município.

Um outro aspecto a ser evidenciado é o quanto essa proposta de formação tem
influenciado na potencialização das características culturais do amazônida. A nossa herança e
auto identificação com a cultura indígena, negra e cabocla, rica de saberes tradicionais
repassados pela oralidade e cultura de movimento é um diferencial no processo de formação,
pois, esta herança possibilita que encontremos agentes sociais com ricas experiências
corporais advindas do contato com a floresta e os rios, podendo estas serem ilustradas na
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prática de jogos populares propnos dessas comunidades. Além disso, conta-se com a
oralidade materializada na contação de histórias tão característica deste povo e a rica
musicalidade que mistura ritmo e expressão corporal, a qual tem permitido inserir como
vivencia no PELC as danças folclóricas da região.

Além dessas considerações, alguns desafios também foram notados. Um deles é a
adequação ou diminuição da característica urbana dada à organização e estrutura do PELC,
que muitas vezes dificulta sua implementação nos municípios da região e por conseguinte um
processo de formação condizente com a realidade que será vivida pelos agentes. É
imprescindível que os gestores atentem durante a formulação do projeto básico para uma
estrutura que esteja de acordo com a realidade do município, isso possibilita que a formação
dos agentes chegue o mais perto possível dela.

Outro aspecto é a utilização de material bibliográfico produzido fora do ambiente
amazônida, ocasionada pela pouca produção na área pela região, dificultando ao agente social
se perceber nos contextos apresentados pelos textos. Isto nos coloca diante do desafio de
produzir material próprio, fundamentado, mas que dialogue com a realidade peculiar da
Amazônia.

Por último, ainda está presente o caráter dominante do esporte de rendimento em boa
parte das propostas apresentadas, muito em função do perfil dos gestores. O que coloca para o
processo de formação a ação educativa também em relação a eles, que precisam darem-se
conta da riqueza cultural a ser ainda reconhecida.

Para finalizar, é importante afirmar que o processo que se desencadeou através das
Formações do PELC se concretizou também como um processo de auto-formação e
conhecimento do lugar onde estamos, de onde e para onde falamos. Para nós, formador e
formadoras, este foi um duplo processo educativo onde ao educar também nos educamos pela
troca de saberes que nos foi proporcionada pelo povo da floresta.
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o que é necessário para que uma pessoa com deficiência possa usufruir de um programa de

atividade física de esporte ou de lazer?

Pode-se pensar em diversas respostas como: formação específica do profissional responsável

pela atividade, equipamentos especiais para atender essa clientela, entre outras. Mas, o principal

empecilho para essa situação chama-se acessibilidade.

Entende-se por Acessibilidade, de acordo com a Lei 10.098 de 2000, como possibilidade e

condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e

equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por

pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.

O grande problema das pessoas com deficiência, no Brasil, é a acessibilidade porque, em

muitos lugares, elas não vão simplesmente porque não conseguem chegar.

Garantindo a acessibilidade às pessoas com deficiência dá-se um grande passo para a

inclusão destas em programas como o Programa Esporte e Lazer da Cidade.

A partir daí, pode-se pensar em qualificação de profissionais ou monitores para trabalhar

com essa clientela.
O trabalho com pessoas com deficiência é igual ao com pessoas comuns ou sem uma

deficiência aparente porque, em qualquer uma das situações, o profissional ou monitor tem que levar

PELC - Programa Esporte e Lazer da Cidade. IMAQ - Instituto Maria Quitéría. Feira de Santana-BA.
E-mail: imaq.imaq@ig.com.br.

mailto:imaq.imaq@ig.com.br.


em conta o contexto em que o aluno ou cliente ou pessoa atendida está inserido e a individualidade

de cada um.

Contudo, é fundamental que conheça algumas características das deficiências das pessoas

atendidas e algumas condutas no trabalho com essas pessoas para que não coloque em risco o aluno

ou a boa qualidade do seu trabalho, tais como:

Noções de orientação e mobilidade são indispensáveis para se trabalhar com deficientes

visuais porque com o indivíduo se locomovendo com segurança a atividade transcorrerá sem

maiores problemas e otimizará o tempo destinado à mesma;

Noções de comunicação com deficientes auditivos porque eles precisam entender as

orientações e os objetivos das atividades;

Noções de condução de deficientes físicos com dificuldade de locomoção para poder ajudar,

e não atrapalhar ou por em risco o indivíduo durante as atividades;

Conhecer alguns exercícios que são inadequados para alguns tipos de deficiência mental,

porque inofensivos a uma pessoa comum, podem ser perigosos ou até fatais para pessoas com

deficiência. Por exemplo:

Uma pessoa comum pode fazer rolamento sem maiores complicações. Porém, uma pessoa

com síndrome de Down, primeiro tem que saber se as vértebras Cl (atlas) e C2 (áxís) são

encaixadas perfeitamente porque se tiver instabilidade atlanto-axial pode ocorrer o deslocamento da

coluna e a secção da medula espinhal, levando à morte por paralisia do nervo frênico, responsável

pela contração e relaxamento do diafragma, que é o músculo principal na realização da respiração.

Basicamente, o monitor ou o profissional deve conhecer, além das características, algumas

condutas para trabalhar com pessoas com deficiência mental seguro da sua atuação e dos benefícios

que essa trará para os participantes:

Progredir lentamente, oferecendo, primeiro, atividades familiares. Ou seja, como toda

atividade deve ser: partindo sempre da realidade dos participantes para, em seguida, serem

introduzidas novas experiências;

Introduzir atividades novas na primeira parte da aula, pois é sabido que pessoas com

deficiência têm dificuldades para se concentrar. Então, se sugere que novas experiências sejam

vivenciadas quando estiverem descansados, mais propensos à concentração;

Dar orientações claras, poucas informações por vez, pelo mesmo motivo do parágrafo

anterior, a falta de concentração. E também, a dificuldade de entendimento;

Usar exemplos concretos e demonstrações porque a visualização da atividade facilita muito a

compreensão, não só a de pessoas com deficiência, como a de todos;



Reforçar o bom desempenho e elogiar é muito importante porque a pessoa se sente

valorizada e estimulada a novos desafios. Somente tem que ficar atento para não banalizar o elogio,

esse tem que ser merecido;

Basear as novas experiências em movimentos previamente aprendidos e incluir rotina nas

aulas. A repetição é fundamental para que a pessoa com deficiência apreenda o conhecimento

produzido nas atividades.

Portanto, ° trabalho com pessoas com deficiência, levando em conta essas características

gerais para o atendimento e lembrando sempre que quem está ali, independente de ser deficiente ou

não ser ou não aparentar ser, é um Ser Humano, sempre terá como resultado o sucesso porque a

"peça principal" desse "jogo", diferentemente do que se pode pensar, não é o trabalho de monitores,

formadores, Ministério, etc. É ° ser humano que está ali presente, interagindo, aprendendo e

ensinando.
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Esporte e deficiência: limites de uma prática para inclusão social.
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Resumo: O esporte enquanto fenômeno sócio-cultural desenvolvido neste século tem sido
alvo de inúmeras investigaçôes e pesquisas das que tratam de fatores puramente
fisiológicos às questões filosóficas. E é por considerar a importância desse fenômeno no
cenário mundial, influenciando muitos e estabelecendo relações das mais diversas, que
consideramos necessário escrever este ensaio que tem por objetivo principal discutir a
possível relação de inclusão social que o esporte produziria em relação aos deficientes,
para tanto estaremos trazendo para o debate as relações econômico-sociais, que o esporte
tem estabelecido, destacando mais o papel da mídia e em seguida fazendo uma
confrontação entre princípios e objetivos do esporte na dimensão do rendimento, por ser
ele ainda, o modelo para a grande maioria das práticas desportivas que conhecemos, com
uma concepção de inclusão.

Palavras-chave: Esporte, esporte e deficiência, esporte e inclusão social.

Atual caracterização do Esporte.

Para compreendermos melhor a temática do Esporte como contribuição para a
inclusão social de pessoas portadoras de alguma deficiência, torna-se necessário saber
como atualmente o esporte está caracterizado. Para tanto entender de qual esporte estamos
falando, e que relações se estabelecem entre o esporte e o sistema econômico-social é
fundamental.

Inicialmente diríamos que muitas são as classificações do esporte, Bracht (1997, p.
12) propõe um esquema dual:

a)Esporte de alto rendimento ou espetáculo.
b)Esporte enquanto atividade de lazer
Já a lei 9.615/ 98 (Lei Pelé) Art. 3° incisos 1,11,111nos coloca três manifestações:

desporto educacional, desporto de participação, desporto de rendimento.
Poderíamos ainda citar a classificação de Tubino (1992, p. 31,34,36) Esporte-

educação, esporte-participação e esporte-performance.
Independentemente do esquema adotado para classificá-Io, do mais dialético ao

mais positivista é no esporte de rendimento que nos deteremos por ser ele ainda o modelo



assumido pelos mais variados sistemas e instituições como a escola, as organizações do
esporte adaptado e a sociedade de forma geral.

Este Esporte que chamamos de alto rendimento e que tem como principais
características segundo Bracht (1997, p. 10), "competição, rendimento físico técnico,
Record, racionalização e cientifização do treinamento" , vem sendo simplesmente
reproduzido no interior dos mais variados espaços sem qualquer reflexão ou crítica,
trazendo conseqüências muito danosas do ponto de vista da construção de práticas
corporais verdadeiramente humanizadoras, tornando-se assim única possibilidade de
vivência da cultura corporal.

Tomando apenas uma destas características como o rendimento físico técnico,
podemos afirmar que este tipo de esporte impõe uma contingência aos praticantes, advinda
do atual sistema de produção (capitalismo), qual seja, a de sempre produzir mais e melhor,
não importando se isto significa apartar o produto daquele que o produz, utilizando-se das
mais variadas estratégias e mecanismos de eficiência e eficácia, alienando-o. O importante
é produzir mais em menos tempo e com menos custo aumentando a produtividade e
consequentemente o lucro. E para não deixarmos dúvidas a esse respeito recorremos a
Kunz (1994, p.25) :

"Nesse processo de racionalização por que passa o esporte nos
padrões e nos princípios da civilização industrial, o movimento
realizado se reduz as ações regulamentadas e padronizadas que se
orientam em grandezas mensuráveis e abstratas. Os movimentos
são realizados de forma independente das próprias vivências
subjetivas de medo, esperança, alegria etc., dos praticantes. As
categorias 'Instrumento' e 'função' são as mais importantes. O
corpo é entendido como instrumento que quando bem ajustado
pode trazer bons rendimentos, e o movimento é entendido apenas
pela sua funcionalidade técnica".

É sobre esse esporte que estamos falando, possuidor destas características, que em
nosso ver, surgem a partir das relações que o esporte estabelece com o sistema econômico-
social, ou seja, produto da forma como homens e mulheres produzem o seu modo
existência. Nesta mesma perspectiva afirma Taffarel (2000, p. 16) que "o desporto
configurou-se ao longo da história humana, respondendo a contingências e necessidades
próprias de formações humanas e sócio-econômicas-culturais, a história nos possibilita este
desvelamento" .

Na trilha das relações do esporte com o sistema sócio-econômico muitas são as
questões como o profissionalismo, o esporte como espetáculo e todas as conseqüências que
isto traz, a mídia que hoje tem um poder muito grande não só na relação com esporte mas
em muitos outros espaços. Estes temas são apenas alguns dentre muitos outros que estão
em voga e como tais merecem nossa atenção no desvelamento das relações estabeleci das
mesmo que de maneira inicial.

Dentre estes problemas gostaria de destacar alguns pontos referentes à relação do
esporte com a mídia uma, vez que hoje, um sem número de empresas participa direta ou
indiretamente, das práticas esportivas influenciando comportamentos e gestos, como por
exemplo, nos conta Carrano (2000, p.98) que:

"a adoração da imagem de ronaldinho foi tão disseminada que
durante a copa do mundo de 98, numa pequena cidade da Albânia,



um cartório, registrou num curto espaço de uma semana, quinze
crianças com o nome ronaldinho".

Ou ainda,
[ ] Quantos garotos não buscam imitar o estilo do craque, nos ainda
restantes campos de várzea, nas escolinhas de futebol nas peladas
de rua, nos pátios das escolas e nas aulas de Educação Física?
Quantas crianças e jovens já idealizaram seus sonhos de chegar
onde ele chegou?[ ...].

--

Estes "Ídolos" são recrutados entre os "melhores" atletas das modalidades para
vestirem exclusivamente suas marcas, em camisas, bonés, tênis, calções, meias etc., em
troca de contratos com cifras astronômicas tornando esses atletas milionários. Nesta
mesma linha, tomando como exemplo a última copa do mundo quem não lembra dos
anúncios propagandistas de quase toda sorte de produtos usando a imagem de jogadores da
seleção para "vendê-los", ou então fazendo alusão a copa do mundo. De instituições
financeiras a refrigerantes, tudo é associado à imagem dos jogadores ou do futebol. Neste
sentido como afirma Galeano (2000, p.112) "os jogadores de futebol mais famosos são
produtos que vendem produtos" [...].

Num outro campo deste mesmo ponto lembramos que apenas uma emissora de
canal aberto, já pela segunda vez, detinha os direitos de transmissão das partidas da copa
do mundo da Alemanha para o Brasil, caracterizando o monopólio o que, aliás, vem se
tornando cada vez mais comum em se tratando de esporte e mais especificamente do
futebol e que não é coincidência em relação ao que sistema econômico que está sob as leis
de mercado.

Hoje multinacionais produtoras de materiais esportivos são detentoras de enormes
fatias de mercado, auferindo lucros exorbitantes. Patrocinando equipes e atletas das mais
variadas modalidades esportivas essas empresas conseguem determinar boa parte da
organização das competições esportivas em nome da criação de um contingente cada vez
maior de consumidores dos seus produtos, possibilitando mais lucro.

O importante aqui é deixarmos bem claro a relação que o esporte estabelece com a
mídia e que muitas vezes é promíscua na qual um se usa do outro para satisfazer suas
necessidades, uma querendo associar marcas, produtos e negócios, o outro o dinheiro
advindo dos patrocínios muitas vezes suspeitos por causa da origem dos recursos
investidos, cotas de participação, vendas de direitos de transmissão para televisão, etc.

Infelizmente isto não acontece apenas com o futebol em outras modalidades se
repete a mesma lógica, códigos e valores. Neste sistema esportivo os jogadores passam por
inúmeras seleções desde muito cedo e só os mais fortes, velozes e habilidosos conseguem
alcançar o topo e assinar contratos com grandes clubes/empresas e ganhar grandes salários.

E importante deixarmos claro que todo este processo com a mídia e com outros
pontos com os quais o esporte se relaciona, é produto da relação econômico-financeira
desenvolvida na sociedade ao longo da história, ou seja, fruto da relação de como homens
e mulheres constroem sua existência, que conhecemos por 'capítalísmo e produz efeitos
perversos, que por sua vez se repetem também no esporte: seleção, exclusão ao bem
cultural esportivo, alienação em relação às práticas corporais de movimento e muitas
outras igualmente injustas e desiguais.

Portanto, depois de trazermos alguns elementos para debate deste modelo esportivo
que serve de paradigma para os outros se tornando hegemônico, pode contribuir na
inclusão de pessoas portadoras de deficiência? Ou de qualquer outro segmento social?



Um possível caminho para respondermos esta questão, estaremos
trabalhando no próximo tópico, tentando estabelecer as relações entre esporte e deficiência,
buscando nestas também um outro olhar.

ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE ESPORTE E DEFICIÊNCIA.

Refletir sobre a relação entre esporte e deficiência é traçar um caminho no qual
possamos perceber quais as conseqüências da transplantação do modelo esportivo de
rendimento para a prática esportiva das pessoas portadoras de deficiência e fazer uma
relação entre os seus princípios e objetivos com a questão da inclusão.

Para tanto, estaremos utilizando como referência o futebol para amputados, mas
apenas como exemplo, pois muitas outras organizações de esporte adaptado já existem de
uma maneira bem organizada, em forma de associações. No caso do futebol para
amputados é a ABDA (Associação Brasileira de desporto para amputados) que organiza a
modalidade.

Primeiramente gostaríamos de levantar uma questão: se este modelo esportivo tem
como princípios o rendimento e a racionalidade do treinamento, como já tratamos
anteriormente, impondo exigências físicas e técnicas cada vez maiores promovendo
seleções, comparações e consequentemente excluindo muitos de seus praticantes como
será que existe inclusão? Ou que inclusão é esta?Como articular este modelo esportivo que
exclui muitos de seus praticantes do acesso às atividades corporais, com o discurso
vigente?

Para ajudar no entendimento desta relação, buscamos no caderno de educação n° 3,
da Secretaria Municipal de Educação (Semec/Belém), (2002, p.28), registro das
experiências desenvolvidas na área do esporte, arte e lazer, uma referência, que trazia
como um dos princípios a inclusão social e afirmava o seguinte:

"Trabalhar este princípio no projeto Escola Esporte
ultrapassa a dimensão de interação e/ ou integração, significa
quebrar as barreiras sociais, que historicamente segregam ou
deixaram de fora as minorias, as classes mais desprovidas de bens e
direitos; [...]

A questão da inclusão ganhou maior evidência e importância com eventos
internacionais ligados a setores da educação como o Encontro mundial de educação para
todos. realizado em 1990, na cidade de Iomtíem na Tailândia e também a carta de
Salamanca. Estes eventos desencadearam uma mudança pelo menos no discurso de todos
os setores da educação.

Mas é necessário fazer aqui uma distinção entre a inclusão pretendida no âmbito
educacional e aquela que se desenvolveu no esporte praticado por pessoas portadoras de
deficiência. Na primeira, grosso modo era a inserção de alunos portadores em classes
regulares. na segunda foi muito mais o acesso a práticas desportivas pelos mesmos.

Após confrontarmos a concepção de inclusão social com os objetivos e
características do esporte de rendimento não nos parece possível em nenhum momento e
espaço que ele possa contribuir para a inclusão, nem na escola, nem no desporto adaptado.
nas associações comunitárias, nos clubes etc.

Segundo Cidade e Freitas (2000), as origens do desporto para pessoas portadoras de
deficiência remonta ao início do século passado com ex-combatentes da primeira guerra
mundial que sofreram algum tipo de lesão. em 1932. na Inglaterra é formada a primeira
associação de desporto para deficientes. O desporto para essas pessoas no começo esteve
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relacionado às conseqüências das duas grandes guerras, mais tarde surgem campeonatos na
Inglaterra e EUA, até 1960 quando são realizados os primeiros jogos Paraolímpicos e daí
em diante aconteceram sempre na mesma cidade e é poça dos jogos olímpicos.

No caso do futebol para amputados, toda uma estrutura foi montada ao longo de
praticamente mais de uma década com a realização de várias competições nacionais, hoje
com nunca menos de oito equipes de vários locais do Brasil, entre elas a APPD(
Associação paraense de portadores de Deficiência) e até em nível internacional, sendo o
Brasil tetra campeão nesta modalidade, e conquistando outros dois vice-campeonatos,
porém o desenvolvimento desta modalidade, bem como de muitas outras utilizou sempre
como referência o modelo esportivo do esporte de rendimento.

A esse respeito, afirma Carmo (2001) que a constituição de espaços acadêmicos de
discussão e debate com relação ao esporte para pessoas portadoras de deficiência,
entidades e instituições desportivas para deficientes, os resultados obtidos em competições
internacionais e um maior número de praticantes, são conquistas de uma luta histórica
travada pelo segmento e por outros na consolidação dos seus direitos.

Essas "conquistas" que podem até ter significado um maior acesso às práticas
esportivas e também nos sugerir melhorias nas condições de prática dos esportes adaptados
e que um número maior de pessoas portadoras estariam sendo incluídas socialmente, mas
logo surge a pergunta: um número maior de pessoas praticando uma determinada
modalidade significa superação de necessidades históricas vivenciada por esse segmento
ou por qualquer outro?

Uma pista para esta resposta: podemos sem muito esforço observar na quantidade
de pessoas que praticam o futebol no Brasil, um contingente imenso que simplesmente
reproduz discurso e gestos realizados pelos "grandes craques", veiculados pelos meios de
comunicação que na grande maioria das vezes se confunde com a própria propaganda e só
atende os seus interesses, sem se importar com a verdade das informações veiculadas. A
única verdade é o espetáculo.

Portanto, tentamos demonstrar neste ensaio mesmo que de maneira breve que o
esporte na dimensão do rendimento não consegue por em prática o discurso de redentor de
males sociais, por aqueles que não compartilham de uma concepção de esporte que
proporcione uma crítica ao modelo esportivo, com todas as suas conseqüências e que em
última instância é também criticar o modelo social de produção, com todas as suas relações
de exclusão, principalmente dos trabalhadores.

Assim como também gostaríamos de deixar claro que não existe somente uma
possibilidade de compreensão do esporte adaptado. Outras relações são possíveis e devem
ser desenvolvidas, mas isto é um assunto para próximas oportunidades.
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"Esporte e Lazer e a pessoa com deficiência"

Prof. Antonieta Martins Alves
Centro de Equoterapia Pesquisa e Ensino de Sobradinho - CEPES

O objetivo deste texto é apresentar possíveis opções e instrumentos teórico-

metodológicos nas ações de formação quando do trato deste terna, bem corno elementos de

avaliação processual desta temática, no sentido de fortalecermos junto ao coletivo de consultores

do PELC um procedimento mais padronizado do mesmo.

o Contexto Educacional

"O convívio social só épossível pela aceitação e
pelo respeito à diferença. E a diferença é a marca
constitutive de cada sujeito; é o que nos define e

nos torna únicos" Abranches (2000:38)

Quando iniciamos estes escritos nossa primeira preocupação era em definir os termos

"inclusão" e "íntegração". Entretanto, após pesquisa em alguns autores, percebemos a

necessidade de construir um texto que informasse acerca da legislação que possa orientar nossa

conduta voltada para a inclusão/integração. Não é nossa pretensão mudar os paradigmas

apresentados do ponto de vista das suas concepções mas sim, possibilitar o seu entendimento.

Um texto que provoque discussão, questionamentos, reflexão e tornada de decisão.

A afirmação abaixo, retirada de urna dissertação! de mestrado, nos chamou atenção por

abordar o terna integração x segregação. Pela primeira vez nos atentamos para o onde inserir a

inclusão, termo tão em moda naquele momento. As palestras e debates mais ampliados e

públicos sobre este terna abordavam a dicotomia entre os dois termos. Diálogos profissionais

apontavam para o desconhecimento da relação que estes pudessem manter entre si ou mesmo da

contra-relação que por ventura viesse a existir. Independente de qualquer discussão ou dúvida

havia total concordância com o conteúdo político-social do mesmo, como bem destaca

ARANHA, apud CRUZ (1996:12)

CRU,Z, G, de C. Classe especial e regular no contexto da Educação Física: segregar ou integrar?
Dissertação, Mestrado em Educação, UER], R], 1996,



"(..) alijando-se o aluno com deficiência da integração social, este perde em
desenvolvimento, enquanto a sociedade perde por não ter a oportunidade e a
possibilidade de aprender com uma significativa parcela de seus elementos
constitutivos, representados pelos "diferentes" segregados. Com isso todos
perdemos em consciência, em comportamento e, conseqüentemente, em
possibilidade de transformação ",

Nesta época também nos preocupava uma afirmação simplória' de que o impacto da

inclusão escolar provocava discursos absurdos que tentavam relativar a situação. Afirmações

como "todos somos deficientes e diferentes", apontam uma forma simplista de reduzir os

problemas decorrentes da violência simbólica utilizando a velha máxima "quem não tiver

problemas que atire a primeira pedra" (Carmo, 2002:7). Obviamente que o fato de sermos todos

limitados em alguma coisa, não nos torna deficientes.

Ainda de acordo com Carmo (2002:7),

"...todos somos diferentes e desiguais e não deficientes. Primeiro porque
somos sujeitos concretos; segundo porque somos de naturezas biológicas
diferentes e socialmente desiguais; terceiro porque os atributos excepcional,
pessoa com deficiência, pessoa com necessidades educacionais especiais,
homossexual, prostituta, negro, Índio, menor infrator, dentre outros, têm que
existir para que os não-portadores de deficiência, não-homossexuais, não-
prostitutas, os não-negros, os não-infratores tambémpossam existir. "

Além do que, todos nós sabemos a quem e por quem se aplicam e a quem não se aplicam

estes atributos.

Obviamente que essa nova tendência inclusivista no cenário político educacional tem

deixado os dirigentes educacionais confusos, pois estão diante da obrigação de trabalhar com

uma clientela muito diversificada no mesmo espaço e tempo. A conseqüência disso é que se joga

por terra o velho ideário da igualdade universal e as diferenças que sempre existiram aparecem

agora com força total. As famílias assumem "seus deficientes e seus eficientes" e o estado e os

educadores buscam respostas em ações concretas, integração X inclusão. Que fenômeno é esse?

Entretanto, Esse fenômeno pegou a escola nua e despreparada, haja visto que, para dar as

respostas necessárias e atender às demanda exige-se uma ação rápida e eficiente, uma vez que o

tempo deixa de ser aliado passando a ser algoz.

Nesse sentido é importante reiterar que

"Educação Especial e Excepcionalidade são condições necessariamente
mediadas pela Educação Comum, ou seje, sem a mediação da educação
comum não há excepcionalidade e nem educação especial". (MAZZOTT A;
1993:139)

Aqui vale ressaltar que credito ao simplório um conceito de pobre, falso e até mesmo hipócrita.



Podemos dizer que o termo "inclusão" ganhou força no Brasil a partir da "Conferência

Mundial de Educação Para Todos" (1990)3, sendo posteriormente referendado na Declaração de

Salamanca (I994) que, inspirados nos princípios da integração, reconheceram a necessidade de

uma escola para todos, criando-se então o princípio da inclusão.

Pesquisas indicam que a escola inclusiva teve seu início em meados da década de 70 nos

EUA. A palavra inclusão vem do termo inglês "full inclusion" que, segundo Stainback &

Stainback, apud Doré et al (1997: 176),

"... trata-se de um novo paradigma (..) a noção de "Iull inclusion" prescreve a
educação de todos os alunos nas classes e escolas de beirrot:.) reflete mais clara
e precisamente o que é adequado: todas as crianças devem ser incluídas na vida
social e educacional da escola e classe de seu bairro, e não somente colocada no
curso geral "meinstreein'" da escola e da vida comunitária depois de já ter sido
excluída ".

A Educação Inclusiva implica em discussões sociais mais ampliadas, exigindo que a

escola se firme como espaço privilegiado nestas relações sociais, pois envolvem todos aqueles

que apresentam necessidades educativas especiais.

Devemos considerar os eixos norteadores da diversidade e da diferença. Segundo Carmo

(2001:45), não podemos desconsiderar que existe

"...diferença na diferença e desigualdades nas diferenças ", ou seja dois alunos
cegos, surdos ou parapIégicos, mesmo tendo as limitações físicas aparentando
uma certa igualdade, são completamente diferentes e desiguais socialmente.
Cada um tem a sua história, suas necessidades e seus interesses ".

Dessa forma, a Educação Inclusiva deve estar envolvida em uma prática sociopolítico-

pedagógica capaz de materializar uma nova educação escolar e novos caminhos a serem

percorridos.

Retomando às reflexões iniciais, falamos da dicotomia, integração x inclusão. Neste

sentido, parece-nos importante analisar a visão governamental expressa no parecer N° 17/2001-

COLEGIADO - CEB2 (Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica),

aprovado em 03 de julho de 2001, quando afirma que "... considerando que a tradução do

documento original de Salamanca deve ser adaptada à terminologia brasileira, tomamos a

liberdade de alterar as expressões integrada ou integradora por inclusiva ( ..) ",Por discordamos

Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em Jomtien (Tailândia), março de 1990, sob
orientação do UNICEF/PNUD.
4 Hábito, maneira de falar ou agir.

CEB - Câmara de Educação Básica, instância do CNE - Conselho Nacional de Educação.



dessa alteração, na forma simples como é colocada, queremos aqui resgatar as definições de

inclusão e integração segundo dicionário Aurélio (1995:355 e 365):

Inclusão - compreender, abranger, conter em si, ato ou efeito de incluir.

Integração - juntar-se se tornando parte integrante, incorporar-se, ação política que visa

integrar em um grupo as minorias raciais, religiosas, sociais etc.

Isso explica porque a partir desse momento o termo integração desapareceu do nosso

vocabulário pedagógico.

A palavra incluir não contempla a complexidade da ação e, consequentemente, faz-se

necessário entender que apenas colocar estas pessoas no mesmo espaço físico não promove a

integração. Por exemplo: um espectador em uma aula de educação física inclusiva, onde um

cadeírante ' "participa" auxiliando de outra forma que não seja jogando. Podemos considerar isso

uma inclusão, e o é, mas sem integração. Esta poderia acontecer quando os alunos "não

cadeirantes" também utilizassem cadeiras de rodas para participar da aula.

Portanto, necessitamos ter muito cuidado quando falamos em inclusão. É necessário que

a integração esteja contemplada não nas entrelinhas, mas forma explicita, garantindo uma

verdadeira prática social desta inclusão.

Entendemos que em países como o Brasil, a inclusão/integração deve acontecer de forma

conjunta, abrangendo não apenas as deficiências caracterizadas dentro da tradicional Educação

Especial, mas caminhar dentro da definição do dicionário Aurélio (1995:365) que aponta para a

"ação política que visa integrar em um grupo as minorias raciais, religiosas, sociais ",

entendendo, ainda, como causas da deficiência a ausência de oportunidades e condições para o

aprender e apreender.

o Contexto Social e o papel do Estado

Com base na discussão anterior entendemos que a ação Inclusiva realmente acontece

quando entendemos o (a) deficiente como um ser integral que tem suas potencialidades,

limitações, particularidades, defeitos e qualidades e que o respeito à sua individualidade se

caracteriza como ação concreta integradora.

Somente assim poderemos apreender de forma efetiva e construtiva, do ponto de vista da

ação/realização, os princípios e conceitos estabelecidos pela política de inclusão apregoada como

no texto abaixo:

"A Inclusão épercebida como umprocesso de ampliação da circulação social
queproduza uma aproximação dos seus diversosprotagonistas, convocando-os
à construção cotidiana de uma sociedade que ofereça oportunidades variadas

Cadeirante - pessoa que necessita da cadeira de rodas para sua locomoção.



a todos os seus cidadãos e possibilidades criativas a todas as suas
diferenças ".5

Dessa forma o Esporte e Lazer para a pessoa com deficiência, ou seja, a

Inclusão/Integração implica em discussões sociais mais ampliadas, exigindo que o Estado se

firme como espaço privilegiado nestas relações envolvendo todas estas pessoas.

Assim, gostaríamos de reforçar a necessidade do conhecimento sobre as várias

deficiências, suas limitações e o cuidado que se deve ter no trato e respeito para com estas

pessoas e suas famílias. Entendendo que respeito passa também pela humildade em reconhecer

nossas próprias limitações, valorizando e assimilando toda gama de conhecimento, experiência e

oportunidade que esta convivência pode nos oferecer.'

Percebam que toda essa discussão aponta para a superação do "tratamento piedoso"

avançando para a conquista da cidadania e direito social pertinente a todos os seres vivos

independentemente da sua condição de deficiente ou não. Dessa forma, é nosso papel possibilitar

o lazer ativo caracterizado pela participação integral do homem como ser capaz de escolha e de

crítica.

Por fim, é preciso compreender que a Inclusão/Integração não podem estar fechadas em

si mesmas, pois fazem parte de um processo vivo, em transformação permanente assim como

nós mesmos.
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A Formação de Idosos enquanto Agentes Sociais para serem palestrantes sobre temas

relacionados à vida saudável

Esp.]uliana Paula Balestra Soares

Apresentação

O envelhecimento da população hoje, está na agenda pública do Brasil e do mundo

e, o aumento acelerado da longevidade exige do Poder Público, da família e da sociedade, um

planejamento com ações estratégicas em vários campos para efetivação de políticas públicas

voltadas às garantias de direitos dos homens e mulheres idosos de todo o país.

Alguns setores do Estado de Goiás têm demonstrado em ações já desenvolvidas ao

longo dos anos, um compromisso com essa parcela da população, hoje estimada em cerca de

430 mil pessoas com idade igualou superior a sessenta anos. No entanto, as projeções sociais

e demográficas estabelecidas para este grupo etário demonstram que muito ainda deve ser feito

tanto, pelos gestores públicos, quanto pelas instituições não governamentais, que atuam direta

e indiretamente com pessoas idosas.

Neste contexto é que surge esta proposta de projeto para ser desenvolvido para

atender pessoas idosas em situação de vulnerabilidade e risco. Esperamos em conjunto com o

ME/PELC formar idosos enquanto agentes sociais para viabilizar as deliberações da I

Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa.

As propostas do Eixo 7/Educação, Esporte e Lazer, resumem os anseios que esta população

expressou em todo o Brasil e que, temos agora, uma oportunidade ímpar de iniciar.Dentre 23

deliberações priorizadas citamos as seguintes:
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• Garantir a universalização do acesso das pessoas idosas a práticas esportivas e de lazer:

• Promover os Jogos de Integração dos Idosos;

Esta é a base deste projeto, dar voz ao idoso para que ele seja o agente de

transformação de uma realidade que o deixa à margem dos processos de decisão de sua

comunidade. Temos ainda, um longo caminho a percorrer e é necessário que se desenvolvam

ações como esta que sejam capazes de garantir o direito destas pessoas ao lazer, educação,

esporte, saúde, transporte, entre outros itens não menos importantes.

Linha de Atuação:

Vida Saudável

Conteúdo:

1. O processo de envelhecimento e suas implicações;

2. Planejamento Participativo das ações permanentes, da formação em

serviço, mobilização social, dos eventos etc.:

Proposta:

Proporcionar a um maior número possível de pessoas idosas informações capazes de

promover uma velhice saudável, ativa, participativa e acima de tudo que tenham seus

direitos ao lazer e às práticas esportivas respeitados e garantidos.

Envelhecimento Ativo e Saudável

2



Os diferentes fatores que contribuíram para uma transição demográfica em nosso

país se relacionam aos avanços médicos e tecnológicos; a diminuição da mortalidade infantil;

e as melhorias das condições de vida. Estas condições, mesmo ocorrendo em diferentes

ritmos e áreas geográficas distintas, de um modo geral determinaram uma mudança no perfil

etário da população em nosso país. Kalache (1997).

De acordo com a OMS (1999) o ' ... envelhecimento da população é, antes de tudo, uma
estória de sucesso para as políticas de saúde pública, assim como para o desenvolvimento
social e econômico ... "

--"

Ao tratarmos de envelhecimento ativo, devemos incluir não só programas e projetos

que se baseiam nos direitos e preferências dos idosos, mas deve incluir, também, uma

perspectiva de curso de vida que reconheça a importante influência das experiências de

vida para a maneira como os indivíduos envelhecem. Em todos os países, e especialmente

nos países em desenvolvimento, medidas para ajudar pessoas mais velhas a manterem-se

saudáveis e ativas são uma necessidade, não um luxo.

E é dentro dessa perspectiva de experiências e oportunidades contínuas de políticas

públicas que surge o termo envelhecimento ativo. De acordo com OMS (1999, p. 14) o

termo é definido como:

"Processo de otimização das oportunidades para a saúde, a participação e a segurança, com

o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem."

O termo" envelhecimento ativo" foi adotado pela Organização Mundial de Saúde no

final dos anos 90. Ele procura transmitir uma mensagem mais abrangente do que

"envelhecimento saudável", e reconhecer, além dos cuidados com a saúde, outros fatores

que afetam o modo como os indivíduos e as populações envelhecem (Kalache e Kickbush,

1997).

"~.

O envelhecimento ativo vai englobar tanto o indivíduo, quanto grupos

populacionais, permitindo que percebam seu bem estar físico, social e mental no decorrer

de toda sua vida, e que participem da sociedade de acordo com suas necessidades, desejos e

capacidades, protegendo-as e providenciando segurança e cuidados quando necessários.

3



o objetivo do envelhecimento ativo é aumentar a expectativa de uma vida saudável

e a qualidade de vida para todas as pessoas que estão envelhecendo, inclusive as que são

frágeis, incapacitadas fisicamente, e que requerem cuidados.

A palavra "ativo" refere-se à participação contínua nas questões sociais,

econômicas, culturais, espirituais e civis, e não somente à capacidade de estar fisicamente

ativo ou de fazer parte da força de trabalho. As pessoas mais velhas que se aposentam e

aquelas que apresentam alguma doença ou vivem com alguma necessidade especial podem

continuar a contribuir ativamente para seus familiares, companheiros, comunidades e

nações.

Existem algumas definições fundamentais que deve ser discutidas ao tratarmos de

envelhecimento ativo: autonomia, independência, melhoria da qualidade de vida, esperança

de uma vida saudável.

Manter a autonomia e a independência durante o processo de envelhecimento são

fundamentais para indivíduos e governantes, além do que, o envelhecimento ocorre dentro

de um contexto que envolve outras pessoas - amigos, colegas de trabalho, vizinhos e

membros da família. Esta é a razão pela qual interdependência e solidariedade entre

gerações (uma via de mão-dupla, com indivíduos jovens e velhos, onde se dá e se recebe)

são princípios relevantes para o envelhecimento ativo. A criança de ontem é o adulto de

hoje e o avô ou avó de amanhã. Mas o que vem a ser essa autonomia e independência tão

discutidas atualmente?

De acordo com Goldim (2002) autonomia está baseada nos princípios teóricos da

autonomia, de Iohn Stuart Mill (1909) que afirmou que o indivíduo é soberano, sobre ele

mesmo, sobre seu corpo e sua mente: "Uma pessoa autônoma é um indivíduo capaz de deliberar sobre

seus objetivos pessoais e de agir na direção dessa deliberação" (2002, p.85).

Já no que diz respeito à independência, de acordo com OMS (1999, p. 15):" ... é
geralmente entendida como a habilidade de executar funções relacionadas à vida diária - isto é, a capacidade
de viver independentemente na comunidade com alguma ou nenhuma ajuda de outros."

A abordagem do envelhecimento ativo é baseada no reconhecimento dos direitos

humanos das pessoas mais velhas e nos princípios de independência, participação,

dignidade, assistência e auto-realização estabelecidas pela Organização das Nações Unidas.

Com esta abordagem, o planejamento estratégico deixa de ter um enfoque baseado nas

necessidades (que considera as pessoas mais velhas alvos passivos) e passa ter um enfoque

baseado nos direitos, o que permite o reconhecimento dos direitos dos mais velhos à
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igualdade de oportunidades e tratamento em todos os aspectos da vida à medida que

envelhecem. Esta abordagem apóia a responsabilidade dos mais velhos no exercício de sua

participação nos processos políticos e nos outros aspectos da vida em comunidade.

Existem alguns fatores determinantes do envelhecimento ativo que rodeiam tanto o

indivíduo, quanto os familiares e os governantes que devem ser apresentados para auxiliar

na criação de projetos, programas e políticas públicas:

1) Gênero e Cultura: esteriótipos em cima do idoso; mitos e preconceitos; o homem

mais suscetível à violência; modificação papel da mulher frente à sociedade;

2) Saúde e Sistemas de Serviço Social: CRAS, SUS.

3) Determinantes sociais: depressão, solidão.

4) Determinantes econômicos: renda, aposentadoria, emprego.

5) Determinantes pessoal-comportamentais: uso de álcool, tabaco, prática da atividade

física, alimentação saudável.

6) Ambiente físico: serviço de transporte público, moradia, água, esgoto,

rampas/barras, calçadas.

POSSÍVEIS CONSIDERAÇÕES

O envelhecimento da população é um fenômeno global que exige ação local,

internacional, nacional e regional. Em um mundo cada vez mais interligado, a omissão em

lidar de um modo sensato, em qualquer parte do mundo, com o imperativo demográfico e

as mudanças rápidas nos tipos de doenças terá conseqüências políticas e socioeconômicas

em todos os lugares. Fundamentalmente, a maneira de encarar o envelhecimento, os idosos

irão determinar como nós, filhos e netos irão experimentar a vida mais tarde.

A defesa sem críticas do conceito de envelhecimento ativo pode gerar o aumento

dos problemas e das dificuldades para grande parte dos idosos com pouco poder aquisitivo

que não consigam integrar-se ao mercado de trabalho. A velhice como sinônimo de

vitalidade e saúde produz reações ambíguas. Se, por um lado, estimula a autoestima e a

capacidade das pessoas idosas, destruindo os estereótipos anteriores de incapacidade; por

outro, cria certa responsabilidade e obrigação por parte deste grupo social de buscar sua

sobrevivência independente dos recursos públicos.
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Para avançar o movimento pelo envelhecimento ativo, todos os responsáveis

precisarão esclarecer e popularizar o termo "envelhecimento ativo" através do diálogo,

discussão e debate na arena política, no setor educacional, em fórum público e na imprensa

(em programas de rádio e de televisão, por exemplo).

A ação no envelhecimento ativo precisa ser apoiada pelas atividades de

desenvolvimento do conhecimento, incluindo a avaliação, a pesquisa, a vigilância e a

disseminação dos resultados de pesquisas.

Neste sentido a Universidade Estadual de Goiás apresenta um projeto que desde 1985

atende a comunidade idosa goianiense. Os resultados obtidos tem sido ao longo de quase

30 anos partilhados em diferentes momentos em linguagem clara e em formatos práticos e

acessíveis para as organizações não-governamentais possam conhecer melhor a importância

da prática de atividades físicas para pessoas idosas.

O atendimento a idosos no Programa UNATI / UEG (Universidade Aberta à

Terceira Idade) se encontra desde agosto de 2003, em plena atividade, oferecendo:

hidroginástica, ginástica recreativa, musculação, ioga, aulas de computação. Lembramos

que foram os projetos de atendimento a idosos implantados em 1985 na UnU -

Goiânia/ESEFFEGO (Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia de Goiás) que

serviram de base para implantação do Projeto Ativa-Idade em 2002 e, posteriormente, em

2002 aconteceu a transformação do mesmo em programa Universidade Aberta Á Terceira

Idade.

O desenvolvimento de outras ações voltadas à formação dos idosos se expandiram

com a implantação do I CURSO DE IDOSOS PALESTRANTES SOBRE ASSUNTOS

DA TERCEIRA IDADE. Este já formou 20 idosos e agora, em dezembro de 2007 formará

a segunda turma de 20 alunos. O curso foi ministrado por professores da Unidade Goiânia,

tendo como disciplinas: Temas Gerontológicos, Fisiologia, Psicologia do Envelhecimento,

Nutrição, Corpo e Envelhecimento, entre outras, sendo que cada disciplina teve carga

horária mínima de 20 horas. Estes idosos serão responsáveis pelas palestras para os demais
idosos que freqüentam a ESEFFEGO e também da comunidade ou ainda, nas UnU

Universitárias da UEG que desenvolvem este tipo de atendimento.
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Estas medidas visaram dar um sentido e um significado à UNATI e ainda

objetivamos incluir os idosos no rol das discussões sobre seus próprios problemas,

conquistas, etc.
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A Importância da Prática do Lazer e do Esporte Intergeracional

Edson Farret da Costa Iüníor

Resumo: Este trabalho tem como objetivo buscar uma reflexão sobre a prática do

lazer e do esporte tendo como referencial a intergeracionalidade como proposta de uma

prática pedagógica. Pois, acreditamos em atividades onde a participação de indivíduos de

diferentes gerações pode ressaltar laços de respeito, amizade e solidariedade. Fazendo

com que os agentes de lazer transcendam do paradigma fisiológico para um mais

humanista. Assim, o cotidiano das práticas e lazer deve ultrapassar aspectos técnico-

metodologicos da área, que muito das vezes enfatizam um processo ensino-aprendizagem

a-crítico, refletindo em atividades recreativas que reforçam o distanciamento entre as

teorias críticas e reflexivas com as práticas pedagógicas. Neste sentido, uma proposta

intergeracional nas práticas pedagógicas das oficinas se faz necessário, para que todos

que fazem parte deste processo educativo possam fazer das diferenças pontes e não
paredes.

Palavras chave: Lezer, esporte e intergeracionalidade ..

Esta nossa inquietaçâo nasceu a partir do momento que trabalhamos no Projeto de

Esporte e Lazer (pela Secretaria de Esportes do Município de Niterói, 2005 - Ministério do

Esporte) onde uma das propostas de trabalho é a temática da intergeracionalidade. E

observamos, a pouca vivência de práticas pedagógicas relacionadas ao tema

intergeracionalidade, ou seja, atividades que envolvam indivíduos de gerações diferentes e

também da pouca importância que é dada a esta temática.

Sabemos que o envelhecimento da população brasileira. e mundial. é um fato. Desta

forma a terceira idade passa a ser um tema de grande importância, pois temos a lei



brasileira Lei n" 4482 de 1994 que implanta a Política Nacional do Idoso e até as

campanhas voltadas para um envelhecimento saudável, mas apesar desse esforço ainda

presenciamos uma falta de estrutura sócio-cultural na nossa sociedade.

Citamos BOIS apud ALVES ]UNIOR (1998, Mímeo, p.l) lembrado por Bianca Viana:

O envelhecimento da população mundial e acrescentamos também a do Brasil,

ocorrido no século XX, como também o aumento do número de pessoas consideradas como

idosos, bem como da longevidade média, contribuíram por fazer da velhice, mesmo se em

todas as épocas existiu velhos, uma novidade para o nosso tempo: não resta qualquer

dúvida que a nossa velhice não será a mesma dos nossos pais, avós ou de nossos ancestrais

mais longínquos.

Assim, com este aumento do número dos idosos em relação aos jovens, ocorrido no

século XX, cresce também as chances de um contato entre estas gerações. Ou podendo

crescer o distanciamento entre as gerações, o que é conhecido num senso comum como

"conflito de gerações". Situação essa que é caracterizada quando pessoas de uma

determinada idade (geração) acostumadas com determinados tipos de costumes e hábitos

(músicas, roupas, comida, maneira de falar, atividades de lazer, preocupações cotidianas e

etc ..) e que num determinado momento esses hábitos adquiridos vão contra a novos

hábitos e costumes de pessoas de outras idades ( de uma nova geração).

Como agentes propagadores do lazer, onde atuamos o lazer no seu duplo aspecto

(Marecellino, 1987), ou seja, a educação pelo lazer e a educação para o lazer, percebemos a

importância de lidar com este fato, pois o desrespeito com este grupo já esta se tornando

algo comum, como por exemplo, nos asilos, nas filas dos bancos, por alguns motoristas de

ônibus, nosoção hospitais e postos de saúde, até dentro das próprias famílias e etc.

Neste sentido, a relação entre lazer e idoso vem se consolidando na legislação

brasileira. Nossa Constituição de 1988 trata, em seus artigos 6° (caput) e 217° (parágrafo

33°) o lazer como direito social e como forma de promoção social, respectivamente. Outros

exemplos de legislação brasileira reforçam esse evidente avanço: o Estatuto da Criança e

do Adolescente (1990), o Estatuto do Idoso (2003), o Estatuto da Pessoa com Deficiência

(1999) e o Estatuto da Cidade (2001) todos fazendo referências ao lazer como direito o

cidadão e dever do estado.

Objetivando amenizar estas situações precisamos criar situações de ensino e

aprendizagem para resgatá-losfídosos) para uma participação social ativa, ínteragindo-os



com outras gerações, fortalecendo-os na sua auto-estima e confiança, tanto para eles como

para aqueles que fazem parte do processo.

Abordando a questão da intergeracionalidade, é importante sabermos que o conceito de

geração, segundo Goldman e Paz (2002) citado por Santos(2004) tem "múltiplos conceitos

e polêmicos debates", das formas mais simplistas que atribuem ao conceito de geração o

caráter somente cronológico ou de uma determinada localidade até ao conceito que

ultrapassa essa visão associando-o a um compromisso dinâmico entre massa e indivíduo.

(p.3)

Percebemos assim, que cada geração tem sua particularidade baseada em seu contexto

histórico, influências políticas, econômicas, sociais e culturais (GOLDMAN & PAZ apud

Santos, 2204). Temos por exemplo a "geração Coca-Cola", indivíduos que nasceram nos

anos 70 e que no final dos anos 80 até meados dos anos 90, consumiam fortemente

refrigerante e hambúrgeres.

Desta forma, quando falamos de intergeracionalidade pensamos nas relações entre os

diferentes grupos etários, pois "a importância da intergeracionalidade está no intercâmbio

entre grupos etários diferentes e na troca que se estabelece entre as gerações, difusão de

saberes, na transição da memória sócio-histórica e/ou tradições e passagens de rituais

sociais, na perspectiva do fortalecimento dos grupos ou da sociedade". ( GOLDMAN &

PAZ, 2002 apud SANTOS SOUZA, 2004)

Sabemos da escassez da exploração deste tema numa perspectiva prática-teórica e que

acaba sendo inversamente proporcional a sua importância na nossa sociedade atual. Pois

através desta prática, podemos conscientizar que a manutenção de preconceitos tanto

atrapalha as relações entre gerações mais novas e as mais velhas.

Portanto, as experiências desta convivência entre gerações não devem se limitar à

família e aos programas e política governamentais, mas serem expandidas às instituições

privadas e a outras representações da sociedade.

A possibilidade da relação entre o saber-fazer no lazer e na escola

Com a nossa pequena, mais importante, experiência no Projeto de Esporte e Lazer - do

Ministério do Esporte - na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer da Cidade de Niterói,

percebemos que a escola também pode (deve) também ser palco deste tema.

Assim, as práticas intergeracionais realizadas no âmbito do lazer devem servir também

para uma prática intergeracional na escola e da escola para uma prática cotidiana.



Numa visão crítica de ensino, reconhecemos na escola (enquanto espaço de educação

formal) o papel instrutivo e formativo dos indivíduos, contribuindo na construção de uma

cidadania com a formação de alunos éticos, partícípatívos, situados no contexto histórico-

social em que estão inseridos.

Tendo por base à Lei n° 8.842, de 4 de janeiro de 1994, no Capítulo IV, Das Ações

Governamentais, Art. 10, percebe-se que na implementação da política nacional do idoso,

são competências dos órgãos e entidades públicas: " III - na área de educação: b) inserir

nos currículos mínimos, nos diversos níveis do ensino formal, conteúdos voltados para o

processo de envelhecimento, de forma a alimentar preconceitos e a produzir conhecimentos

sobre o assunto. "

Assim, calcados numa política nacional, defendemos uma conscientização da

população que contemple as vivências teóricas e práticas sobre a questão do

envelhecimento e intergeracionalidade, para que desta forma possamos dar um passo

significativo para transformarmos idéias errôneas sobre o envelhecimento e contribuirmos

à um bom convívio entre gerações.

Valorizando o humano

Superando uma prática tecnicista e biologizante, que era a base das atividades no

passado, a busca pelo resgate (pois essa idéia não tem nada de novo e não é essa nossa

pretensão) temos que perceber que as atividades de lazer não devem ficar restritas somente

aos jogos e esporte, mas a diferentes manifestações da cultura corporal e até utilização de

outros recursos pedagógicos que aparentemente não se enquadram nessa área de

conhecimento ( como leitura de textos, pinturas e colagens e outras manifestações artísticas

culturais), sendo assim os agentes de lazer podem criar um espaço de participação

construtiva, tanto fora quanto dentro das instituições escolares, desenvolvendo a

intergeracionalidade, compartilhando interesses, desafios, prazeres, dúvidas e

principalmente alegrias pelas descobertas.

Visando contribuir no repensar desse limite, bem como destacar a necessidade de

estimular o avanço qualitativo do saber construído na área da intergeracionalidade,

ressaltamos que o ato de formar é concebido como um ato social. Assim, a idéia não é criar

discípulos, mas sujeitos críticos e criativos e que possam realizar trocas na relação com os

outros, com o conhecimento e com os demais componentes que integram a globalidade do

processo formativo acadêmico.



Portanto, a prática do agente de lazer deve estar comprometida corno diálogo e com a

construção coletiva do conhecimento, e produzida da mesma forma corno a realidade

humana em seu conjunto, englobando diferentes aspectos que constituem as malhas do

tecido histórico.

Ou seja, nos programas de esporte e lazer deve ser construída constantemente urna

ação recíproca com a produção do conhecimento e demais formas da realidade, pois é um

espaço de investimentos ideológicos, produzido corno expressão do grau de

desenvolvimento da sociedade corno um todo.

Por essa razão, a atitude política do agente de lazer é de envolver um vínculo entre as

práticas das oficinas com os demais espaços sociais (escola, trabalho, família ... ) que

compõem a nossa realidade e cultura, para que à reflexão teórico-prática e os saberes

científicos, tecnológicos e/ou jurídicos construídos pela humanidade possa atingir seu

propósito, que é desenvolver nossa capacidade de orientação em relação a diferentes

objetivos e a problemas interdisciplinares, complexos e variados.

Assim, acreditamos numa formação que abranja e assuma urna liberdade como um de

seus pressupostos, pois é um exercício utópico que busca a unidade dialética, dinâmica,

interdisciplinar e intergeracional entre a denúncia e o anúncio. Isso demanda visitar o

amanhã, o futuro, por meio do profundo engajamento autônomo e responsável com o hoje,

com o aqui com o agora que fazemos presentes.

Obs. O autor Edson Farret da Costa Iüníor é professor da rede FAETEC, UNIVERSO

e UNIPLI.

Referências bibliográficas

ALVES jUNIOR, Edmundo de Drumond. Procurando compreender as transições

demográficas. (Mímeo) 1998.

ARAÚJO, Ulisses F. Ternas Transversais e a estratégia de projetos. São Paulo: Moderna,

2003.

MARCELLINO, Nelson C. Lazer e educação. Campinas: Papirus, 1987.

SOUZA, Bianca Viana S. Urna proposta Intergeracional. Anais do VIII EnFEFE - Cultura

e Educação Física Escolar. Niterói, 2004.

WERNECK, Christianne L. G. Lazer e Formação Profissional na Sociedade Atual:

Repensando os limites, os horizontes e os desafios para a área. Revista de Centro de

Estudos de Lazer e Recreação /EEF/UFMH, v.Ol - n01, 1998.





MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE E
DELAZER
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE
FORMAÇÃO LOCAL: _
FORMADOR: _

LAZER, ANIMAÇÃO CULTURAL, PROMOÇÃO DA SAÚDE: ATUANDO COM A

INTERGERACIONALIDADE NA PERSPECTIVA DO PROJETO VIDA SAUDÁVEL EM

NITERÓI E SÃO GONÇALO ..""

Edmundo de Drummond Alves Iuníor'

O ano de 2007 vem a coroar uma parceria que se apresenta como bastante promissora.

Falamos desta que se estabeleceu entre o Grupo de Pesquisa Envelhecimento e Atividade Física

(GPEAF) da Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Secretaria Nacional do Desenvolvimento

de Esporte e do Lazer (SNDEL) do Ministério do Esporte. A partir desta parceria a qual se incluiu o

Programa Municipal de Saúde de Niterói (PMF) , estamos pondo em prática um projeto que

envolverá um número significativo de idosos e aposentados, residentes em Niterói e São Gonçalo,

municípios que estão situados no Estado do Rio de Janeiro. Logo devemos registrar que faz parte da

nossa perspectiva metodológica descaracterizar o uso de idades cronológicas como limitadoras, e,

por conseguinte ampliamos a oferta à perspectiva que temos chamado como intergeracional.

Se junta a isto o entendimento do ideário da promoção da saúde e a incorporação do que

entendemos como lazer e a aplicação prática do conceito de animação cultural, usado como

estratégia de mediação. A base da proposta visa oferecer prática de atividades físicas regulares, e

para isto, nos fundamentamos em um projeto que desenvolvemos a sete anos na UFF, o Projeto

Prev-quedas (Alves Iuníor, 2001). Incorporamos nossas reflexões com relação ao significado

cultural de determinadas manifestações como, por exemplo, a dança, arte, teatro, cinema e o

conhecimento do seu próprio corpo, que na forma de oficinas passaram a ser regularmente

oferecidas aos idosos e aposentados que freqüentam os 10 núcleos que estamos inserindo nos

referidos municípios.

Doutor em educação física, coordenador do Grupo de pesquisa envelhecimento e atividade física
(GPEAF), e-mail edmundodrummond@uol.com.br

mailto:edmundodrummond@uol.com.br


As quedas consideradas como um problema social, econômica e de saúde pública podem ser

consideradas como um dos principais comprometedores da qualidade de vida daqueles que

envelhecem. Consideramos que podemos atuar nelas através de uma pedagogia social que se

materializa tendo em vista o conceito de lazer e da animação cultural e pretendemos ir além a partir

da discussão do conceito ampliado de cultura.

Visamos integrar os alicerces de uma universidade e o compromisso daquelas que são

públicas, como é o caso da Universidade Federal Fluminense (UFF) , atuando diretamente sobre

aqueles que verdadeiramente mais necessitam de nós. Sem a arrogância acadêmica que ignora o

duplo sentido cultural da riqueza destas trocas, procuramos integrar ensino, pesquisa e extensão

numa proposta que busca atuar na promoção da saúde de idosos e aposentados, compreendendo esta

com o objetivo de proteger, prevenir e educar para a saúde. Daí atuamos sempre com profissionais e

acadêmicos oriundos de um Grupo de Pesquisa cujas preocupações de discussões temáticas

contribuem a formatação da proposta elaborada, que está em constante reformulação. De maneira

resumida estes são os motivos que nos levaram a optar por uma intervenção baseada promoção da

saúde, lazer, manifestações cultutrais das mais diversas elegendo como mediação a animação

cultural.

Enquanto ferramenta pedagógica a animação cultural é sugerida, reconhecendo a importância

do caráter pedagógico existente em determinadas propostas de lazer. Os estudos do lazer

demonstram que não podemos mais o confundir com meras ações isoladas que têm fim em si

mesmo. Daí, acreditamos fortemente nas possibilidades de educar pelo e para o lazer.

Para por em prática, exaustivo treinamento com os profissionais que atuam no projeto

visam descaracterizar determinados preconceitos e construções culturais acerca do envelhecimento e

da velhice e, neste caso, estamos falando da desconstrução dos 'ageismos'. Vários fatores influíram

para a transformação do envelhecimento e da velhice, de processo que só importava ao indivíduo, a

destino não mais de poucos privilegiados, a assunto de responsabilidade social e de intervenção de

políticas públicas. Faz parte também de nosso treinamento discutir as políticas públicas com relação

ao envelhecimento. Verificamos que dentre as diretrizes contidas nas leis brasileiras, como a de

número 8842 (Brasil, 1996) que trata dos direitos dos idosos como o Estatuto dos Idosos (Brasil,

2003), e que seguem de certa maneira o modelo europeu, um modo de envelhecer pautado no

engajamento em diversas atividades vem sendo proposto (Alves Junior, 2004) para a população

brasileira. Na forma de grupos de convivência estes grupos em geral procuram atuar em proposta

que incluem educação, saúde e lazer, considerados como direito do cidadão. Conforme o que regem

estas leis, sugere-se a organização social em grupos associativos, que no nosso entender ganhará
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cada vez mais relevância quando inseridos numa proposta de animação através das mediações dos

que estão sendo denominados como "animador cultural" (Melo, 2004a).

Em outro estudo (Alves ]unior, 2006, p. 5) estabelecemos uma retrospectiva histórica em

relação à maneira como o envelhecimento e a velhice é percebida nas diversas épocas e culturas: "a

partir do conhecimento de como nossos antepassados envelheciam, podemos fazer uma tentativa de

entender como essa herança cultural pode ter influído na compreensão do que envolve o

envelhecimento na contemporaneidade". Ao que tudo indica o século XXI será marcado pelos

reflexos do envelhecimento da população, conseqüência do fenômeno da transição demográfica

ocorrida no século anterior tanto nos países desenvolvidos como os considerados em

desenvolvimento.

Se num determinado momento as propostas voltadas à população idosa resumiam-se a um

assistencialismo que se caracterizava pela aceitação da decadência dos que envelheciam, atualmente

vemos um discurso carregado de preocupações com a qualidade de vida do idosos, incluindo no seu

receituário uma nova maneira de envelhecer que seria inimaginável há algum tempo atrás. A

participação dos animadores culturais ganha importância no uso qualitativo do tempo disponível dos

idosos, quando estes estão atentos às demandas dos idosos, às suas peculiaridades geracionais,

devendo haver a compreensão que não se deve homogeneizar as pessoas que envelhecem pelo

simples fato de terem idades cronológicas semelhantes. Estamos de acordo com aqueles que

discutem a questão da intergeracionalidade como proposta de intervenção (Saéz ] C, 2004) e esta é

uma das estratégias e um dos princípios que fundamentam nossa proposta.

Após a década de noventa aumentaram bastante no Brasil o número de associações que

procuram dar sentido a velhice a partir das possibilidades educativas, mas muitas vezes, ainda

bastante desatentas em suas estratégias, esquecendo de responder na elaboração da sua proposta, o

que se deve fazer, com quem, quando, como, onde e para que fazer. Organizações governamentais e

não governamentais através de universidade e instituições das mais diversas, passaram a aceitar a

importância dos resultados das pesquisas que reconhecem a possibilidade de aprender em qualquer

idade como também no que toca as transformações que podem ocorrer decorrentes de programas

sociais dos mais diversos. O meio associativo passou a ser um local de mediação privilegiado para o

'animador cultural', que estamos aceitando como alguém que não limita sua intervenção a uma só

manifestação cultural devendo integrá-Ias de maneiras das mais diversas. Temos procurado atuar

através da animação cultural com propostas voltadas para aqueles que envelhecem incluindo nelas

as atividades físicas como estratégia que visa manter o indivíduo autônomo, integrado e

participativo nas coisas da sociedade.
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Sem ter uma preocupação terapêutica, optamos em privilegiar a promoção da saúde através

das suas relações com a educação para a saúde na elaboração da proposta do Prev-QUEDAS (Alves

junior, 2001), que desde o início dos anos noventa tem sido fruto de seguidas reflexões sobre o

envelhecimento e a velhice e a prática de atividades físicas (Alves junior, 1994; 1999; 2001; 2004).

Compreendemos que uma intervenção neste âmbito terá cada vez mais êxito na medida que se

incorpore o uso do tempo do lazer ao significado da cultura corporal, que por nós, é aplicada através

da animação cultural.

Certamente não faltam críticas e existem hoje diversas interpretações do que se entende

como 'promoção da saúde'. Mas uma coisa parece ser consenso: ela deve ser parte de um processo

que confere às populações os meios de assegurar maior controle sobre sua própria saúde e de

interferir nas possíveis melhoras (Bury, 1995). Esse conceito, que incorpora a educação para a

saúde, vai mais além do simples caráter preventivo de certas campanhas. A Carta de Ottawa ressalta

cinco áreas de ação que fornecem os fundamentos para a provisão de promoção de saúde, incluindo

o desenvolvimento de políticas públicas saudáveis, a criação de ambiente sustentável, o

fortalecimento da participação comunitária. o desenvolvimento de habilidades individuais e a

reorientação dos serviços de saúde. O fato de estabelecermos uma parceria como Programa

Municipal de Saúde de Niterói nos parece bastante alvissareiro. A educação para a saúde e suas

relações com promoção da saúde podem ser consideradas como um referencial que certamente pode

ser utilizado pelos que atuam com a animação cultural.

A partir da animação cultural. que está bastante presente na educação estética e das

sensibilidades, os indivíduos, independente da idade, podem vir a ser estimulados a terem um olhar

mais crítico, já que foram desenvolvidas "novas formas de julgar e criticar a partir do

estabelecimento de novos olhares acerca da vida e da realidade" (Melo, 2004 a p. 14) . Ainda com o

autor, ficamos sabendo que "a intervenção cultural não se trata somente de pensar nos conteúdos e

valores. mas também nas representações e sensibilidades".

No lazer não estamos desligados da vida em sociedade, não devendo ser um "espaço de fuga,

o que não significa que devamos desconsiderar o prazer. uma das características fundamentais de

sua definição" (Melo, Alvas ]unior, 2003). Concordamos com MeIo (2004 b), quando ele,

procurando encontrar a relação entre os estudos culturais. animação cultural e os estudos do lazer,

aponta a necessidade de desmistificar o conceito de cultura levando-a a ser considerada de forma

mais ampliada.

A importância dos lazer na sociedade pode ser considerada. no caso das pessoas idosas. como uma
resistência ao envelhecimento e ao imobilismo imposto pela sociedade. que pode ser particularmente



constatado na utilização do corpo; através da prática das atividades físicas esportivas, quer sejam elas

organizadas ou não; nas férias, com o turismo; na formação permanente, com a auto formação ou em cursos

livres; na prática do voluntariado e a vida associativa (Alves Iunior, 2004). O uso pelos animadores culturais

de elementos da cultura corporal com forte representatividade na sociedade brasileira, tem possibilitado a

melhor fixação das nossas intenções pedagógicas. Capoeira, samba e outras manifestações são trabalhados

visando desde a integração do grupo às capacidades físicas que queremos trabalhar, procurando ainda

trabalhar na auto estima e na descaracterização de que cair não é sempre uma deficiência decorrente do

envelhecimento. Nesta proposta é fundamental a integração com outras formas de se expressar culturalmente

e a permanente abertura de diálogo com os principais interessados, que são os idosos e aposentados que se

propuseram a participar de nossas atividades. Para isto estamos integrando às atividades de base que visam a

prevenção de quedas, manifestações como teatro, cinema, dança e arte, que juntas a ciclos permanentes de

discussão temática sobre a saúde e do viver saudavelmente.

Consideramos que o possível êxito de nossa proposta metodológica deve-se ao fato de que

tratamos pedagogicamente a nossa mediação, englobando questões relacionadas à promoção da

saúde ao cotidiano das pessoas através da animação cultural. O espaço associativo pode ser então o

local onde podemos discutir a ressignificação da velhice, sendo um espaço que permite a

desconstrução de determinados estereótipos com relação à fraqueza dos idosos.
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o TURISMO SOCIAL NOS PROGRAMAS DE LAZER PARA PESSOAS IDOSAS

Luís Carlos Lira - Mestre em Educação - UFjF

Resumo: O turismo se confirma como uma prática de lezer, apresentando dados de

crescimento e interesse pela população idosa. O que se percebe, entretanto, é que o turismo

atende a uma pequena parcela desta população, detentora de recursos, condições econômicas e

sociais. O objetivo deste trabalho é apresentar uma possibilidade da prática de turismo

enquanto opção de lazer através do turismo social ativo que surge, então, como uma alternativa

para atender à população idosa da classe trabalhadora, que geralmente não dispõe de recursos

para esta prática de lazer.

O processo de mudança e evolução dos paradigmas relacionados à saúde, iniciaram-se a

partir do surgimento de um novo conjunto de idéias denominado promoção da saúde expressão

que, pode assumir uma grande variedade de enfoques (FARIA jUNIOR, 1991). Admitindo-se

então o rompimento com o paradigma funcionalista de saúde de que interpretava esta como "um

completo bem estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença" (WHO,

1947) e possibilitando o entendimento da dependência do estado de saúde "às condições de

alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, Iezer,

liberdade, acesso e posse de terra e acesso aos serviços de saúde" (BRASIL, Ministério da

Saúde, 1987).

A partir desse novo entendimento conceitual de saúde percebe-se que esta passa a ser

determinada por um conjunto de fatores, dentre estes, iremos dar enfoque neste estudo ao lazer

direcionado à pessoas idosas, por considerarmos que a Educação Física pode oferecer excelentes

contribuições para esta área, não querendo com isso dizer que não possa contribuir também para

o desenvolvimento de outros fatores determinantes ao desenvolvimento da saúde.

Um dos grandes progressos em relação às pessoas idosas sobre a questão do lazer, foi

obtido na instauração da Lei dispondo sobre a Política Nacional do Idoso, onde se incluem

menções "ao incentivo e a criação de programas de Iezer, esporte e atividades físicas que



proporcionem a melhoria da qualidade de vida do idoso e estimulem sua participação na

comunidade" (BRASIL. Congresso Nacional. Lei n08.842, 1994) e mais recentemente com o

Estatuto do Idoso, onde institui: " o idoso tem direito a educação, cultura esporte, lezet,

diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade"·

(BRASIL, Congresso Nacional. Lei n" 10,741, 2003). Sendo isto feito, surpreendentemente fora

da legislação específica da Educação Física, que ainda mantém o viés da aptidão física dos anos

70 e restrita ao trabalho nas escolas (FARIA ]UNIOR, 1997).

Cristina Borges de Oliveira (1997) aponta que o tema lazer está sendo discutido em

congressos, seminários, encontros, entrevistas, etc. Entretanto, não avançando em seu

conhecimento, que raramente ultrapassa o do senso comum, relacionando-o com uma política

urbana de atuação social, visando a melhoria da qualidade de vida.

Tais desentendimentos levam os órgãos públicos a não conseguirem determinar o campo

abrangido pelo lazer através da denominação de suas secretarias ou divisões de "Esporte e

Lazer", "Recreação e Lazer", "Cultura e Lazer", "Turismo e Lazer", seja no âmbito estadual ou

municipal (MARCELLINO apud ibid).

A literatura nos indica ser de grande dificuldade obter um conceito fechado e único

acerca do lazer.

]offre Dumazedier (1976) considerando esta dificuldade apresenta um quadro de

atividades que sem qualquer dúvida não podem ser consideradas como lazer; sendo elas:

1. "O trabalho profissional;

2. O trabalho suplementar ou trabalho de complementação;

3. Os trabalhos domésticos (arrumação da casa, a parte diretamente utilitária da criação

de animais destinados à alimentação, do bricolage e dajardinagem);

4. As atividades de manutenção (refeições, os cuidados higiênicos com o corpo, o sono);

5. As atividades rituais ou ligadas ao cerimonial, resultantes de uma obrigação familiar,

social ou espiritual (visites oficiais, aniversários, reuniões políticas, ofícios religiosos);

6. Atividades ligadas a estudos interessados (círculos, e cursos preparatórios para um

exame escolar ou profissional). "

Percebe-se então que o lazer não é apenas uma oposição ao trabalho, mas, também uma

oposição às obrigações e necessidades existentes da vida cotidiana, e isto fica claro com a

definição:

o lazer é o conjunto de ocupações a que o indivíduo pode

entregar-se de boa mente, já para descansar, já para se divertir, já para

desenvolver sua participação social voluntária, a sua informação ou a



sua formação desinteressada, depois de haver-se libertado de todas as
obrigações profissionais, familiares ou sociais". (FRIEDMANN,

NAVILLE, apud ALVES, 1997, p. 972).

Mediante a apresentação deste conceito, o processo de entrega a ocupações anteriormente

citadas se dá após o término de suas obrigações religiosas, espirituais e profissionais, e estão

relacionadas com o tempo de disponibilidade das pessoas se dedicarem a essas atividades, com o

seu tempo livre.

O tempo livre pode ser entendido como o tempo fora de suas obrigações sociais,

espirituais e de trabalho. Sendo conquistado através da história, com as reivindicações

trabalhistas, pela redução da jornada de trabalho proveniente da Revolução Industrial, ao longo

dos tempos.

Devido à complexidade que se tem para se definir o que é lazer, Nélson Carvalho

Marcellino (1995) acrescenta: "O fato, que traz dificuldades para abordagens do tema,
programação de atividades e sua difusão, indica também que se trata de um termo carregado de
preferências ejuizo de valor' (p.19).

Então, devemos considerar a prática do lazer de acordo com as preferências, interesses e

particularidades dos grupos que estamos estudando e atuando.

O lazer pode ser formado por atividades diferenciadas, classificadas por Dumazedier

(1979) em lazeres físicos - aqueles que implicam esforço e exercício de tipo corporal; lazeres

práticos - são os que exigem uma habilidade manual e especial; lazeres intelectuais - que têm a

ver com o cultivo do intelecto e da cultura; lazeres artísticos - que têm haver com a prática

específica de uma arte; lazeres sociais - são os relacionados com aquelas atividades de diversão,

descanso e desenvolvimento, praticadas de uma forma coletiva. Existindo também uma outra

forma de lazer considerada por outros autores, o turístico (CAMARGO, 1986).

Desta forma, podemos dividir o lazer em dois grupos; o primeiro formado por atividades

que requerem o desenvolvimento de movimentos sistematizados e assim o denominamos de

Jazer ativo; o segundo formado por atividades que necessariamente não possuem tais

movimentos, denominados de lazer psssivo.
A crescente preocupação com o idoso relacionado ao lazer em grande parte é determinada

por considerarem que este possui um maior tempo livre, em virtude de sua aposentadoria, e por

isso estaria disponível e apto ao lazer. Este argumento seria bastante compreensivo se em nossa

sociedade o idoso recebesse aposentadoria/pensão que o permitisse a prática de lazer. Tal fato,

pode ser comprovado em estudo feito por Luís Carlos Lira (1997), sobre a evasão de idosos no

Projeto Atividades Físicas Idosos em Movimento- Mantendo a Autonomia (IMMA) onde
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identificou que um dos fatores que levaram os idosos a evadir-se foi, a sua volta ao mercado de

trabalho para a complementação da renda familiar, que foi prejudicada pelo plano de ajustes

monetário imposto ao país (Plano Real), tomar conta de parentes adoentados e cuidar de netos.

O que se percebe, entretanto, é que mesmo sendo relacionada à presença do tempo livre,

esta relação não é igualitária para toda a população idosa, incluindo nesse contexto o acesso ao

lazer. Talvez não tenham acesso a determinados bens da indústria cultural que requerem certa

condição social para serem consumidos.

Contudo, mediante as dificuldades monetárias, o idoso, mais especificamente da classe

trabalhadora, não reúne condições para a prática do lazer e, mesmo se reunisse, não fora educado

para tal.

Sendo assim, este deve ser um campo em que a Educação Gerontológica deve atuar para

que ao entrar na fase da aposentadoria, o idoso, possa desenvolver suas atividades de lazer sem

que estas sejam manipuladas pela indústria cultural e sim feitas por uma escolha pessoal,

consciente, bem como ficar consciente da necessidade de se ter participação na luta da

conservação de bens culturais (MELO, 1998).

Por compreender que o idoso continua a ter uma função ativa na sociedade e não sendo

menosprezado por esta, Victor Andrade de Melo (ibid.) propõe que os programas de lazer devem

estar atentos às tais dimensões, também contribuindo para potencializar a compreensão e a

contribuição dos idosos, numa ótica não funcionalista, para a superação do status quo fazendo

com que estes passem a refletir sobre a realidade em que se inserem.

O turismo é uma das diferentes possibilidades de lazer, e dentro das preferências de lazer

é a que mais cresce após a aposentadoria (MOTTA, SEGURA, 1996).

Deparamos-nos então com um problema: De que forma os idosos da classe trabalhadora,

participantes de programas de lazer, terão oportunidade da prática do turismo, se nem todos

reúnem condições econômicas para realizá-Ias?

O turismo social é apresentado como uma possibilidade para incluir um número cada vez

maior de pessoas da classe trabalhadora, idosas ou não, que não reúnem condições financeiras

para esta prática de lazer (FARIA JUNIOR, 1996).

Ao terem acesso ao turismo, às pessoas idosas terão a oportunidade de usufruírem de

bens culturais, e com isso, possam retomar o processo de reconstrução da cidadania, e ao terem o

direito ao lazer possam se sentir menos discriminadas quanto à sua condição social e econômica.

Além disso, o turismo social ativo contribui em relação às pessoas idosas, à medida que

reúne pessoas que desejam praticar atividades físicas sem fins competitivas, quase sempre

inspiradas no ideário da promoção da saúde (ibid).



Entendemos que o turismo social ativo realizado pelo Projeto IMMA seja uma forma

utilizada para a prática do lazer, por este combinar atividades culturais (visitas a museus,

parques, cidades, etc.) com realização de atividades físicas no local.

Para a realização deste necessita-se de uma metodologia especial de trabalho abrangendo

quatro aspectos: características e treinamentos dos recursos humanos (motoristas, professores de

educação física, agentes sociais, guias turísticos), organização, tempo de viagem (paradas),

instalações, equipamento, material e escolha de atividades (ibid).

Acreditamos também ser necessário que sejam previamente oferecidas opções aos idosos,

para que estes possam escolher o local a ser visitado e que os dias da semana sejam

diversificados em cada excursão, para que possa atender a todos independente de suas

atribuições profissionais, sociais e religiosas.

Sendo assim, o turismo social ativo proporciona, a um grupo discriminado e muitas vezes

desprovido de condições sociais e econômicas para usufruir o tempo livre, condições de se ter e

de se fazer lazer.
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É comum nesse segmento etário atrelarmos ainda a pessoa idosa ao desgaste físico e

emocional acarretado ao longo da vida. Porém buscaremos qualificar a pessoa idosa como

um sujeito coletivo que pensa, sente, experimenta emoções, desejos e carrega consigo sua

própria história de vida, e não mais como uma amostra dentro de um grupo. Portanto a saúde

aqui tratada "resulta de possibilidades, que abrangem as condições de vida, de modo geral, e

em particular, ter acesso a trabalho, serviços de saúde, moradia, alimentação, lazer

conquistados - por direito ou por interesse - ao longo da vida" (CARVALHO, 2001; 14).

Na sociedade capitalista o direito ao lazer está relacionado à luta de classes entre

trabalhadores e proprietários na conquista de um maior tempo livre. No entanto o capitalismo

se apropria desse processo impondo seus ideais e busca o lucro em todos os espaços e tempo

da vida do homem que "... transforma o tempo do trabalho e do não trabalho em mercadoria,

desmistificando a idéia de que o nosso tempo liberado do trabalho é um tempo realmente

"livre" do capital" (Silva & Silva, 2004). Nesse sentido o lazer vem determinado como

bem de consumo visando o lucro numa sociedade de classe que a maioria não tem condições

de acessar o direito ao lazer.

Na relação social hoje presente nas famílias brasileiras, onde muitos dos idosos são

responsáveis pela sustentação financeira das residências, não nos oferece a possibilidade de

optarmos e, no entanto termos a saúde desejada, não só pelo bem-estar físico, mas em todos

os âmbitos da vida: político, moral, social, físico, psíquico, entre outros, simultaneamente. É

a partir daí que estamos propondo uma proposta de lazer direcionado à pessoa idosa que não

perpasse simplesmente o bem estar físico, mas que crie possibilidades de intervenção

construí das coletivamente e que favoreça uma transformação social, ampliando a temática

das ginásticas e experimentando outras temáticas da cultura corporal como expressões

construídas historicamente pelo homem e negligenciadas por muito tempo a este segmento.



A vivência dos jogos esportivos, por exemplo, proporciona o reconhecimento para

além das possibilidades de ampliação do seu acervo motor, o contato com uma dinâmica de

trabalho coletivo, muitas vezes desconhecida por este público, que teve em sua maioria a

infância e a juventude dedicadas a atividades domésticas ou de trabalho para contribuir com a

renda da família em detrimento das práticas esportivas e de lazer.

No entanto viemos propor o lazer numa perspectiva emancipatória, ou seja, "... um

lazer no sentido amplo de libertação do ser, busca de sentidos, permitindo que cada um

encontre o melhor de suas potencialidades, emancipando-se plenamente" (Turino, 2003).

Para tanto precisamos sair do lazer heterodeterminado pela lógica de mercado e

"compreender corno um espaço/tempo sistemático e planejado, no qual as pessoas possam

ludicamente desenvolver aprendizagens sociais que contribuam para sua autodeterminação

no campo da cultura, da política e da economia" (Silva & Silva, 2004).
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INTRODUÇÃO:

O esporte e a prática regular de atividades físicas são instrumentos de desenvolvimento

humano e de melhoria da qualidade de vida de toda a sociedade. O envelhecimento da

população é um dos maiores triunfos da humanidade e também um grande desafio, partindo

do pressuposto que as atividades esportivas e recreativas contribuem determinantemente

para com o bem estar dos idosos e consequentemente, promove melhor qualidade de vida

dos mesmos. Nesta perspectiva, há que se investir em políticas públicas de esporte e lazer,

entendo serem estas essenciais para o processo de envelhecimento e suas especificidades.

Segundo Simone de Beauvoir (1990), o grau de civilização de uma determinada sociedade pode

ser medido pelo tipo de tratamento dispensado à seus velhos. Se quisermos alcançar a

modernidade e o desenvolvimento certamente teremos não apenas que amparar a infância e a

juventude, mas avançar muito nas políticas de atendimento à velhice. A tendência é que este seja

um dos grandes desafios das próximas décadas, visto que os estudos demográficos realizados

pelo Instituto de Pesquisa de Educação Aplicada - IPEA ratificam a grande realidade de que

nossa população brasileira está envelhecendo proporcionalmente. Atualmente as pessoas com

mais de 60 anos já são 14,1 milhões de brasileiros, o que significa 9,1% da população e este

número em 2025 chegará a 32 milhões significando 15% da população brasileira.

Nesta perspectiva, há que se pensar no desenvolvimento de políticas públicas para a população

idosa, priorizando recursos e a atenção das diferentes instâncias de governo. Há que se

ultrapassar e romper com questões construídas historicamente com relação ao processo de

envelhecimento, buscando entender a velhice não como um conjunto progressivo de perdas e sim



como um processo natural de mudanças físicas e sensoriais, ou seja, um processo de evolução,

crescimento e aprendizagem.

DIREITO SOCIAL: PROCESSO HISTÓRICO

Em função dos números destacados é que ressaltamos a importância de políticas públicas em

favor do idoso. No Brasil, as políticas públicas, para o idoso, iniciaram-se formalmente com a

Lei n" 8.842 de 4 de janeiro de 1994, lei que implantou a Política Nacional do Idoso, que tem

como objetivo assegurar seus direitos sociais, criando condições para promover sua autonomia,

integração e participação efetiva na sociedade. O Estatuto do Idoso, Lei n" 10.71, de 1° de

outubro de 2003, ampliou em muito a resposta do Estado e da sociedade ás necessidades dos

idosos, dispõe dos mais variados aspectos da sua vida, abrangendo desde direitos fundamentais

até o estabelecimento de penas para crimes mais comuns cometidos contra as pessoas idosas.

,,-

Assegurar a qualidade de vida e o envelhecimento ativo faz-se necessário neste processo de

acesso do idoso na construção de políticas públicas. O envelhecimento ativo é uma

recomendação da ONU (Organização das Nações Unidas) para as políticas públicas relacionadas

ao envelhecimento. Ele prevê a otimização das oportunidades de saúde a fim de aumentar a

qualidade de vida conforme as pessoas envelhecem. Se envelhecer é natural, isso não implica

que o idoso vá aceitar a queda na saúde e da qualidade de vida como uma coisa natural.

Disponível em: http://www.usp.br/espacoaberto/arquivo/2005. Visitado em 25/10/2007.

Para tanto devemos destacar as referências relativas ao esporte, lazer educação e cultura

presentes no estatuto do idoso, lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003:

Fica instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas

com idade igualou superior a sessenta anos.

• Art. 2° O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem

prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por

outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e

mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de

liberdade e dignidade.

• Art. 3° É obrigação da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder

Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes

à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à

cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

http://www.usp.br/espacoaberto/arquivo/2005.


Parágrafo único: A garantia de prioridade compreende:

II - preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas;

III - destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao

idoso;

IV - viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as

demais gerações;

Do Direito à Vida

Art. 8° O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos

termos desta Lei e da legislação vigente.

Art. 9° É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde,

mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento

saudável e em condições de dignidade.

CAPÍTULO V

Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Art. 20. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos,

produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade.

§ 2° Os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural, para transmissão de

conhecimentos e vivências às demais gerações, no sentido de preservação da memória e da

identidade culturais.

O Estatuto do Idoso é o grande referencial dos direitos dos idosos, porém é um documento que

na maioria dos momentos não é reconhecido pelos idosos, pela sociedade e pelas organizações

públicas que implementam políticas para esta área.

Visualizando esta realidade e compreendendo a necessidade de "conhecer" melhor o processo de

envelhecimento no Brasil, o governo federal, estimulou em todos os estados a realização das

Conferências Estaduais dos Direitos da Pessoa Idosa, este evento teve como objetivo reunir

todos os envolvidos com a causa do idoso, para que se implemente e estruture uma Rede de



Proteção e Defesa de Direitos da Pessoa Idosa, propiciando a médio e longo prazo, uma velhice

digna e ativa à população.

Posteriormente foi realizada a I Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, momento e

espaço para se construir uma política de âmbito nacional. Nesta se discutiu a Política Nacional

do Idoso e o que rege o Estatuto do Idoso, construindo assim, diversas deliberações para todas as

áreas. No âmbito do esporte e lazer as deliberações perpassam pela garantia à universalização do

acesso das pessoas idosas a práticas esportivas e de lazer, adequando espaços públicos e

construindo novos e ainda, a criação ou implementação do funcionamento de núcleos

interdisciplinares de esporte recreativo e de lazer, oportunizando ações intergeracionais.

Compreendendo a responsabilidade do estado na gestão de políticas públicas para os idosos é

primordial a construção de propostas de ação que possam atender de forma integral os idosos.

Promover a saúde e a qualidade de vida são objetivos primordiais na proposta de ação do esporte

e lazer para idosos, proporcionando espaços e momentos de prazer. Segundo SPIRDUSO (1995),

o sedentarismo no idoso, advém muitas vezes de imposições sócio-culturais, mais do que de uma

incapacidade funcional. As faltas de estímulo pessoais, da família e de iniciativas de órgãos

especializados e públicos remetem o idoso a uma estagnação.

Oportunizar espaços de lazer e esporte são desafio, visto que há que se buscar oportunizar o

maior número de vivências para que os idosos encontrem afinidade com alguma destas

atividades. Nos remetemos neste momento como ponto de referência a Ioffre Dumazedier,

(1973) - sociólogo francês que por questões metodológicas, divide o lazer em cinco grandes tipos

de interesses, sendo, as atividades físicas, manuais, intelectuais, artísticas, e sociais. Camargo

(1993), acrescenta que atividades turísticas também podem ser incluídas nesta classificação. Já

Marcellino (1983, 1995), o equilíbrio entre as práticas no contexto do lazer é fundamental para

as pessoas desenvolverem suas potencialidades. Compreendemos assim, que o lazer promove o

espaço e nos devemos conscientizar quanto as atitudes a serem construídas, ou seja, que o lazer

deva fazer parte do cotidiano do idoso, como forma de promoção da saúde e qualidade de vida.

Os comportamentos atribuídos aos idosos, referem-se à passividade e imobilidade, com reduzido

nível de atividade física. No entanto sabe-se que muito das alterações fisiológicas e funcionais

observadas nos idosos são resultado da inexistência de estímulos do que alterações atribuídas ao

envelhecimento (BARRY e EATHORNE, 1994). Estudos têm demonstrado as contribuições

positivas de programas de atividade física na melhoria geral da aptidão física e funcional dos

idosos (MOTA et al., 1995). Assim, é importante que o idoso aprenda a lidar com as



transformações de seu corpo e tire proveito de sua condição, prevenindo e mantendo a sua

autonomia plena. Para isso é necessária que se procurem estilos de vida ativos, integrando ~

atividades físicas a sua rotina.

Atenta a estas questões Varella (2003) questiona: É possível ressignificar a vida, mesmo sendo

idoso? Mesmo velho, com as mudanças físicas e cognitivas e psicológicas, o ser humano supera

dificuldades? Pode sofrer, mas mesmo assim ultrapassar os problemas e continuar a ser atuante e

criativo? Com estas inquientações, somos capazes de refletir que o processo de envelhecimento

se inicia no nascimento e de forma única para cada ser, tendo como interferências o estilo de

vida adotado, a situação social, a auto-estima e ainda o acesso a serviços como: saúde, moradia,

educação, esporte/lazer, cultura entre outros.

A implementação de Políticas Públicas de esporte e lazer para o idoso é um direito que foi,

historicamente, construído e adquirido, porém a necessidade é que se coloque em prática

este direito. Gilberto Dimenstain(2005), destaca que a cidadania brasileira é garantida, em

sua maioria, somente nos papéis, que o brasileiro é um cidadão de papel. As políticas

devem sair dos papéis e se concretizarem em ações, serviços e atendimentos, sendo

públicas efetivamente.

CONCLUSÕES:

Políticas Públicas, no âmbito do esporte e lazer, podem ser realizadas através de propostas

que busquem desenvolver atividades variadas para os idosos, valorizando a participação ~

efetiva, compreendendo ser este mais um espaço de intervenção para a contribuição na

formação de pessoas saudáveis - entendendo, neste momento a saúde no seu conceito

ampliado, onde atividades físicas e de lazer fazem parte da formação de um sujeito

saudável. Este sujeito necessita assim, não somente de momentos de lazer e esporte, como

também de políticas intersetoriais, ou seja, que agreguem mais valores, observando a

eficiência no atendimento ao idoso.

A construção e implantação de políticas públicas intersetoriais para os idosos, fazem parte

da proposta de criação de uma Rede de Proteção á Pessoa Idosa, e esta rede tem como

grande objetivo fazer valer as obrigações do Estado e da Sociedade quanto aos direitos da

pessoas idosa, entendendo-os como direito socialmente construído.
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Reflexos do processo de envelhecimento para as políticas sociais.

Rita Márcia de Oliveira'

As tendências demográficas apontam para o aumento acelerado no cenário mundial e

brasileiro, do contingente de pessoas com mais de 60 anos (idosos) (CNPD,1999). Esse aumento é

decorrente, principalmente, do declínio da taxa de fecundidade, ocorrida nas décadas anteriores e do

aumento da expectativa de vida.

O Brasil envelhece de forma rápida e intensa e já soma hoje uma população de mais 14,5

milhões de idosos (IBGE,2000). A cada ano, 650 mil novos idosos são incorporados à população

brasileira (IBGE, 2000). O peso relativo da população idosa no início da década de 90 representava

7,3%, enquanto em 2000, essa proporção atingia 8,6%.

Esse acelerado processo de envelhecimento populacional fez surgir novos desafios para as

autoridades governamentais brasileiras, com relação aos encaminhamentos das demandas que

emergem deste grupo social. Esta rapidez com que a população envelhece, em um contexto de

profundas transformações sociais, constitui-se em um problema para a expansão da proteção social,

não só a este grupo, como também para outros grupos etários. Um dos fatores que dificulta a

expansão da proteção social aos idosos é que o fenômeno do envelhecimento populacional ocorre

em meio a um forte cenário recessivo aliado a uma grave crise fiscal. Soma-se a este cenário a

permanência de questões sociais ainda não resolvidas, como a pobreza e a exclusão social que

afetam um contingente populacional significativo.

Embora o envelhecimento seja um processo normal ao longo do ciclo da vida, enquanto fato

social traz importantes reflexos econômicos, políticos, culturais e sociais para as sociedades, cuja
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proporção da população idosa vêm aumentando de forma rápida. Esses reflexos exigem, no entanto

um tratamento adequado das questões específicas do envelhecimento, expresso por meio de

transformações nas políticas sociais voltadas à pessoa idosa.

O crescimento mais elevado da população idosa em relação aos demais grupos etários

evidencia a necessidade do desenvolvimento de uma política social, que seja realmente efetiva, para

a população idosa. Se por um lado temos a certeza da continuação dos ganhos em anos vividos, por

outro, aumentam as incertezas quanto às condições de saúde, de renda e de apoio experimentado

pelo segmento dos longevos (CAMARANO, 2004).

Várias conquistas foram obtidas nas últimas décadas nos três níveis de governo, tanto no que

se refere aos aspectos da legislação, voltados à garantia dos direitos dos idosos, como na

implementação de políticas que visam a melhoria das condições de vida desta parcela da população.

Além de garantir patamares econômicos mínimos para a dignidade humana, estas medidas também

ampliam o acesso a bens e serviços que produzem uma melhoria do bem estar dos indivíduos nesta

etapa de vida. As recomendações provenientes de organismos internacionais, as pressões da

sociedade civil, das associações científicas e dos grupos políticos, tiveram uma enorme importância

para a construção das medidas de proteção social destinadas à população idosa. Torna-se, ainda

necessário, que estas normas apresentem reflexos mais consistentes no cotidiano dos idosos

brasileiros.

Embora a maior parte dos aspectos contemplados na normativa referente aos direitos da

pessoa idosa estar relacionada às condições básicas de vida, aos benefícios econômicos e assistência

médica, gradativamente eles vão se estendendo às outras áreas. A velhice, como qualquer etapa da

vida, tem os mesmos direitos à educação, à cultura, ao lazer, como outras faixas etárias, mais

atendidas nestes setores.

Para a ONU (2002) estratégias que têm por objetivo criar condições favoráveis para o bem-

estar na velhice, devem habilitar os idosos e respaldar suas contribuições para a sociedade. Isso

inclui, além do acesso a serviços sociais básicos, criar um ambiente que realce as capacidades das

pessoas idosas. Sendo assim , é indispensável o compromisso de fortalecer políticas e programas

com o objetivo de criar sociedades de inclusão para todos - homens, mulheres, idosos, jovens e

crianças.

Se, por um lado, a longevidade dos indivíduos decorre do sucesso de conquistas no campo

social e de saúde, o envelhecimento, como um processo, representa novas demandas por serviços,



benefícios e atenções que constituem desafios para governos, sociedades e familiares do presente e

do futuro (BERQUÓ E BAENINGER, 2000). Estabelecer uma equidade entre os grupos etários na

partilha de recursos, direitos e responsabilidades sociais é um dos maiores desafios colocados para

as políticas públicas pelo envelhecimento populacional.

A etapa do ciclo de vida, na qual se encontram as pessoas idosas, os colocam em uma

situação mais vulnerável a riscos, tanto de ordem física quanto sociais. Sendo assim, este grupo

populacional demanda o desenvolvimento de políticas sociais de proteção que considerem tais riscos

e vulnerabilidades, de modo a restabelecer as capacidades e autonomia dos sujeitos para enfrentá-Ios

com menor dano pessoal e social, sem uma precarização ainda maior em suas vidas.

A proteção à parte ou ao conjunto de membros de uma sociedade, que, devido às vicissitudes

da vida natural ou social, ou que por um período dela (velhice, por exemplo) , não conseguirem a

autonomia na provisão das necessidades básicas, implica desenvolver formas seletivas de

distribuição, tanto de bens materiais (comida e dinheiro), quanto os bens culturais (educação e

lazer), que permitirão a sobrevivência e a integração, sob várias formas na vida social.

Partindo do princípio de que os idosos constituem um grupo que possui direito à participação

em movimentos que lutem pela garantia dos direitos civis, políticos e sociais, cabe então ao Estado

dar resposta às demandas que emergem dos sujeitos pertencentes a este grupo.

Deve-se se buscar o reconhecimento por toda a sociedade do idoso como um sujeito de
direitos, participando de forma ativa na efetivação de seus direitos, através de uma
ampliação dos espaços de implicação social e participação política. (Coordenador ia
Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, 2005, p.26).

Para a garantia e a defesa dos direitos dos idosos torna-se necessário uma alocação de

recursos para as políticas, programas e ações específicas voltadas para a população idosa, nas áreas

de saúde, educação, cultura, lazer e moradia, transporte e acessibilidade etc. Além disso, entende-se

que a elaboração e implementação de políticas públicas, especialmente as sociais, devem assumir

conotações próprias deste grupo populacional específico, atendendo suas necessidades, interesses e

capacidades particulares.

Os resultados de políticas, programas e outras ações destinadas aos idosos devem garantir

que as pessoas possam envelhecer com segurança e dignidade e que os idosos possam continuar

participando em suas respectivas sociedades como cidadãos com plenos direitos, conforme

recomenda a ONU (2002). Desta forma, o desenvolvimento de tais políticas, além de garantir e

satisfazer as necessidades desta população e lhes concretizar os direitos conquistados em lei, devem

contribuir para a melhoria das condições de vida dos indivíduos e grupos. Não basta somente viver

mais, mas também viver melhor.



As diretrizes básicas que têm sido apontadas para garantir maior eficiência no

desenvolvimento de políticas sociais destinadas aos idosos defendem que os resultados provocados

por elas devem contribuir para o aumento da autonomia e independência deste segmento

populacional. Para tanto, devem priorizar o desenvolvimento de políticas de renda, abrangendo as

questões relativas a trabalho e previdência social; políticas abrangendo as questões relativas a

assistência institucional de longa permanência, saúde, habitação, transporte e equipamentos urbanos.

Políticas que promovam a integração social, inserindo-se aí aspectos ligados a lazer, educação

permanente, família e meios de comunicação social, também devem ser priorizadas.

Diante desta realidade torna-se indispensável o investimento no planejamento e

desenvolvimento de políticas públicas setoriais que atendam às demandas desta parcela da

população, levando em consideração seus interesses e valores. Portanto, é de suma importância

possibilitar e estimular a participação ativa deste setor populacional em ações e projetos voltados

para a satisfação de suas necessidades.
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CULTURA
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/""""', INCLUSÃO SOCIAL
/""""',
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./ Bicho de Sete Cabeças
,------

./ Escritores da Liberdade

./ Escola da Vida
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~ ./ Clip da música Minha Alma
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~
AVALIAÇÃO

~
./ Clip The Wall (Pink Floyd)
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