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Leandro Riveres3
Marina de Freitas4

rEsUmo
O técnico de enfermagem é uma categoria proﬁssional vinculada à área da saúde. Normalmente, em
virtude da baixa remuneração salarial e do regime da escala de trabalho, pode ter turnos de trabalho
de 12 ou 24 horas, permitindo ao trabalhador ter mais de um emprego ou trabalho. O regime laboral
em plantões pode variar em relação aos períodos do dia – matutino, vespertino, noturno –, sendo
ainda, ﬁxo ou rotativo. Dessa forma, essa modalidade de trabalho interfere diretamente na disponibilidade e no uso do tempo livre pessoal para a realização das tarefas que promovam o desenvolvimento
humano. Grosso modo, o tempo livre é caracterizado como o tempo restante após o cumprimento das
tarefas sociais obrigatórias como: trabalho, domésticas, escolares. Considerando esses aspectos o objetivo deste trabalho é identiﬁcar as vivências no tempo livre de técnicos de enfermagem. A pesquisa
caracteriza-se como descritiva, exploratória, e do tipo estudo de caso. A escolha do local e dos participantes foi intencional, sendo a deﬁnição desses realizada conforme a técnica de saturação dos dados.
Para a coleta das informações adotamos a entrevista em profundidade. As entrevistas foram gravadas
em áudio e posteriormente transcritas para análise. Para a interpretação das informações usamos a
análise do conteúdo e a estatística descritiva. A pesquisa foi realizada em um hospital público municipal
em Belo Horizonte/MG, Brasil, tendo a participação de nove proﬁssionais, sendo cinco do sexo feminino; seis dos entrevistados são casados, um separado, um divorciado e um solteiro. A média da faixa
etária é 35,4 anos, variando entre 28 e 43 anos. O tempo médio de experiência proﬁssional é 8,8 anos,
variando entre quatro e 16 anos. Uma segunda atividade laboral é exercida por cinco entrevistados.
Destacamos ainda que cinco proﬁssionais estão matriculados no ensino superior. Todos os entrevistados
estão insatisfeitos com a qualidade e a quantidade do tempo livre que possuem em função da necessidade da realização de outras atividades laborais e/ou familiares, acadêmicas. As principais atividades
realizadas após o cumprimento das obrigações sociais foram: a) ﬁcar com a família, b) passear, c) atividade física. Em geral os entrevistados associam, sobretudo, o uso do tempo livre como lazer atrelado
às funções familiares, isto é, ﬁcar em casa e/ou passear com a família, seguido pelo interesse em descansar. Concluímos que no tempo livre do primeiro emprego, em sua maioria, os proﬁssionais buscam
uma segunda fonte de renda para complementar o orçamento pessoal, e/ou estão envolvidos no aprimoramento proﬁssional por meio da educação continuada, tendo como objetivo melhorar sua qualiﬁcação proﬁssional e garantir a empregabilidade, restando, assim, pouco tempo livre que possa ser
utilizado de forma ampliada no desenvolvimento humano, como, por exemplo, nas vivências de lazer.
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Segundo o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN, 2016) há 1.067.985 proﬁssionais
registrados em todo território brasileiro, sendo que em Minas Gerais se conta com cerca de
102.577, técnicos de enfermagem. Este proﬁssional possui formação em nível médio, regulado pela Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, podendo atuar em unidades básicas de saúde,
equipes de saúde da família, hospitais.
Nesse último segmento, esse proﬁssional pode intervir desde a emergência, unidades
de internação – nas mais diversas especialidades –, em centros cirúrgicos, setor de esterilização de materiais, instituições de longa permanência para idosos, clínicas de diagnóstico por
imagem e laboratórios de analises clinicas, e até mesmo em equipes de Home Care (COFEN,
2016). Ademais, esse proﬁssional pode ingressar em cursos de especialização pós-técnico,
buscando aprimoramento em especialidades como emergência, UTI, geriatria, entre outras.
De acordo com o Ministério da Educação e Cultura (MEC, 2016), o curso técnico em enfermagem, normalmente, tem duração de dois anos, com carga horária total de 2.400 horas,
sendo 1.800 horas de conteúdos teóricos e 600 horas de atividades práticas, acompanhadas
por um professor supervisor, realizadas em unidades de saúde. A enfermagem totaliza 60%
de todos os proﬁssionais de saúde do Brasil, sendo que 80% são técnicos em enfermagem,
sinalizando a relevância da proﬁssão para o funcionamento do sistema de saúde e consequentemente para toda a população.
A equipe de Enfermagem tem quatro categorias: Enfermeiro, Auxiliar de Enfermagem,
Técnico de Enfermagem e Parteira. O salário nesse caso é diferenciado pela formação e
tempo de estudo, que vai do curso técnico à graduação. Os proﬁssionais de nível técnico
também têm salários que variam com a carga horaria, local de trabalho e região. Os salários
variam de R$ 600,00 até R$ 2.000,00. Muitos proﬁssionais trabalham em dois empregos para
complementar a renda. Em Minas Gerais a media é de R$ 847,00 mensais (SINE-Site Nacional
de Empregos, 2017).
Tendo em vista essas questões, entendemos que investigar a percepção de proﬁssionais
da saúde, especiﬁcamente de técnicos de enfermagem, a respeito das vivências no tempo
livre pode contribuir para reﬂetir sobre a apropriação do tempo livre e do lazer dessa categoria. Pois, o lazer é reconhecido como direito social pela Constituição Federal (Brasil, 1988),
em seu artigo 6º, estabelece que o Estado deve proporcionar a todos cidadãos o acesso ao
mesmo. O trabalho, igualmente identiﬁcado como direito social, deve garantir ao cidadão
uma renda suﬁciente à dignidade humana, incluindo possibilitar o desfrute ao lazer. Assim,
as relações que envolvem o lazer e o trabalho precisam ser repensadas, tendo em vista o desenvolvimento humano e a qualidade de vida. Nesse sentido, o objetivo do presente estudo
foi analisar as vivências no tempo livre na percepção dos técnicos de enfermagem.

materiais e métodos

O estudo teve uma abordagem qualitativa de cunho exploratório que considera a existência de uma relação dinâmica entre a realidade social e o sujeito, tendo como foco principal
o processo. Essa abordagem é indicada para realização de estudos com a ﬁnalidade de descrever as características de determinadas populações ou fenômenos (Lakatos & Marconi, 2003).

AS VIVêNCIAS NO TEMPO LIVRE DOS TéCNICOS DE ENFERMAGEM
EM UM HOSPITAL PúBLICO MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE-MG, BRASIL

Quanto aos procedimentos, adotamos a pesquisa bibliográﬁca, no intuito de compreender o estado de conhecimento da temática a ser discutida. Seguida por um estudo de caso,
realizado no Hospital Metropolitano de Belo Horizonte/MG, Brasil. Portanto, trata de uma
amostra intencional. Para determinar o número de participantes usamos a técnica por saturação (Fontanella, et al. 2008). O instrumento de coleta de dados utilizado nessa pesquisa
foi a entrevista semiestruturada em profundidade. Todos os participantes assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido.
Para a interpretação dos dados adotamos a análise de conteúdos e a estatística descritiva. Para tanto, foi considerado que os objetos simbólicos produzem sentidos, analisando
os próprios gestos de interpretação que ela considera como atos no domínio simbólico, pois
eles intervêm no real do sentido. Para garantir o anonimato dos entrevistados, os mesmos
foram identiﬁcados pela letra E, seguido por um número, por exemplo, E1.

resultados e discussão

O número total de participantes da entrevista foi de nove proﬁssionais, sendo cinco do
sexo feminino e quatro do sexo masculino. Seis dos entrevistados são casados, um separado,
um divorciado e um solteiro. Com relação à faixa etária foi possível identiﬁcar uma média
de idade de 35,4 anos, sendo a idade mínima de 28, e a máxima de 43 anos. O tempo de
atuação proﬁssional dos entrevistados apresentou uma média de 8,8 anos, sendo o tempo
mínimo de quatro anos e o máximo de 16 anos.
Quanto ao segundo emprego foi possível perceber que cinco dos entrevistados têm
uma segunda atividade laboral. Destaca-se ainda que cinco dos entrevistados cursam o ensino superior. Portanto, há proﬁssionais que além do segundo emprego, ainda estão estudando. Em outras palavras, há um preenchimento do tempo livre com outra função social
em relação ao emprego no Hospital Municipal de Belo Horizonte, que reduz o tempo livre
para o desenvolvimento pessoal, por exemplo, por meio do lazer.
Para análise dos dados, as respostas foram agrupadas por temáticas, por meio de questões utilizadas na entrevista. A primeira temática diz respeito ao entendimento do que seria
tempo livre. As respostas foram semelhantes. Dessa forma, citamos apenas algumas, como,
por exemplo: “Tempo livre é tempo que eu tenho para fazer coisas que eu gosto que me dão
prazer que não seja uma atividade laboral” (E1); “tempo livre é aquele tempo que eu tenho
fora do meu ambiente de trabalho na minha casa onde eu administro da forma que eu achar
que é interessante para mim. Eu divido esse tempo em lazer e nas minhas tarefas domésticas
do dia a dia, mas eu considero que meu tempo todo a partir do momento que eu saio do
trabalho é livre porque eu coloco da forma que é viável para mim. (E2)”
Em geral, foi possível perceber uma recorrência da associação de tempo livre ao conceito de lazer, usando os dois conceitos como sinônimos. Waichman (2002) destaca que no
entendimento de senso comum há uma associação do lazer ao tempo livre como similares,
no sentido de que as atividades realizadas além do trabalho laboral são associadas ao entretenimento ou lazer. Apesar de não serem sinônimos, existe uma relação muito estreita entre
os termos tempo livre e lazer, e ambos fazem oposição ao trabalho e às obrigações sociais,
como família, igreja e escola.
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Na visão apresentada por Waichman (2002), o tempo livre é aquele em que a pessoa ﬁca
livre das necessidades e obrigações, sendo assim, trata-se da parte do tempo destinada ao desenvolvimento humano como ﬁm em si mesmo. Nesse sentido, o tempo livre é aquele no qual
não se está sujeito a obrigações, ou seja, é um tempo de aparente percepção de liberdade.
Ao analisarmos os resultados de outras pesquisas, como a de Francisco (2008), que adotou essa mesma temática, foi possível veriﬁcar que os resultados consideravam o tempo livre
sobre duas vertentes: tempo após atividade laboral e tempo destinado a fazer as coisas que
gosta. Nesse contexto, de acordo com Francisco (2008), uma deﬁnição muito comum de
tempo livre está ligada à não obrigatoriedade, ou seja, à realização de qualquer tarefa que
se possa escolher fazer. Por esse motivo, em senso comum, há o entendimento que a atividade laboral é aquela obrigatória, enquanto que as demais atividades são de livre escolha.
Para Martins (2013) o tempo livre está relacionado às atividades que geram prazer, liberdade
e livre escolha para cada pessoa. Nesse contexto, por exemplo, está excluído o trabalho laboral, atividades domésticas, horas de sono.
A segunda questão proposta por este trabalho aos entrevistados foi identiﬁcar a sua satisfação com relação ao seu tempo livre. Foi possível veriﬁcar que, seis pessoas, em nove dos
entrevistados, não estão satisfeitas com o seu tempo livre. Dentre os aspectos que geram a
insatisfação nos entrevistados (E2, E4 , E5) está o acúmulo de outras funções sociais que reduzem o seu tempo livre; enquanto, por exemplo, para E6 e E8, o tempo livre do primeiro
emprego é ocupado com uma segunda atividade laboral para aumentar a renda.
Vale destacar que o técnico de enfermagem, normalmente, trabalha em sistema de
plantões com duração de 12 ou 24 horas. Essa característica permite que a pessoa tenha um
segundo emprego ou trabalho, o que pode interferir no uso do tempo livre para se realizar
atividades de lazer.
Conforme aponta Codo et al. (2004), na sociedade capitalista o que se percebe é que
quase tudo está voltado para a produtividade e para o consumo. Nesse sentido, o trabalho
inﬂuencia as pessoas a direcionarem seu tempo, quase que exclusivamente, para a atividade
laboral ou outras formas deﬁnidas como produtivas com o intuito de aumentar a sua renda.
Segundo Lipovetsky (2007), citado por Martins et al. (2012), na sociedade hipermoderna
o uso da tecnologia aproximou distâncias, mas, ao mesmo tempo estendeu sutilmente a jornada de trabalho das pessoas. Assim, é recorrente muitos proﬁssionais resolverem problemas, responder e-mails e mensagens fora do horário de atividade laboral. Esse aspecto vem
impactando o tempo livre das pessoas que poderia ser aproveitado com vivências de lazer.
Semelhantemente, Codo et al. (2004) reforça que o acúmulo de funções laborais vem
marcando a jornada do homem. Atividades como vendas, consultorias, vêm crescendo na
sociedade atual como uma segunda atividade laboral, reduzindo o tempo livre das pessoas.
Como exemplo desse fato, apresentamos algumas respostas de como os entrevistados
adotam critérios para deﬁnir o uso do seu tempo livre: “Primeiro é a disponibilidade mesmo
do tempo que vou ter livre realmente que eu não vou ter que me preparar para fazer outra
atividade laboral, e ultimamente é se realmente eu vou precisar fazer” (E1); “Bom eu separo
assim, o que é prioridade e o que eu faço por fazer por exemplo tarefas domesticas eu não
tenho obrigação de fazer naquele momento então eu divido meu tempo em descanso ne
porque não pode esquecer do horário de descanso” (E2).

AS VIVêNCIAS NO TEMPO LIVRE DOS TéCNICOS DE ENFERMAGEM
EM UM HOSPITAL PúBLICO MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE-MG, BRASIL

Em geral, seis dos entrevistados consideram como critério para disponibilidade do
tempo livre, o tempo que tem depois da atividade laboral em que é possível ter liberdade
para realizar algo que desejam. E de acordo com o tempo em que deﬁnem prioridades. Em
outras palavras, o que consideram realmente importante ou relevante para se fazer nesse
tempo. Por sua vez, três entrevistados aﬁrmaram não estabelecer uma rotina para o seu
tempo livre, portanto, deixam a entender que realizam as demais funções sociais de acordo
com a disponibilidade de tempo que têm em determinado momento.
Autores como Martins et al. (2012) e Maya (2008), apontam a relação do tempo livre
com a liberdade de escolha, o que remete às respostas, por exemplo, de E2 e E7, “ﬁco livre
para escolher o que gostaria de faze”. Porém, quando se usa o conceito de liberdade de escolha, vale reﬂetir sobre a concepção de Waichman (2002), que aﬁrma que a liberdade é um
autocondicionamento. Nesse sentido, esse autor se pauta na superação das motivações externas e se estabelece a partir de uma motivação intrínseca. Isto é, a liberdade de escolha
sobre o que deseja fazer no tempo livre, deve considerar a motivação intrínseca.
Assim sendo, quando reﬂetimos sobre o que os entrevistados gostam de fazer no seu
tempo livre, podemos questionar se essa percepção de liberdade é imbricada pela motivação
intrínseca e satisfatória, ou se é permeada pelo desejo de preencher esse tempo, fugindo
de uma possível situação de tédio. Por exemplo, podemos citar algumas atividades relatadas
pelos depoentes, como: cinema, passear, sair de casa e viajar, como mero entretenimento,
e não como oportunidade de uma vivência realmente desejada e satisfatória. Todavia, não
negamos que essas mesmas atividades não possam expressar essas características de livre
escolha, satisfação ao realizá-las.
Quando perguntado aos entrevistados qual a atividade que mais fazem no tempo livre,
a resposta mais comum, cinco em nove participantes, foi: “ﬁcar com a família”. Esse fato retrata a falta de tempo que as pessoas têm na atualidade para ﬁcar em casa com os familiares,
e quando possível buscam preencher esse hiato. Conforme aponta Lipovetsky (2007), citado
por Martins et al. (2012), o tempo livre do trabalho laboral vem sendo estereotipado pela
sociedade capitalista em atividades que são socialmente aceitas como: ir para academia, estudar idiomas, viajar, sair com os amigos. Assim, para atender a tais demandas, o tempo de
estar em casa com a família está cada dia mais reduzido.
Ao considerarmos a ocupação do tempo livre em relação ao emprego no Hospital Municipal, cinco pessoas têm uma segunda ocupação laboral e/ou estudam, como apresentado,
o que reduz, ainda mais, o tempo livre para dedicar à família.
Quando perguntado sobre o que entendem por lazer, as respostas dadas permitiram
identiﬁcar a adoção de uma percepção do lazer relacionado, sobretudo, ao entretenimento
e fazer o que gosta: “Lazer é fazer atividades que eu gosto e que esteja interagindo com outras pessoas” (E1); “Lazer é tudo o que você faz sem obrigação e é uma coisa que te dá prazer
que você faz o que gosta eu acho que isso é lazer é você interagir o tempo livre com uma atividade que você gosta de fazer às vezes até o não fazer nada mas se você se sentir bem assim
naquele momento só com você mesmo eu considero como lazer” (E2).
Por sua vez, quando perguntado o que fazem como sendo atividade de lazer, em geral,
identiﬁcamos como respostas mais comuns: “gosto de assistir ﬁlme”, “fazer compras” “ir ao
shopping”, isto é, as atividades estão mais relacionadas com o divertimento e/ou consumo;
enquanto que apenas poucas respostas estavam relacionadas ao desenvolvimento pessoal,
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como atividades voltadas para a leitura. Ademais, também foi citada a questão do “lazer
ativo”, isto é, a realização de atividades físicas.
De modo geral, as pessoas associam as vivências de lazer ao prazer e a socialização. é
possível dizer que de acordo com Dumazedier (1979), o prazer é um momento onde o trabalhador se liberta das obrigações cotidianas e busca momentos para relaxar e fugir do tédio.
Ao analisarmos as respostas referentes às expectativas e realidade das atividades de
lazer praticadas e desejadas, identiﬁcamos novamente uma relação com a proposta dos “3D”
de Dumazedier (1979). Nessa perspectiva, o descanso tem a função de recuperar as forças
tanto físicas quanto mentais, para voltar ao trabalho. A diversão tem relação com o entretenimento, e atividades em que o trabalhador se liberta das obrigações cotidianas para se dedicarem a atividades que permitem relaxar e/ou a fuga das pressões impostas ou do tédio.
Enquanto que o componente relacionado ao desenvolvimento pessoal é alcançado quando
a pessoa aproveita o tempo livre para pensar de maneira livre e crítica, contribuindo assim
para relações de bem-estar pessoal e social.
Nesse contexto, percebemos que os anseios dos entrevistados focam, sobretudo, em
visitar a família, passear, ler e viajar, tendo como objetivo dedicar o tempo livre as atividades
voltadas para o descanso, entretenimento/diversão. Nesse aspecto, ressalta-se a relação
com a necessidade de relaxar e fugir das pressões impostas cotidianamente pela sociedade,
sobretudo, o trabalho.
Em síntese, pela análise das respostas dos entrevistados foi possível observar que no
senso comum o entendimento de tempo livre se funde com o de lazer. E que as atividades
realizadas no tempo livre estão voltadas para o consumo e o entretenimento, mas, que nem
sempre esse tempo corresponde as expectativas dos entrevistados. Vale dizer ainda que a
falta de tempo livre adequado para os entrevistados é uma realidade visto que a maioria
tem uma segunda atividade social como o emprego e/ou formação continuada.

Considerações finais

O objetivo desse estudo foi analisar as vivências no tempo livre pelos técnicos de enfermagem. Esta pesquisa revelou que os mesmos, em sua maioria, por possuem dupla jornada de trabalho e/ou se dedicam aos estudos, formação continuada. Dessa forma, em
virtude da falta de tempo em seu tempo livre buscam o descanso como algo fundamental
para a recuperação psicobiológica; em seguida, como principal atividade de lazer realizada
buscam atividades que lhes proporcionam entretenimento. Em virtude dessas características,
veriﬁcamos que muitos entendem o tempo livre e lazer como sinônimos, ou seja, uma relação
de igual valor.
Apesar de não termos abordado sobre a qualidade de vida no trabalho, percebermos a
necessidade de se incluir a discussão do lazer dentro dessa perspectiva, levando em consideração o caráter multidimensional que esse último construto interfere no primeiro. Isso
signiﬁca desenvolver dentro das empresas uma política de valorização de recursos humanos
e salarial que favorece o desenvolvimento adequado do lazer.
Enﬁm, o tempo livre não pode ser entendido sem levar em consideração a sua devida
apropriação para contribuir para o desenvolvimento integral do ser humano, como, por
exemplo, por meio do lazer. Este é reconhecido como importante fator para incrementar as

AS VIVêNCIAS NO TEMPO LIVRE DOS TéCNICOS DE ENFERMAGEM
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potencialidades humanas como a autoexpressão, autoeﬁcácia, autorrealização, socialização,
apropriação cultural, em detrimento de uma forma de compensação do desgaste laboral.
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rEsUmo
O objetivo deste estudo é analisar a importância das redes de relações estabelecidas nas políticas públicas de turismo e sua repercussão para o processo de governança nos municípios de Salvaterra e
Soure, no arquipélago do Marajó-Pará- Brasil. Para o alcance do objetivo proposto foi necessário identiﬁcar os possíveis entraves que diﬁcultam a criação e/ou funcionamento das instâncias de governança
nestes municípios e veriﬁcar os limites e as possibilidades da articulação dos agentes na rede de governança. Procura-se contribuir para que os atores sociais envolvidos dimensionem e compreendam a
importância do processo participativo para a instauração de uma rede sólida de turismo no Polo Marajó,
considerando os diversos aspectos da sustentabilidade: ambiental, social, econômica e outros que servem de aporte para o desenvolvimento justo e responsável da atividade turística na Amazônia.
PALAVrAs–CHAVE
Turismo e estado; Ilha do Marajó (PA). Turismo; Ilha do Marajó (PA). Turismo; Política governamental;
Política pública.

1. Introdução

Compreende-se que a concepção de Estado não deve se esgotar à questão de seus custos e ao aparato governamental, mas deve se ter em vista a sua estrutura institucional, dos
interesses e atores envolvidos, de distribuição de renda, de desenvolvimento de ações de
inclusão, da justiça social e de preservação contínua da cidadania. Logo, os diferentes atores
devem estar contidos nesse processo, pois são ao mesmo tempo “sensores” que conseguem
identiﬁcar a eﬁcácia das políticas públicas, como também, são “atores” capazes de agir de
forma inigualável, na condução e implementação das políticas e da condução do Estado.
Sobre essa lógica, que as estruturas participativas passaram a direcionar as diretrizes
das políticas públicas de turismo, sobretudo a partir da década de 1990, o que seguia o processo de mudanças na gestão pública, destacando a necessidade de políticas mais participativas e transparentes. Essa política foi, portanto, basilar para a instauração da perspectiva de
descentralização da política de turismo e permitiu a criação de novos canais de participação
e mobilização social.
Considerando-se esses aspectos e o (re) direcionamento das políticas públicas de turismo, desde a década de 1990, com as primeiras iniciativas de criação de instâncias de governanças municipais4, bem como a inserção da perspectiva de participação de diferentes
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agentes no processo de condução das políticas de turismo, evidencia-se neste artigo a importante atuação da criação de instituições sociais, como o Fórum Regional do Marajó (FOREMAR) nas discussões sobre o turismo no Polo Marajó e as possibilidades de ampliação de
processos participativos a partir da concepção de Redes de Políticas Públicas de Turismo no
Arquipélago do Marajó, Pará -Brasil.
Analisar esta questão é importante, quando compreendemos a trajetória que tem conﬁgurado o turismo na microrregião do Marajó, pois, desde a ocupação dos municípios pelos
portugueses, tem sido marcado pela resistências dos moradores locais, especialmente pelas
populações tradicionais de Soure e Salvaterra, que à revelia dos poderes econômico, social
e político que ali se instauram, têm protagonizado intensos processos de territorialização e
de lutas sociais.
é nesse enfoque que muitas pesquisas sobre turismo e política pública (FIGUEIREDO,
1999; BAHIA, & FIGUEIREDO, 2013) têm se direcionado para a região Amazônica, apontando
em suas análises que o turismo na região a despeito de todo processo de transformação do
espaço urbano, deve compreender a complexidade da região e, principalmente, deve se desenvolver correspondendo às expectativas da sociedade que o envolve. Sob esse prisma, a
participação social apresenta-se como um importante moderador para a realização da atividade e tem sido ﬁrmada em um ambiente democrático, que evidencia a atuação de diferentes atores sociais na esfera pública.
O arquipélago do Marajó é um conjunto de ilhas “localizadas na porção do litoral amazônico, conhecida como golfão marajoara” (AMARAL et al., 2007, p. 13), sendo a Ilha do Marajó a maior ilha do arquipélago com 48 mil km² de um total de 62 mil km², também
considerada a maior ilha ﬂúvio-marítima do mundo (AMARAL et al., 2007; LISBOA, 2012).
Localiza-se no extremo norte do Estado do Pará- Brasil e abrange dezesseis municípios, entre
estes, Soure e Salvaterra.
Este estudo é uma parte da dissertação produzida no Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Sustentável do Trópico úmido – PPGDSTU/NAEA/UFPA. A pesquisa seguiu
diversos momentos que, no ﬁnal, puderam ser conectados e interpretados. O primeiro momento se constituiu de uma pesquisa exploratória, com a ﬁnalidade de reunir as primeiras
informações para a construção do objeto de estudo. A pesquisa de campo foi basilar. Foram
realizadas visitas de campo nos meses de janeiro, maio, julho, agosto de 2017 e nos meses
de janeiro e fevereiro de 2018, nos municípios de Soure e Salvaterra, as quais possibilitaram
a obtenção de elementos para a delimitação do problema de pesquisa e conhecer os atores
e sua importância na redes de políticas públicas de turismo. Houve a investigação do processo
de participação social nas políticas públicas de turismo desenvolvidas no Polo Turístico do
Marajó, o que exigiu a realização da pesquisa explicativa.

2. Papel da participação social nos processos decisórios

A participação social em tomadas de decisão políticas tem sido um elemento central
para o entendê-la no contexto atual. Seu conceito não reﬂete apenas um único aspecto, mas
se conﬁgura na relação entre as concepções de cidadania e democracia. A concepção de cidadania faz referência a “[...] um conjunto de direitos atribuídos ao indivíduo frente ao Estado
nacional” (FLEURY, 1994, p. 11) e tais direitos são instituídos a partir da criação de Políticas
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Sociais pelo Estado, constituindo-se como um valioso trunfo político-social para atenuar os
efeitos provocados pelo capitalismo.
Desde o início da década de 1990 e até hoje a participação nas suas diversas dimensões
vem sendo amparada e institucionalizada na América Latina dentro dos marcos das democracias representativas. A participação popular se transforma no referencial de ampliação
das possibilidades de acesso dos setores populares dentro de uma perspectiva de desenvolvimento da sociedade civil e de fortalecimento dos mecanismos democráticos, mas também
de garantia da execução eﬁciente de programas de compensação social no contexto das políticas de ajuste estrutural e de liberalização da economia e de privatização do patrimônio
do Estado (JACOBI, 2002).
O que se tem observado na América Latina, conforme Jacobi (2002), é uma profunda
reﬂexão sobre a participação e suas representações na lógica do desenvolvimento de políticas
do Estado. Porém, poucas são as experiências de gestão municipal que retratam, de fato, a
proposta participativa no contexto político, o que tem gerado um aspecto desaﬁador “para
a análise sobre os alcances da democracia nas relações entre o nível local de governo e a cidadania” (JACOBI, 2002, p. 444). A diﬁculdade de pôr em prática o processo participativo e
a ampliação da cidadania, tanto no Brasil como em outros países da América Latina é reﬂexo
das “[...] tradições estatistas, centralizadoras, patrimonialistas e, portanto, por padrões de
relação clientelistas, meritocráticos e de interesses criados entre Sociedade e Estado” (JACOBI, 2002, p. 444) que gradativamente têm sido superado com o aumento da participação
social nas tomadas de decisões.
No olhar de Putnam (1995), a tradição político-cultural inviabiliza o desenvolvimento
do capital social que está incorporado, dentre outras coisas, nas regras de reciprocidade/cooperação e sistemas de participação cívica. Para poder traçar um caminho criativo do Estado,
Nogueira (2011) reforça que sociedade civil necessita de “uma dinâmica que promova a política e qualiﬁque o sistema político, com suas regras e instituições”, não signiﬁcando, portanto, que a participação infere na despolitização social, mas se deve processar
politicamente, tendo um papel decisivo para as soluções políticas e um importante elo de
correlação de força.
O processo de reivindicação social não se refere somente à luta por políticas públicas
sociais, mas também ao reconhecimento dos indivíduos enquanto agentes sociais, ou seja,
o respeito à participação nas políticas e “efetivação de direitos e de uma cultura de respeito
às liberdades, à equidade social, à transparência das ações do Estado” (TEIXEIRA, 2002, p.
24). é mister, portanto, considerar os diferentes agentes sociais que detêm um universo simbólico múltiplo, que revelam formas de produção social peculiar, como é o caso das populações tradicionais (comunidades indígenas, quilombolas, caboclos, ribeirinhos etc.) da
Amazônia, que têm um histórico marcado por exclusão (social, cultural e econômica) na esfera pública, mas que têm sido, constantemente, questionado pelas instituições que as representam.
A participação social implica, assim, numa redeﬁnição do cidadão, considerando não
somente aqueles que participam diretamente dos processos decisórios, mas, sobretudo, diferentes agentes sociais que são marginalizados e, simplesmente, ignorados nas políticas públicas. Essa apreensão remete a uma mudança estrutural na cultura política e social quando

33

ÓCIOS E RESISTêNCIAS: CRESCER E ENVELHECER EM CONTEXTOS CULTURAIS DIVERSOS

34

propõe (re) democratizar os aspectos decisórios, como gradativamente tem acontecido em
políticas públicas sociais que têm enfatizado a participação na tomada de decisão.
Os mecanismos utilizados pela participação não ﬁndam em estruturas institucionalizadas, mas se estabelecem, principalmente, a partir da criação de canais interativos que reﬂetem o processo social de representação diversiﬁcada, como: debate público, cobrança de
prestação de contas dos agentes políticos (accontability) e responsabilização dos agentes políticos por seus atos irregulares que desviam do objetivo público, são decisivas para a ampliação da participação cidadã.
Observa-se que a preocupação com a participação e com a descentralização do processo
decisório tem repercussão direta com a lógica interna dos atores sociais e com as ações individuais e coletivas. Os indivíduos são, ao mesmo tempo, sensores que captam o sistema
político e atores inteligentes que decidem sobre esse sistema. Conforme Schneider (2005),
a concepção de cibernética institucional reforça que a política pública não é um assunto exclusivo de uma hierarquia governamental, mas se encontra numa zona complexa de interferências que envolve assuntos coletivos e privados os quais se integram e cooperam numa
estrutura de redes, podendo ser descentralizadas, a despeito de estruturas tradicionais. Insere-se, não somente, a articulação dos atores ligados às instituições tradicionais, como partidos políticos e grupos de pressão, mas também diferentes atores sociais.
A sociedade em rede manifesta-se, portanto, como um paradigma à emergência das
transformações estruturais ocorridas e difundidas em nível global, sobretudo a partir da década de 1960, em que processos desiguais tomaram uma proporção maior em todo o mundo.
Essa compreensão de sociedade em rede enfoca não somente questões inerentes ao processo de inovações tecnológicas, como as redes de internet tão presentes na sociedade moderna, mas também a difusão de redes em todos os aspectos, modiﬁcando-se conforme
questões sociais, institucionais e contexto histórico de cada lugar.

3. rede de Política Pública de Turismo no Polo marajó

O Fórum Regional de Turismo do Marajó (FOREMAR) é uma instância de governança de
turismo regional, criada no ano de 2006, em consequência da (re) organização política instaurada pelo Governo Federal. Foi constituída a partir da realização da oﬁcina de Institucionalização da Instância de Governança Regional do Programa de Regionalização de
Turismo-Roteiros do Brasil, tornando-se um “órgão colegiado consultivo, propositivo e mobilizador, destinado a participar interativamente da implementação da Política de Turismo
do Polo Marajó” (PARÁ, [2006?], p.3).
A criação do Fórum foi signiﬁcativa para o turismo no Estado do Pará e, por certo, no
Polo Marajó, pois como destaca Gohn (2004), a instância, seja no âmbito municipal, distrital
ou regional, possui a capacidade de tornar público as ações em seus respectivos níveis de
atuação, por estarem ao alcance dos seus cidadãos, bem como assegurar maior participação
dos agentes do turismo nas tomadas de decisões. Assim, considerando esse aspecto e analisando os registros de reuniões do Fórum de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará
(FOMENTUR), no período de 2014 a 2017, observa-se que alguns assuntos obtiveram mais
relevância do que outros nas discussões sobre o turismo no Polo Marajó, como assuntos re-
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lacionados ao transporte para o Marajó, à questão relacionada ao atrativo, à demanda e à
divulgação turística.
Constata-se que arranjos institucionais, como o FOREMAR, que integram a organização
civil, representado pela iniciativa privada, poder público e sociedade civil, têm a possibilidade
de: 1) interferir na criação das agendas de políticas públicas; 2) envolver os diferentes agentes
da atividade turística do Marajó, para compartilhamento de informações e estabelecimento
de decisões; e 3) estimular o papel do cidadão, enquanto um agente político e social.
A questão fundamental é entender: como essa participação é alcançada e dinamizada?
Quais os agentes, de fato, participam? E como são realizadas as escolhas dos assuntos tratados nas reuniões? Isto é, a participação tem sido realizada sob diferentes enfoques. Umas
reuniões, por exemplo, conseguem provocar e estimular a participação de diferentes agentes
na tomada de decisão, enquanto que em outras poucos agentes participam, mas conseguem
ter um peso político forte para a tomada de decisões.
No que se refere ao Polo Marajó, por um longo período tentou-se resolver o grande impasse que diﬁcultou o turismo na região, que é a questão do transporte de qualidade para
os municípios. Notou-se que, somente no ﬁnal de 2015 e início de 2016, algumas soluções
começaram a dar início, sobretudo com a inserção das lanchas rápidas para os municípios
de Soure e Salvaterra
é notório que a diﬁculdade do transporte para o Marajó é bastante evidenciada nas
reuniões do FOMENTUR, porém cabe salientar que no planejamento do turismo, precisa-se
compreender a importância de outras questões inerentes ao seu desenvolvimento, como: a
preocupação e gestão dos recursos naturais e ambientais; a valorização das tradições culturais e dos patrimônios materiais e imateriais; a necessidade de inclusão das comunidades
locais no desenvolvimento do turismo; a divulgação dos produtos/atrativos turísticos oferecidos pelas empresas locais e regionais; formação de mão de obra, capacitação e incentivos
ﬁnanceiros para as empresas. Portanto, inúmeras questões devem ser consideradas no planejamento da atividade, pois viabilizam de maneira prática, as ações propostas nas políticas
públicas de turismo.
A falta de organização e envolvimento dos que estão diretamente ligados à atividade
turística no Marajó, como empresas, poder público e, em alguns casos, organizações da sociedade civil, foi o grande fator para que a atenção das políticas públicas de turismo fossem
direcionadas somente para alguns municípios em detrimento do restante. Porém, outras
questões também são evidenciadas, mas que precisam ser analisadas com mais critério nos
municípios do Marajó, como as interferências políticas, pontuadas nas seções anteriores.
Dentre as diﬁculdades destacadas pelo então presidente do FOREMAR, está a expectativa dos agentes envolvidos com a dinâmica do turismo na participação da instância, pois
“[...] as pessoas acham como você vai ter uma associação representando...as coisas vão acontecer do dia para a noite e não é bem assim que as coisas acontecem [...] pode acontecer
daqui a três, quatro, cinco e até antes mesmo, sabe?5”. E complementa, aﬁrmando que o turismo é uma atividade complexa, por envolver diferentes setores econômicos e órgãos públicos para a sua realização, bem como diversos órgãos do governo, o que pressupõe que o
5

Entrevistado 3- Representante do FOREMAR. Informação concedida em janeiros de 2018. Trecho da resposta referente a segunda pergunta: 2) Como tem sido dinamizada a participação de diferentes agentes sociais no
Fórum/Conselho? Quais os participantes?
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seu planejamento, assim como o processo de discussão deve ser cauteloso, pontuando as
necessidades e possibilidades para a concretização de suas ações.
A comunicação entre os agentes da rede de política pública de turismo é um dos principais instrumentos para a ampliação da participação que, no Marajó, foi em grande medida
falha. Poucos deliberavam os rumos das políticas de turismo, tanto de Soure quanto de Salvaterra, sem contar com outros municípios do Arquipélago do Marajó, dos quais alguns se
destacaram no recebimento de verbas do Ministério do Turismo (MTUR), como Breves, São
Sebastião da Boa Vista e Chaves, sem tampouco estarem presentes nas discussões políticas
de turismo tanto no FOREMAR quanto no FOMENTUR. Isto é, ainda que tenham sido priorizados, politicamente, com esses repasses, o FOREMAR é a instância regional, na qual as demandas e a representação dos municípios devem ser consideradas para a formulação da
Política Regional de Turismo do Polo Marajó e, principalmente, para que haja uma rede sólida
de Políticas Públicas de Turismo.
Considera-se que os resultados da dinâmica de descentralização das políticas de turismo
estão diretamente relacionados à inﬂuência de participação dos agentes envolvidos com a
atividade. Assim, poucos resultados são percebidos quando o envolvimento e a comunicação
estão comprometidos. Por certo, a não participação dos agentes inviabiliza os objetivos de
descentralização, pois não há como descentralizar as ações e políticas se não há quem participe. Por maior empenho que um representante possa ter, para a realização dos objetivos
dos Fóruns ou Conselhos, as demandas dos municípios e dos seus cidadãos só poderão ser
compreendidas e levadas para as agendas de políticas públicas se antes de tudo houver comunicação/conhecimento.
Compreende-se que a relação/interação entre os agentes em uma determinada rede é
essencial para entendê-la enquanto um processo social, isto é, “as relações que se estabelecem dentro de uma unidade são fundamentais para a compreensão das redes sociais”
(WASSERMAN; FAUST, 1994, tradução nossa). Portanto, não se pode compreender as Redes
de Políticas Públicas sem, contudo, entender o processo de relação estabelecida entre os
agentes do turismo e, isto é, principalmente, por meio da utilização da comunicação. Tais
apreensões são ainda mais compreendidas quando o fortalecimento de comunicações locais
são destacadas nas políticas públicas. Porém, ainda com dimensões geográﬁcas menores
que as instâncias regionais, os Conselhos municipais ainda são compreendidos pelos gestores
como um mecanismo de desenvolvimento da atividade turística local. No Caso do Arquipélago do Marajó, mesmo sendo municípios prioritários da Política Estadual, Soure, Salvaterra
e Ponta de Pedras, ainda não conseguiram implementar/criar essa importante concepção
de participação, salvo Soure, que, com diﬁculdades, criou o Conselho, mas pouco foi implementado de forma prática.

Considerações finais

A análise pôde evidenciar que a participação e/ou a realização de cooperação e parceria
não devem se restringir somente a esses mecanismos institucionais como Fóruns e Conselhos, ainda que seja reconhecida a sua ﬁnalidade em constituir canais descentralizados. Tendo
em vista que, a exemplo do Polo Marajó, poucos municípios conseguiram criar canais de descentralização, tal como o Conselho Municipal de Turismo. E, dos três municípios do Arqui-

REDE DE POLíTICA PúBLICA DE TURISMO NA ILHA DO MARAJÓ-PARÁ-BRASIL

pélago do Marajó, o Conselho de Turismo foi apenas instituído, não signiﬁcando, porém, que
seus objetivos foram efetivados. Considera-se que muitas questões ainda inviabilizam a criação e efetivação desses canais de redes. Questões políticas são cruciais para a inviabilização
desse processo pois, alguns gestores não querem debater sobre o turismo em seus municípios e muito menos repassar recursos para subsidiar as instâncias, como Fundos Municipais.
Além disso, questões culturais e sociais têm signiﬁcativa importância nesse aspecto pois, o
envolvimento dos agentes na Rede de Políticas Públicas de Turismo é incipiente, ou até inexistente, no Marajó, o que imobiliza ações que se direcionem para a ampliação de processos
participativo-democráticos.
Mesmo sendo canais horizontais que permitem, teoricamente, maior ﬂexibilidade e
participação de diferentes agentes na tomada de decisão, muitas instituições que representam a sociedade civil, como as associações empresariais e comunitárias, limitam-se em participar das instâncias de governança locais e regionais, por entender que existem
formalidades para participar. Seja por não terem sido convidados ou porque é constituído
por pessoas e entidades que têm uma representação política e econômica superior. Por essa
e outras motivações, a descentralização ﬁca limitada aos agentes que detêm maior poder
de comunicação e até de inﬂuência política.
Considera-se que, mesmo com a criação de medidas para a descentralização das políticas públicas as ações políticas de turismo, ainda se mantêm centralizadas em poucos agentes
que detêm o conhecimento da sua existência. Como se observou nos municípios de Soure e
Salvaterra, muitos agentes do turismo e da sociedade civil desconhecem a existência desses
canais participativos de turismo, seja por não manifestarem o interesse em participar desses
mecanismos, por apatia política, seja por nunca receberem convite para participarem das
reuniões.
Sabe-se que a governança reside na capacidade de criar canais institucionalizados legítimos, que cooperem para o envolvimento dos agentes sociais e políticos no processo de
elaboração e implementação de políticas públicas (AZEVEDO; ANASTASIA, 2002). O desaﬁo,
para a consolidação de canais democráticos, está no aperfeiçoamento e aprofundamento
das instituições democráticas, com vista a assegurar a sua continuidade para além das inﬂuências políticas/partidárias e dos interstícios eleitoreiros.
As instituições observadas nos municípios de Soure e Salvaterra estão muito aﬁnadas
aos debates trazidos nesse trabalho sobre cidadania, participação e governança. Porém, a
maior diﬁculdade encontrada é a ineﬁciência da comunicação entre essas instituições. Considera-se que a comunicação entre os agentes/instituições é extremamente importante para
a criação/manutenção das redes de turismo. A não comunicação reﬂete na incapacidade de
decidir em conjunto, como propõe o Programa de Regionalização do Turismo. Sem a comunicação entre as diferentes instituições formadas no seio da sociedade civil, qual seria, então,
a funcionalidade das instâncias, como os Conselhos Municipais de Turismo e Fóruns de Turismo? O município, aqui, considera-se a sociedade que o envolve, e seus gestores devem
compreender a potencialidade da atividade turística não apenas como fator econômico, mas
como uma atividade que possibilita, por exemplo, a funcionalidade do “ser cidadão” e do
“participar”, sobretudo numa região como o Arquipélago do Marajó, que é marcada por processos intensos de exclusão socioeconômica, o que reitera a necessidade de ampliar as discussões sobre o turismo na região.
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jUVENTUDE, rEsIsTêNCIA E FATorEs DE ProTEção Ao
CoNsUmo DE DrogAs

Derick Tinôco1
Liana Romera2
Núria Codina3
resumo

A ocupação do tempo livre da juventude contemporânea é marcada pelo uso de drogas principalmente
durante as noites dos finais de semana. Optar pelo não uso destas substâncias pode se configurar, para
o jovem que vive nesse contexto, como uma forma de resistência à cultura consumista e efêmera em
que ele está inserido. Assim, o objetivo deste estudo foi: conhecer e analisar os fatores que contribuem
para não utilização de substâncias psicoativas, conhecidas popularmente como drogas. Trata-se de uma
pesquisa quantitativa descritiva que utilizou como técnica para a coleta de dados um questionário online auto-aplicável. A amostra do estudo foi composta por jovens universitários dos cursos de Educação
Física da Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil. A coleta de dados buscou levantar os padrões
de consumo desses jovens e verificar se elementos apontados pela literatura como protetivos estão
presentes na vida dos indivíduos que relataram menores usos. A análise dos dados foi feita relacionando
os percentuais de consumo de álcool e outras drogas com os percentuais de participação em atividades
tidas como protetoras pela literatura, com ênfase para as atividades extraescolares. Indivíduos que declararam ser evangélicos apresentaram menores índices de consumo do que não religiosos ou adeptos
de outras religiões. A prática de esporte como atividade extraescolar e a participação em projetos de
prevenção não se mostraram de fato protetores ao uso de psicoativos. A idade do início do consumo
foi relevante para predizer padrões futuros de uso, mostrando ser importante retardar as primeiras
experiências com drogas. Assim como o esporte, outras atividades extraescolares analisadas separadamente não mostraram resultados expressivos. Contudo, participar de diferentes tipos de atividade
concomitantemente serviu como proteção para a amostra em questão. Os resultados apresentados
indicam atividades e fatores que podem ser estimulados e que são capazes de trazer benefícios para
juventude na prevenção de problemas relacionados ao uso de drogas.
PALAVrAs-CHAVE
Juventude; Drogas; Fatores de Proteção; Atividades Extraescolares; Lazer.

Introdução

Hiperconsumo e hedonismo são características presentes na sociedade contemporânea,
que contribuem para a busca incessante de novas experiências e sensações (LIPOVETSKY,
2007). Nesse cenário, os momentos de lazer são valorizados pela capacidade de aliar a busca
do prazer e da liberdade, que, combinada com o uso de drogas, possibilita novas sensações,
alteração de percepções e sociabilidade. O consumo de substâncias psicoativas (SPA), ou
drogas, aqui entendidas como quaisquer substâncias que atuem no Sistema Nervoso Central
e sejam capazes de causar alterações na psique humana e produzir dependência (BERGERON,
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2012), encaixa-se nesse contexto, funcionando como uma espécie de atalho ou fórmula para
o “bem-estar” momentâneo.
O estado atual de consumismo extrapolou a ideia de acúmulo de bens, objetos e valores,
e se voltou primordialmente para o consumo de signos e imagens, contribuindo para a formação de uma espécie de mundo irreal, onde é cada vez mais difícil distinguir o concreto do
imaginário. Esse processo, conhecido como estetização da vida, prioriza o estilo, com a busca
constante de novas modas, sensações e experiências, promovendo mudanças nos conceitos
de vida e nas culturas urbanas, alterando também estruturas e relações sociais, com maior
propagação dos estilos de vida atrelados a momentos de lazer (FEATHERSTONE, 1995).
A transformação das cidades em centros de consumo, com popularizadas atividades de
lazer, muda a lógica das transações de compra e venda, antes pautadas por um racionalismo
mais claro, e as converte em atividades culturais de lazer. Isso signiﬁca que um bem ou serviço
não visa mais sanar uma necessidade objetiva real (FEATHERSTONE, 1995).
Entre os jovens o uso de psicoativos, majoritariamente efetivado em espaços de lazer
noturno e de ﬁnais de semana, é uma tendência percebida sobretudo em países industrializados, num panorama de popularização e banalização que justiﬁca a criação de uma categoria de classiﬁcação de uso intitulada recreativa. A prática de diversão noturna aliada ao
consumo de drogas se tornou uma forma de lazer praticamente hegemônica para a juventude, e as substâncias não são importantes apenas pelos efeitos orgânicos e psíquicos, mas
também por contribuírem para a lógica consumista de diversão de ﬁm de semana. (CALAFAT;
JUAN, 2003).
O lazer noturno, entendido como fenômeno social, consolidou-se na década de 1980 e
se difundiu rapidamente entre o público jovem, acrescido do interesse de por meio do consumo atingir estados mais elevados de bem-estar, melhorar a capacidade de comunicação e
quebrar inibições (HENRIQUES, 2003). O uso de álcool e outras drogas seguiu a nova forma
de ocupação do tempo livre, ocorrendo principalmente nos ﬁnais de semana e associados a
momentos de diversão (GONZÁLEZ; BUENO, 2003). O consumo de apenas uma única substância praticamente desapareceu e o policonsumo, ligado muito mais à sociabilidade e à recreação, ganhou destaque, sendo notável também o uso em excesso durante estes curtos
períodos de tempo.
Para o jovem inserido neste contexto, optar pelo não uso de substâncias psicoativas
pode se conﬁgurar como uma forma de resistência à cultura consumista e efêmera em que
se encontra. Dessa forma, entender quais fatores contribuem para o não desenvolvimento
de usos excessivos destas substâncias pode contribuir no fortalecimento do indivíduo e na
prevenção a comportamentos de risco. Estes fatores, chamados de fatores de proteção, serão
entendidos no texto como sendo o conjunto de condições que favorecem o desenvolvimento
e fortalecimento dos sujeitos, observando-se, além de fatores sociais, quais atividades são
mais praticadas por indivíduos que não fazem uso de drogas ou o fazem de maneira comedida (SCHENKER; MINAYO, 2005).
À luz da literatura da área, as principais estruturas sociais que moldam os comportamentos ao longo da vida são a família, os amigos, a religião e a forma de ocupação do tempo
de lazer. Tais estruturas podem se tornar fatores protetivos ou de risco, de acordo com as
características desses ambientes e das relações ali desenvolvidas.

JUVENTUDE, RESISTêNCIA E FATORES DE PROTEçãO AO CONSUMO DE DROGAS

O lazer, apesar de estar atrelado ao consumo de drogas, quando pensado como prática
de liberdade traz pressupostos que indicam que atividades praticadas junto aos diferentes
grupos sociais e planejadas com intencionalidade educativa possibilitam o desenvolvimento
pessoal e, consequentemente, comunitário. A prática do lazer conﬁgura-se, nessa perspectiva, como possivel contribuição para a construção de sujeitos coparticipantes do processo
educativo, capazes de transformar as próprias condições de vida, hábitos e costumes (MASCARENHAS, 2000).
Partindo do pressuposto de que atividades de lazer sistematizadas e planejadas guardam um potencial de alteração de hábitso e costumes e apoiodos nos estudos de Eclles e
Barber (1999) este trabalho se dedicou especiﬁcamente a investigar se a participação em
atividades extraescolares exercem efeito protetivo ao uso de drogas.

metodologia

Pesquisa quantitativa descritiva (TRIVINOS, 1987) que utilizou para a coleta de dados
um questionário on-line autoaplicável, produzido pelo próprio pesquisador e baseado em
questões apontadas pela literatura da área como possíveis agentes protetores contra o uso
excessivo de substâncias psicoativas. Os dados gerados pelo preenchimento dos questionários foram analisados com a utilização do software aplicativo cientíﬁco IBM SPSS Statistics
V22.
A análise dos dados relacionou os percentuais de consumo de álcool e outras drogas
da amostra com os percentuais de atividades de lazer extraescolares praticadas por cada indivíduo, e outros marcadores levantados pelo questionário que, de acordo com a literatura
utilizada como base para o estudo, representariam possíveis fatores de proteção contra o
consumo.
Os questionários foram enviados em formato de enquete para o e-mail de todos os alunos dos cursos de Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) com matrícula vigente no ano de 2016, sendo a amostra escolhida por critério de conveniência. Esse
questionário foi produzido com a utilização de um software chamado Lime Survey, disponibilizado pelo Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) da UFES que garantia o anonimato
dos participantes.
A população total de alunos matriculados era, no período da coleta dos dados, de 862
estudantes. Ao ﬁm do período de coleta de dados 140 questionários foram preenchidos,
sendo que em 110 (51 mulheres e 59 homens) se declararam maiores de 18 anos, aceitaram
os termos de preenchimento do questionário e o ﬁzeram de forma completa, validando seus
dados para a pesquisa. Com isso a amostra teve grau de conﬁança de 90% e margem de erro
de 7,32%.

resultados e Discussão

Além de ter sido dado destaque para os fatores considerados pela literatura da área
como mais relevantes para predizer os usos de drogas, alguns resultados chamaram a atenção após a coleta de dados e serão apresentados aqui.
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Devido à preocupação mundial com o aumento no número de consumidores de drogas
(UNODC, 2017), vários projetos de prevenção têm sido implementados com intuito de diminuir o índice de pessoas que apresentam problemas relacionados ao uso de psicoativos. Na
amostra deste estudo 55,8% já participaram, em algum momento da infância ou adolescência, de algum tipo de projeto de prevenção ao uso de drogas. Contudo, 1,8% dos indivíduos
que vivenciaram experiências em projetos de prevenção nunca experimentaram bebidas alcoólicas ou substâncias ilícitas, enquanto 63,2% dos participantes de projetos preventivos
mantêm o hábito de beber. Ainda, 4,5% nunca participaram de nenhum projeto de prevenção
e nunca experimentaram nenhuma dessas substâncias.
Davis e Spillman (2011) encontraram resultados semelhantes para a relação entre participação em projetos de prevenção e consumo de drogas. A pesquisa desses autores, além
de levantar outros questionamentos, indagava quanto aos principais motivos para não usar
drogas. Nos resultados, a participação em projetos de prevenção ﬁgura com o menor peso
na opção por não usar drogas. Pelo menos para esta amostra, participar de projetos de prevenção também não foi fator de proteção aos usos.

religião

Outro aspecto inﬂuenciador do comportamento humano relevante no debate sobre
consumo de drogas é a religião. Mais da metade da amostra (69,8%) declarou seguir alguma
religião. Dentre os religiosos, 92,2% já experimentaram pelo menos uma vez na vida bebidas
alcoólicas e 54,5% ainda cultivam o hábito de beber, sendo que 15,6% relatam beber pelo
menos uma vez por semana e 18,2% consomem seis doses ou mais por ocasião em que
bebem. Entretanto, é possível perceber diferenças marcantes de consumo de álcool entre
os praticantes de diferentes religiões. A quantidade de doses tomadas por ocasião entre os
evangélicos é percentualmente menor do que em outros grupos, muito embora os espíritas
também tenham relatado baixo consumo.
O percentual de consumo de substâncias ilícitas entre os religiosos segue a tendência do
restante da amostra, sendo menor que o uso de bebidas alcoólicas. Aproximadamente 26%
dos que declararam seguir alguma religião ﬁzeram uso, pelo menos uma vez na vida, de drogas
ilícitas, sendo que destes, 9% ainda consomem e 5% utilizam pelo menos uma vez por semana.
Em contrapartida, 74% dos religiosos nunca experimentaram nenhum psicoativo considerado
ilegal, enquanto os não religiosos são mais permissivos no uso dessas substâncias.

Atividades Extraescolares

Acredita-se que a participação em atividades extraescolares possa contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento pessoal dos indivíduos, servindo como proteção a comportamentos de risco relacionados ao usos de drogas. Na amostra em questão a prática de
esportes foi a atividade realizada no contra turno escolar com maior índice de participação
durante a fase da infância e adolescência. Apesar da crença no potencial protetor do esporte,
dentro desta amostra indivíduos que não participaram de atividades esportivas não usam
psicoativos ilícitos, e mesmo aqueles que ingerem bebidas alcoólicas o fazem em menos
doses por ocasião do que aqueles que tinham como atividade extraescolar algum esporte.
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Isso permite inferir que a prática de esportes não representou proteção contra o consumo
de álcool e outras drogas.
Esses dados corroboram as descobertas de Eccles e Barber (1999), segundo as quais
participar de equipes esportivas foi fator de risco para o consumo de álcool em grandes quantidades. As mesmas conclusões são encontradas no estudo de meta-análise de Lisha e Sussman (2010), que demonstra que a maior parte das pesquisas conﬁrmava o esporte como
fator comum entre adolescentes que consumiam mais álcool, esclarecendo que o acesso a
atividades esportivas isoladamente não pode ser considerado fator de proteção.
Denham (2014) também investigou o uso de substâncias por participantes de esportes
competitivos, encontrando maior uso de álcool e analgésicos em atletas do que em não atletas. Pinheiro, Andrade e De Micheli (2016) chegaram a resultados semelhantes para uma
amostra de alunos do 9º ano do ensino fundamental ao 3º do ensino médio da rede pública
de Guarulhos – SP. Adolescentes com altos níveis de envolvimento em práticas físicas apresentaram maiores níveis de consumo de diversas substâncias.
O uso de drogas não é motivado pela falta de oportunidades de prática esportivas, portanto não se pode acreditar que a prática de qualquer atividade física isoladamente protegerá
contra o uso excessivo de substâncias psicoativas (ROMERA, 2013).
Outras atividades isoladas, apesar de apresentaram resultados um pouco melhores do
que os esportes, também não mostraram resultados que permitam aﬁrmar que foram protetoras contra o consumo em excesso de bebidas alcoólicas.

Idade do primeiro consumo

Indivíduos que experimentaram psicoativos quando mais jovens são mais propensos a
manter o consumo, enquanto aqueles que iniciaram o uso com idades mais avançadas tenderam a não desenvolver o hábito. O gráﬁco 1 demonstra a relação entre a idade do primeiro
uso e o consumo atual da amostra.
gráfico 1 - relação entre a idade do primeiro uso de drogas ilícitas e o consumo atual

Os dados referentes à idade da iniciação no uso de drogas indicam que retardar a experimentação dessas substâncias é uma estratégia a ser adotada como prevenção do consumo

43

ÓCIOS E RESISTêNCIAS: CRESCER E ENVELHECER EM CONTEXTOS CULTURAIS DIVERSOS

44

excessivo para o resto da vida. A pré-adolescência e a adolescência são fases de muitas mudanças, um período de transição para a vida adulta, quando normalmente surgem as primeiras oportunidades de consumo de psicoativos (MACEDO et al., 2014). Os dados aqui
apresentados reforçam ainda mais a importância de projetos de prevenção voltados a essa
faixa etária.
Também se avaliou a participação em atividades chamadas de pró-sociais (ECCLES et
al., 2003) ou associativas (CAPI; MARCELLINO, 2009), preocupadas não só com prazer individual, mas com o bem-estar social-comunitário, e suas possíveis relações com o consumo
de drogas. As atividades consideradas foram: participação em projetos ou ações sociais; atividades de caridade; participação em festas religiosas; e prestação de qualquer tipo de serviço voluntário a alguma ONG.
Apesar de o percentual da amostra que declarou participar dessas atividades ser pequeno, analisando-se apenas esses indivíduos, percebe-se que o consumo de psicoativos lícitos e ilícitos desse grupo é menor, quando comparado à média de consumo de toda a
amostra.

Considerações Finais

O primeiro apontamento desta conclusão refuta a ideia de que a prática esportiva isolada, voltada apenas para o alto desempenho, seja fator de proteção. Apesar da constante
veiculação, em meios de comunicação de massa e no senso comum, do esporte como alternativa eﬁcaz na diminuição do consumo de psicoativos, sobretudo os ilícitos, a análise dos
dados não conﬁrma essa crença. O discurso salvacionista do esporte não apresenta empiricamente resultados que conﬁrmem a fama de atividade protetora, principalmente em relação ao uso de álcool, cujos consumidores participantes de equipes esportivas durante a
adolescência acabam por usar mais frequente e intensamente essa substância.
Mesmo que para o olhar do público em geral essa aﬁrmação seja surpreendente, vários
outros estudos utilizados como referência neste texto chegaram a conclusões semelhantes
(ECCLES; BARBER, 1999) (LISHA; SUSSMAN, 2010) (DENHAM, 2014). Isso não signiﬁca que
não haja benefícios na prática esportiva e que ela não possa ser utilizada como parte importante da prevenção e da proteção. Dotado de intencionalidade, preparação e planejamento,
e acompanhado de atividades complementares, o esporte pode contribuir para o fortalecimento individual e a diminuição de vulnerabilidades.
O segundo apontamento desta conclusão também se limitou a estabelecer o que, neste
caso, não se conﬁgurou como proteção. A participação em projetos de prevenção durante o
período da adolescência não reduziu signiﬁcativamente o consumo de bebidas alcoólicas e
drogas ilícitas. De fato, dentro da amostra deste estudo, uma porcentagem maior de indivíduos declaradamente participantes de algum programa de prevenção é composta de consumidores de álcool. O consumo de psicoativos ilícitos também não diminuiu entre os
participantes de projetos preventivos. Embora os dados não permitam avaliar detalhadamente os projetos de prevenção de cada componente da amostra durante a adolescência,
os resultados sugerem que a prevenção, de maneira geral, tem feito pouca diferença na escolha entre consumir ou não substâncias lícitas ou ilícitas. Abordagens de maior enfoque no
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fortalecimento do indivíduo e centradas não só na lógica de diminuição de riscos, mas também no aumento de fatores protetores, merecem estímulo e avaliação.
O primeiro fator que pode indicar proteção é a postergação do início do consumo de
psicoativos. A idade em que se inicia o uso de drogas ou se experimenta tais substâncias se
mostrou uma variável preditora dos padrões de consumo futuros. Para indivíduos que iniciam
mais tardiamente a experimentação e o consumo são menores as chances de desenvolver
comportamentos nocivos durante a fase adulta. Esse dado destaca a necessidade de programas de prevenção voltados cada vez a um público mais precoce.
A religião é outro aspecto citado frequentemente, sobretudo pelo caráter imoral conferido à prática do consumo de psicoativos por algumas religiões. Este estudo mostrou que
de fato os indivíduos que aﬁrmaram não ter religião são mais permissivos no consumo de
substâncias ilícitas, embora não haja grandes diferenças com relação ao álcool, exceção feita
aos que se declararam evangélicos. No que diz respeito ao consumo de bebidas alcoólicas,
os evangélicos consomem menos que os indivíduos sem religião e os católicos.
Assim como o esporte, outras atividades extraescolares isoladas não mostraram resultados expressivos como fatores de proteção. Contudo, percebeu-se que o grupo que não consome drogas é formado por indivíduos que participaram de mais de dois tipos de atividades
extraescolares. Exemplos na literatura (ZARRET et al., 2009) indicam maior efetividade no
comportamento protetor entre indivíduos que se engajam em atividades variadas. Esse resultado indica que atividades extraescolares isoladas detêm menor potencial de proteção, talvez justamente pela incapacidade de trabalhar aspectos diversiﬁcados da vida do indivíduo.
Estimular a participação de jovens e adolescentes em idade escolar em atividades diversiﬁcadas parece possibilitar o seu desenvolvimento em diferentes aspectos, constituindo uma estratégia a ser adotada como proteção contra o uso exagerado de substâncias lícitas e ilícitas.
Apesar de ter sido pequena a parcela da amostra que aﬁrmou participar de ações voltadas a causas sociais, classiﬁcadas no texto como pró-sociais ou associativas, as atividades
desse tipo foram consideradas protetoras, dado que indivíduos enquadrados nesse grupo
apresentaram consumo quase nulo de psicoativos ilícitos merecendo estudo mais detalhado
sobre a utilização destes tipos de atividade como proteção.
Os resultados apresentados indicam atividades e fatores que podem ser estimulados e
são capazes de trazer benefícios para a juventude na prevenção de problemas relacionados
ao uso de drogas.
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mUsEU, óCIo, ECoNomIA CrIATIVA E rEsIsTêNCIAs: EsTUDo
DE CAso A PArTIr Do mUsEU CâmArA CAsCUDo, NA CIDADE
DE NATAL/rN (brAsIL)1

Fernando Manuel Rocha da Cruz2

rEsUmo
Os museus da cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, no nordeste brasileiro, encontramse sob domínio público ou privado e, em alguns casos, sob administração de instituições de ensino superior como é o caso do Museu Câmara Cascudo (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) e
Museu do Brinquedo Popular (Instituto Federal do Rio Grande do Norte). Os meios ﬁnanceiros que as
universidades e outras instituições federais dispõem, colocam-nas como instrumento importante e decisivo no plano cultural da cidade, e mesmo do estado.
Podemos enquadrar os museus na Economia Criativa, a qual podemos deﬁnir como o ciclo econômico
de criação, produção, distribuição e mercado de bens e serviços que têm por objeto a arte e a cultura
ou que incorporam elementos culturais ou artísticos. Desse modo, ﬁcam salvaguardados os setores
criativos com viés de mercado como design, publicidade, arquitetura ou moda. As Políticas Públicas de
fomento da Economia Criativa foram instituídas no Brasil, em 2012, com a criação da Secretaria da Economia Criativa (SEC) e a aprovação do seu plano (políticas, diretrizes e ações para o quadriênio 20112014). O interesse e as ações desenvolvidas internacionalmente à volta da Economia Criativa nas
últimas duas décadas devem-se à constatação dos elevados índices de progressão dos setores criativos
(mesmo em países em vias de desenvolvimento), à sua potencialidade ao nível do desenvolvimento
econômico e social e à geração de renda, bem como, à insuﬁciência das políticas culturais para apoiar
e ﬁnanciar a crescente procura de auxílio ﬁnanceiro para a realização de atividades culturais e artísticas
e a crescente proﬁssionalização e especialização no âmbito dos setores criativos. Os Museus podem
ainda ser vistos pela oferta de ócio, o qual podemos caracterizar como uma experiência humana que
apesar de ser relevado em alguns autores sua dimensão psicológica, pode igualmente ser considerada
em sua dimensão social. Assim, o lazer remete para as funções de descanso, desenvolvimento da personalidade e diversão, enquanto o ócio se explica no contexto do gratuito, do hedonismo, do liberatório
e do pessoal, sendo estes fatores de caráter individual e colocados ao nível do prazer da experiência.
Neste artigo propomos uma reﬂexão sobre o papel do ócio no Museu Câmara Cascudo, na cidade de
Natal, bem como, sua relação com o público e suas estratégias para a captação do mesmo. é igualmente
objetivo, confrontar a dinâmica museológica com os ditames da Economia Criativa, nomeadamente com
seu ciclo económico, tendo em vista, a geração de rendimentos. A metodologia adotada é qualitativa
com recurso à observação participante, fotograﬁa e entrevistas semiestruturadas com o público do referido museu. Concluímos que os museus são espaços propiciadores de ócio que contribuem por isso
para o desenvolvimento pessoal, cultural e social do seu público. Enquanto indústrias criativas precisam
de possuir uma dinâmica empreendedora para a captação de públicos – o que nem sempre é conseguido,
apesar da elevada presença de turistas na cidade – e na oferta de seus acervos, bem como possuir outros
setores associados como lojas de souvenires, livraria, café. Por outro lado, a oferta de ócio está relacionada com o tipo de espaços, as experiências e os serviços oferecidos pelos museus. Por último, são manifestas as resistências à contratação de pessoal, por restrições orçamentais, à mudança de horários de
funcionamento e desse modo, à captação de público, em que se incluem, os turistas.
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O “novo turismo” ou o “turismo total” ou ainda o “turismo do futuro” diz respeito à sociedade em que o lazer, o recreio, o trabalho e as rotinas são permeados por conceitos como
satisfação, felicidade e qualidade de vida. Desse modo, procura-se o lazer, as experiências
no ﬁnal do dia ou nos ﬁns-de-semana, nas saídas com a família ou com os amigos. O turismo
é associado à “diversão”, às experiências – mesmo em situação de trabalho. Este “novo turismo” torna-se, por isso, a chave para a compreensão da produtividade, a inspiração e inovação das sociedades atuais e futuras (Costa, 2016). Por conseguinte, hoje, as pessoas têm
mais opções para gastar o seu tempo livre. Uma dessas opções, são as visitas aos museus.
Os museus constituíram-se como casos de estudo quer pelas coleções que exibem, quer
pela atribuição de bolsas de estudo. Estes, já não são simplesmente locais para admiração e
deslumbramento das coleções, mas o lugar onde se pode aprender, reﬂetir e debater. Daí
que, parte do entusiasmo pelos museus seja explicado pelas mudanças ao nível da procura.
Quer em países ricos, quer em alguns países em desenvolvimento, como o Brasil, o acesso
ao ensino superior aumentou nas últimas décadas, pelo que as pessoas – mais instruídas –
estão mais propensas a frequentar museus. Nos países em desenvolvimento aumentou a
construção de museus, através do impulso dos governos nacionais que procuram mudar a
percepção sobre esses mesmos países, quanto ao seu nível e interesse culturais. Estas instituições são aqui vistas como símbolos de conﬁança, fontes de educação pública e lugares
onde é possível apresentar uma narrativa nacional, regional ou local. Nestes países, o número
de visitantes de museus está a aumentar impulsionado pelo crescimento da classe média
(Micklethwait, 2013).
A consideração dos museus enquanto indústrias culturais e turísticas ou indústrias criativas representa uma grande mudança no pensamento sobre os serviços culturais enquanto
entidades económicas. A partir da década de 1980, a apresentação do relatório “Pleasure,
leisure and jobs, the business of tourism”, no Reino Unido, teve por consequência a mudança de pensamento sobre a oferta cultural que deixou de desempenhar um papel no conhecimento e no gosto, na representação das memórias coletivas das comunidades e em
fontes de conhecimento da comunidade académica, para também assumir um compromisso
no âmbito da oferta turística. Os museus contribuem, por conseguinte, para a oferta de oportunidades de visita, assumindo-se como parte das infraestruturas locais (Foley & McPherson,
2000). Como acrescentam Foley e McPherson:
As percepções de museus como parte da infraestrutura da indústria do turismo são evidenciadas pelo turismo de artes e pelas políticas de turismo cultural por parte da maioria das
agências de turismo estratégicas. Além disso, as estratégias de marketing, especialmente o
marketing de relacionamento, tornaram-se centrais para o ambiente operacional de muitos
museus. Os museus mudaram, levando em consideração as diferentes expectativas dos visitantes e atendendo à interpretação e participação de diferentes métodos. Isso inclui o desenvolvimento de lojas dos museus e de cafés que tentam replicar outras experiências
turísticas e que são totalmente voltadas para "clientes" (Foley & McPherson, 2000, tradução
nossa).

Assim, propomos, no presente artigo, uma reﬂexão sobre o papel do ócio no Museu Câmara Cascudo, na cidade de Natal, bem como, a sua relação com o público e suas estratégias
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ESTUDO DE CASO A PARTIR DO MUSEU CâMARA CASCUDO, NA CIDADE DE NATAL/RN (BRASIL)

para a captação do mesmo. Acresce ainda, o objetivo de confrontar a dinâmica museológica
com os ditames da Economia Criativa, nomeadamente com o seu ciclo económico, tendo
em vista, a geração de rendimentos.
A metodologia adotada é qualitativa, tendo em vista, o estudo intensivo realizado com
vista à compreensão do fenómeno social e cultural. Em termos de técnicas de pesquisa, adotamos a observação participante, o registo fotográﬁco e a aplicação de entrevistas semiestruturadas com responsáveis do referido museu. A pesquisa decorreu entre 2014 e 2017.
A estrutura do artigo começa por discorrer sobre os principais conceitos, desenvolvimentos e princípios da Economia Criativa no Brasil; para em seguida, apresentar o Museu
Câmara Cascudo, na cidade de Natal, sua história (breve), estrutura funcional e principais
coleções; para ﬁnalmente, contextualizar teoricamente a investigação nos estudos do lazer
(e ócio) e reﬂetir sobre a sua relevância na sociedade atual e, em particular, nos museus.

A Economia Criativa no brasil

A Economia Criativa foi proposta a nível nacional por países como o Reino Unido e a
Austrália, na década de 1990. Mas instituições internacionais como a Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a Conferência das Nações Unidas
para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) e a Organização Mundial para a Propriedade
Intelectual (WIPO) colocaram na ordem do dia o seu debate. A publicação do Relatório da
Economia Criativa da UNCTAD (2010) veio sintetizar e contextualizar os conceitos e as dimensões de desenvolvimento associadas às indústrias criativas; propor uma análise e avaliação sobre a Economia Criativa com destaque para os países em desenvolvimento; relevar
o comércio internacional, a propriedade intelectual e a tecnologia associada às indústrias
criativas; bem como, identiﬁcar estratégias de políticas para as indústrias criativas (Cruz,
2016a; Brasil, 2012).
Em 2012, o Brasil criou a Secretaria da Economia Criativa (SEC) e aprovou o seu Plano
deﬁnindo políticas, diretrizes e ações para o quadriênio 2011-2014. Na prática, o Plano da
SEC foi implementado de 2012 a 2015. No entanto, a mudança do titular da pasta da Secretaria precipitou a queda deste órgão e a integração das políticas culturais atinentes à Economia Criativa para a atual Secretaria de Educação e Formação Artística e Cultural (SEFAC).
Contudo, esta integração levou a uma aparente desvalorização das políticas de fomento da
Economia Criativa (Cruz, 2016a; Brasil, 2012).
As indústrias criativas são empreendimentos que têm por objeto a cultura tangível ou
intangível e por objetivo a criação de rendimento ou lucro. Estas podem combinar, ou não,
elementos culturais com elementos tecnológicos e atuar em todo o ciclo económico ou apenas numa das suas etapas (criação, produção, distribuição e mercado). Normalmente, têm
em atenção a triangulação da cultura com a economia e a gestão. Por isso, se as indústrias
criativas são os empreendimentos, a Economia Criativa será o seu setor de atuação (Cruz,
2016a).
A ausência de uniformidade conceitual transmite-se à própria identiﬁcação dos setores
criativos que se situam no seu âmbito. Desse modo, variam de país para país. O Brasil (2012),
no Plano que implementou de 2012-2015, distinguia cinco categorias culturais, a saber: (1)
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património, (2) expressões artísticas, (3) artes de espetáculo, (4) audiovisual/do livro, da leitura e da literatura e (5) criações culturais.
Nesse sentido, importa, para o presente artigo, classiﬁcar os museus e o turismo enquanto indústrias criativas. Assim, os museus são uma das indústrias criativas incluídas no
setor cultural do património. E, com eles, concorrem as indústrias criativas ligadas ao património material, ao património imaterial e aos arquivos. Já o turismo e, nomeadamente, o
turismo cultural ainda que não sejam considerados uma indústria criativa nuclear – como
acontece com os museus – são, sem dúvidas, um setor transversal (ou relacionado) a muitas
indústrias criativas (incluindo os museus) e fundamental para o desenvolvimento socioeconómico do país (Brasil, 2012).
A Economia Criativa propõe um novo modelo de negócio nas áreas culturais e artísticas,
preferencialmente, para os pequenos negócios. A sua mensagem era uma alternativa ao patrocínio da cultura e das artes, nomeadamente, a partir da Lei Rouanet e das leis estaduais,
como, por exemplo, a Lei Djalma Maranhão, no Estado do Rio Grande do Norte (RN), todas
elas, relativas à renúncia ﬁscal a favor do apoio a estes setores culturais.
O Plano da SEC deﬁniu quatro princípios para a formulação de políticas públicas de fomento da economia criativa, designadamente, a inclusão social, a sustentabilidade, a inovação e a diversidade cultural. Quanto ao princípio da inclusão social tornava-se prioritário a
promoção da formação, qualiﬁcação proﬁssional e a criação de oportunidades de trabalho
e rendimento, o que ia de encontro ao viés do Relatório da Economia Criativa da UNCTAD
(2010) que entendia ser de apoiar o trabalho informal para a criação de proveito económico
para as famílias carenciadas. Outra premissa era o acesso a bens e serviços criativos. Em relação à sustentabilidade, entendia-se que os ganhos económicos elevados com as práticas
desenvolvimentistas, impactavam negativamente nas condições de vida da população, pelo
que urgia deﬁnir as bases de um desenvolvimento que garantissem a sustentabilidade social,
cultural, ambiental e económica, “em condições semelhantes de escolha para as gerações
futuras” (Brasil, 2012). Sobre a inovação, o Plano da SEC assumia que
A inovação exige conhecimento, a identiﬁcação e o reconhecimento de oportunidades, a
escolha por melhores opções, a capacidade de empreender e assumir riscos, um olhar crítico
e um pensamento estratégico que permitam a realização de objetivos e propósitos (Brasil,
2012).

Desse modo, em relação ao campo cultural, a inovação implica a “ruptura com os mercados e o status quo”, pelo que necessita do apoio do Estado, o qual deve garantir, através
de políticas públicas, os produtos e serviços culturais que não seguem a lógica do mercado.
Por último, a inserção do princípio da diversidade cultural brasileira tem por pilares a valorização, proteção e promoção da diversidade das suas expressões culturais, por forma a garantir a sua originalidade, força e potencial de crescimento.

o museu Câmara Cascudo

O Museu Câmara Cascudo (MCC) está localizado na Avenida Hermes da Fonseca, no
bairro do Tirol, na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte e encontra-se aberto
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ao público de terça-feira à sexta-feira, das 08h30 às 18h00 e ao ﬁm-de-semana, das 12h30
às 18h00. Foi criado a 4 de outubro de 1973, com o objetivo de manter o acervo do Instituto
de Antropologia Câmara Cascudo que estava para ser extinto.
O museu ﬁcou vinculado, no momento da sua criação, ao Departamento de Geociências
do Centro de Ciências Exatas e Naturais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), sendo caracterizado como órgão de ensino, pesquisa e extensão. Em 1977, com a
reformulação do Estatuto da UFRN, o museu permaneceu como órgão suplementar, mas subordinado diretamente à Reitoria (Ufrn, 2018).
De acordo com o novo Regimento do Museu Câmara Cascudo (2015), trata-se de um
museu universitário, cuja principal função é educativa. Possui igualmente por objetivo a realização interdisciplinar de atividades de ensino, pesquisa e extensão nas suas áreas especíﬁcas, juntamente com os Departamentos da UFRN. O seu público alvo é, por conseguinte, a
comunidade universitária e complementarmente, a sociedade em geral.
O Diretor do Museu é atualmente o Prof. Everardo Araújo Ramos e o Vice-diretor Gildo
José dos Santos Júnior (este último, acumula a função de museólogo no Setor de Museologia). A estrutura do museu assenta numa Secretaria Administrativa, Assessoria Técnica, Assessoria de Comunicação, Setor de Museologia, Setor de Estudos Ambientais, Setor de
Paleontologia, Setor de Arqueologia, Setor de Etnologia e Setor de Documentação e Memória. Em termos de pessoal afeto ao Museu, à exceção da Direção, contamos 42 pessoas, dos
quais, 18 são bolsistas e 3 são professores. Enquanto instituição pensada no âmbito universitário, os recursos estão dependentes do orçamento da UFRN, pelo que visam o pagamento
das despesas de manutenção e implicam a participação em chamadas via edital, para apresentação de projetos quer para a realização de ações de extensão, quer para a colocação de
alunos com bolsa, seja ao nível da pesquisa, seja ao nível da extensão (Ufrn, 2018). Como
refere Pessoa, em tom crítico:
Com verba correspondente a 0,6 por cento do orçamento da UFRN para promover suas atividades, o MCC passa por grandes diﬁculdades para realizar pesquisas e eventos como cursos, oﬁcinas, palestras, exposições, atividades comemorativas, etc. A verba é administrada
pela reitoria da UFRN, sendo liberada mediante a submissão de projetos e a aceitação dos
mesmos. Entretanto, a verba mostra-se inferior tanto para a demanda das áreas de pesquisa,
quanto para as necessidades básicas de funcionamento da instituição. (Pessoa, 2008)

O Museu Câmara Cascudo conta com as seguintes exposições: (1) Engenhos: Tradição
do Açúcar, (2) Paleontologia, (3) Anatomia Comparada, (4) Caverna e (5) Xico Santeiro – Uma
escola de arte popular. Todas as exposições são temporárias, embora de longa duração, em
virtude do processo de reestruturação arquitetônica em curso.
A exposição “Engenhos: tradição do açúcar” apresenta a vida quotidiana, a arquitetura,
a arte e as riquezas relacionadas com a presença dos engenhos no estado do Rio Grande do
Norte. Conta com réplicas dos materiais utilizados no ciclo de produção do açúcar, incluindo
uma bolandeira em tamanho real. A exposição “Paleontologia” apresenta o histórico das
pesquisas paleontológicas no museu, sendo possível observar os restos dos grandes mamíferos pré-históricos. Já na exposição “Anatomia comparada”, apresenta as semelhanças e as
diferenças entre os vertebrados (incluindo o ser humano), de acordo com o seu processo
evolutivo. A exposição “Caverna” é uma reprodução parcial da caverna Olho D’água da Es-
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cada, município de Baraúnas, no estado do Rio Grande do Norte, um dos primeiros locais de
pesquisa paleontológica. Por último, a exposição “Chico Santeiro: uma escola da arte popular” apresenta a vida e o legado do escultor Xico Santeiro, através da apresentação de obras
de arte sacra e da vida quotidiana do nordeste brasileiro.
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Fig. 1: Da esquerda para a direita: 1. bolandeira.
2. Esqueletos de chimpanzé e do ser humano. Fotos de Flávio moura, 18-10-2016.

A visita ao Museu tem por base a observação e as explicações do(a) guia, não existindo
qualquer recurso audiovisual, ou equipamento digital de interação. As coleções são compostas por peças, painéis, banners e fotograﬁas acompanhadas de legendas. As fotograﬁas estão
acompanhadas de textos explicativos sobre o tema abordado na coleção. Este esquema de
apresentação é observado na maioria das salas.

ócio, Lazer e museu

Pensar no lazer, é pensar em algo complexo e polivalente. Se para alguns autores, a
questão se reduz ao uso do tempo e à sua ocupação; para outros, a problemática tem a ver
com as atividades não obrigatórias, desejadas e ambicionadas. Por ﬁm, alguns autores parecem reduzir o lazer à questão económica. Há, no entanto, que classiﬁcar o lazer no âmbito
dos direitos, tal como acontece com o direito ao trabalho (Cuenca, 2000).
Nos últimos anos, cada vez mais, se destaca a importância social e económica do lazer.
No entanto, pensar nesta problemática, é o indivíduo questionar-se a si mesmo, bem como,
à liberdade para fazer o que quer e o que gosta de fazer. Desse modo, as vivências do lazer
são experiências que ajudam ao nível da realização, do conhecimento, da identiﬁcação e do
sensorial. Por isso, como aﬁrma Cuenca (2000), é possível “recuperar o equilíbrio perdido
pelas frustrações e desenganos”.
Os museus, em geral, podem ser analisados a partir da sua oferta enquanto atividade
de lazer e, a um nível introspectivo, enquanto ócio. O Museu Câmara Cascudo não é uma
exceção a esta análise. Mas, importa ainda distinguir ócio e lazer.
O ócio, em termos subjetivos, é sinónimo de experiência ansiada ou apreciada e, por
isso, resulta da escolha livre do sujeito. Nesse sentido, o ócio faz parte do indivíduo e dá sentido à sua identidade. Daí que, a vivência do ócio não dependa da ação ou do tempo ou do
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nível económico ou da formação do indivíduo, mas do sentido conferido pelo sujeito que a
vive (Martins, 2013). Resulta, por isso, de uma necessidade humana cuja satisfação se constitui como requisito indispensável de qualidade de vida (Aquino & Martins, 2007).
O lazer – como referimos acima – remete para o descanso, o desenvolvimento da personalidade e para a diversão, contrapondo-se ao tempo destinado ao trabalho, enquanto o
ócio se explica no contexto do gratuito, do hedonismo, do liberatório e do pessoal (Aquino
& Martins, 2007; Cruz, 2016b).
Os museus são instituições culturais fundamentais no âmbito da educação não formal,
nos quais se aprende de uma forma diferente, de modo menos sistemático e intuitivo. Mas,
a exclusão de jovens é recorrente e um dos principais riscos do ócio cultural nos museus.
Mas outros segmentos da população estão igualmente afastados desta prática como os idosos com mais de 65 anos, os reformados, os desempregados, os imigrantes, as pessoas com
baixo nível de escolaridade, as pessoas com deﬁciência permanente, entre outras (Laboratorio Permanente de Público de Museos, 2011).
A visita aos museus pode, contudo, constituir-se como diversão, entretenimento, partilha de experiências grupais. Porém, o museu precisa se mostrar atrativo para se constituir
como opção válida de lazer. Nesse sentido, a nova museologia e a museologia crítica defendem que o número de visitantes depende da qualidade das experiências vividas em visitas
anteriores (Laboratorio Permanente de Público de Museos, 2011).

Considerações finais

O Museu Câmara Cascudo, enquanto instituição museológica e universitária, é um locus
privilegiado de educação informal, onde o contato com as coleções e o próprio espaço propiciam vivências relacionadas com o lazer. Se este tempo, se pode conceber em oposição ao
tempo do trabalho, é sem dúvida, um lapso temporal que pode propiciar satisfação, prazer
e conhecimento. No entanto, essas vivências podem ainda conduzir ao ócio enquanto reﬂexão pessoal e psicológica.
A vivência experimentada no Museu pode levantar questionamentos e possibilidades
de resposta contribuindo para um enriquecimento individual e coletivo, a partir dos conhecimentos transmitidos pelas diversas coleções e de acordo com os interesses, a atenção, o
prazer e a experiência de vida individuais.
Em termos de Economia Criativa nos museus, podemos abordar questões relativas à
criação, produção, divulgação e público. Desse modo, um primeiro aspecto a tratar diz respeito ao fato do Museu Câmara Cascudo ser um museu – federal – universitário, tendo como
público privilegiado, a comunidade universitária, nomeadamente professores, estudantes e
funcionários. Contudo, é também um museu aberto à comunidade local que, por isso, assume responsabilidade na divulgação dos seus acervos enquanto instituição social e cultural.
Daí que, precise desenvolver e colocar em prática diversos tipos de comunicação por forma
a divulgar as suas coleções e a captar público. Isso leva-nos a concluir que não pode apostar
apenas no público académico e nas escolas de ensino básico e secundário.
Natal, enquanto cidade de forte atração turística devido às suas praias e clima, precisa
divulgar e deﬁnir estratégias de marketing junto às unidades e agentes turísticos por forma
a atrair os turistas para visitarem os seus museus e, em particular, o Museu Câmara Cascudo.
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Por outro lado, precisa ainda de concluir as obras de remodelação do seu espaço museológico
– que tendem a se eternizar – e dessa forma diversiﬁcar as coleções através de exposições
temporárias de curta duração. Apenas a inovação e a novidade levam ao retorno dos visitantes, nomeadamente, o público escolar e universitário e os residentes da cidade.
Acresce ainda que os próprios horários de funcionamento do Museu ao ﬁm-de-semana
deveriam ser alargados, uma vez que os residentes e, sobretudo, as famílias, apenas têm o
sábado à tarde para realizar a visita, se trabalharem durante a semana. E, independentemente do valor das entradas no museu ser – ou não – cobrado, este – quando cobrado –
apesar de baixo, é impeditivo para o acesso das classes pobres e desfavorecidas da cidade.
Por outro lado, a existência de cafetarias ou restaurantes ou outras estruturas de snack-bar,
ajudariam a dinamizar o espaço museológico (para além da loja de lembranças ou livraria
do próprio museu) pois a existência de uma pluralidade de atividades culturais e económicas
ajudam a explorar economicamente o museu, atraem público (consumidores) e podem propiciar mais alternativas em termos de lazer e ócio.
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TrAjETórIAs E CoNsTrUção Do sAbEr DE gEsTorEs Do
ProgrAmA EsPorTE E LAzEr DA CIDADE1

Hélder Ferreira Isayama2
Marcília de Sousa Silva 3
Lucilene Alencar das Dores4
Rita Maria Peloso Grasso5

rEsUmo
O Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) possui abrangência nacional e visa fomentar políticas de
esporte e lazer nos municípios brasileiros, sobretudo aqueles em situação de vulnerabilidade social.
Nesse contexto, surge o interesse de compreender a formação proﬁssional dos gestores do Programa
Esporte e Lazer da Cidade. Os dados indicam que o que os gestores experimentaram na sua trajetória,
desde a sua infância até o que produzem e experimentam reﬂetem no seu modo de estar, agir e conduzir. Revelam nessas esferas, que arraigados pelas subjetividades, sentidos e signiﬁcados que os marcaram lhes permitiram estabelecer a relação entre o saber e o poder “nos” e “com” os grupos onde
convivem e atuam.
PALAVrAs-CHAVE
Programa Esporte e Lazer da Cidade; Esporte; Lazer; Gestores públicos; Saberes.

A partir da Constituição Brasileira de 1988, o lazer passa a ser assegurado em outras
leis e documentos nas esferas federais, estaduais e municipais. Um passo importante para a
democratização do esporte e lazer no Brasil foi a criação do Ministério do Esporte (ME) em
2003 com o Governo Popular liderado pelo Partido dos Trabalhadores. O Ministério do Esporte trazia em seus documentos oﬁciais a missão de “formular e implementar políticas públicas inclusivas e de aﬁrmação do esporte e do lazer como direitos sociais dos cidadãos,
colaborando para o desenvolvimento nacional e humano”. Com o intuito de organizar a implementação da política nacional de esporte e lazer, o ME tem na estrutura atual, dentre outras secretarias, a Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (SNELIS)
que implementou, desde o piloto em 2003, o Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC).
O PELC tem como objetivo principal a democratização e universalização do acesso às
práticas e conhecimentos do esporte e do lazer, integrados às demais políticas públicas, favorecendo o desenvolvimento humano. Desde sua criação o Programa tem a intenção de
suprir a carência de ações públicas e sociais que possam atender as demandas crescentes
da população referentes ao esporte recreativo e de lazer. Tem como foco a população que
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vive em situação de vulnerabilidade social e econômica, que reforça as condições de injustiça
e exclusão a que estão submetidas (MINISTéRIO DO ESPORTE, 2004).
As diretrizes do PELC possuem como eixos norteadores a formação continuada dos
agentes sociais, a difusão da cultura do lazer, a ressigniﬁcação de espaços públicos, a valorização de práticas culturais, a intergeracionalidade e o desenvolvimento da auto-organização,
do trabalho coletivo e da intersetorialidade. Assim, o programa estrutura-se a partir do funcionamento de núcleos voltados para o atendimento de todas as faixas etárias e etnias, inclusive as populações e comunidades tradicionais como quilombolas, ribeirinhas e indígenas.
Vieira et al. (2011) aﬁrmam que o PELC tem como proposta construir uma política de
Estado que considere o lazer e o esporte de participação como direitos sociais a serem geridos pelos governos de forma teórico-prática. Sendo assim, os autores aﬁrmam ser necessário
o desenvolvimento de uma governabilidade que permita maior visibilidade e introdução
das temáticas lazer e esporte de participação na agenda política brasileira. é fundamental,
ainda, que se busque maior amplitude do programa, o que pode ser facilitado pelo aprimoramento da governança local por meio de suas propostas de formação continuada (VIEIRA
et al., 2011, p. 68).

Portanto, a formação constitui-se como um dos pilares estruturantes do PELC visto que
desde a sua implantação, o ME promove ações para qualiﬁcar recursos humanos para o desenvolvimento da formação dos agentes sociais e comunidade das instituições conveniadas.
Nesse sentido, entendemos que a formação assume o papel de promover o desenvolvimento
de pessoal, tornando-se, juntamente com os demais eixos da política pública, uma das estratégias responsáveis pela disseminação e continuidade do plano de ação que tem como
pretensão ser de qualidade e para todos.
Os eixos norteadores do PELC nos instigam a compreender a formação proﬁssional dos
gestores da política pública tendo em vista que concebemos a formação como um continuum,
que acontece durante a carreira do proﬁssional e como processo constituído pela alternância
entre o trabalho prático e a formação continuada. Esse processo, segundo Tardif (2002), desencadeia a aquisição de competências e saberes diferenciados e ocorre em momentos distintos. O primeiro é caracterizado como de longa duração e adquirido no decorrer das
situações de vida durante a formação escolar anterior ao ingresso na Universidade. O segundo momento é a transformação e a transferência da experiência anterior na formação
universitária inicial. O terceiro momento é a validação dos processos anteriores durante os
anos inicias da proﬁssão. Assim, entendemos que a formação proﬁssional relaciona-se com
os processos de construção de conhecimento e com as interações com as práticas sociais,
bem como compreendemos que os saberes provenientes de currículos escolares e da experiência dos sujeitos compõem o exercício proﬁssional.
Diante disso, nossa reﬂexão direciona para a trajetória de vida dos gestores e os espaços
formativos anteriores à atuação no PELC, os signiﬁcados que esses proﬁssionais atribuem às
experiências cotidianas da vida e a construção dos saberes para atuação na gestão pública.

TRAJETORIAS E CONSTRUçãO DO SABER DE GESTORES DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE

o percurso metodológico

O estudo combinou dois tipos de pesquisa: bibliográﬁca e de campo. A pesquisa bibliográﬁca foi desenvolvida ao longo do estudo, por meio do levantamento utilizando os termos:
trajetória, construção de saberes, formação, experiências, esporte e lazer. Para a pesquisa
de campo, utilizamos a técnica de entrevistas semiestruturadas. O grupo de sujeitos da pesquisa foi constituído pelos gestores do PELC da Região Sudeste do território brasileiro que
se disponibilizaram a participar do estudo. Foram 11 gestores entrevistados, sendo coordenadores geral e pedagógico dos convênios que consentiram participar das entrevistas.
O tratamento dessas informações foi baseado na análise de conteúdo temática que
pode ser aplicada a uma diversidade de materiais, assim como permite abordar as atitudes,
valores, representações, crenças, mentalidades, ideologias presentes no objeto e campo investigado.
Corroboramos com Franco (2008) que
São perfeitamente possíveis e necessários o conhecimento e a utilização da análise de conteúdo, enquanto procedimento de pesquisa, no âmbito de uma abordagem metodológica
crítica e epistemologicamente apoiada numa concepção de ciência que reconhece o papel
ativo do sujeito na construção do conhecimento (p. 10).

Consideramos que a análise é um fator constante em todo o processo de investigação,
porém torna-se mais sistemática e formal ao encerrar a coleta de dados, e permanece num
movimento constante até o ﬁnal do relatório da pesquisa (ANDRé, 2008). No entanto, compreendendo as fases que compõem a análise temática, ou seja, pré-análise, exploração do
material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação (FRANCO, 2008; MINAYO,
2010; BARDIN, 2010) buscamos identiﬁcar os núcleos de sentido constituintes da comunicação que contribuíram para o exame do objeto visado.
Desse modo, com a organização das fontes de coleta, após a leitura do material e identiﬁcação de pontos relevantes, iniciamos o processo de construção das categorias descritivas.

A trajetória dos sujeitos e a construção de saberes para atuação profissional no lazer

Pensando na complexa abordagem da formação proﬁssional e nos desaﬁos para a sua
compreensão, elegemos o lazer como temática da atuação dos gestores da política pública.
Nesse sentido, é necessário esclarecer que a formação no campo do lazer pode ser estruturada a partir de duas vertentes, ou seja, uma formação voltada para instrumentalização e
outra voltada para o conhecimento.
Isayama (2006) entende que
No Brasil, a formação proﬁssional no âmbito do lazer vem-se concretizando, principalmente
a partir de duas perspectivas: a primeira tem como ênfase a preocupação em formar um
proﬁssional mais técnico, que tem como orientação primordial o domínio de conteúdos especíﬁcos e metodologias (...). A segunda perspectiva aponta como prioridade a formação
centrada no conhecimento, na cultura e na crítica, que se dá por meio da construção de sa-
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beres e competências que devem estar alicerçados no comprometimento com os valores
disseminados numa sociedade democrática, bem como na compreensão do papel social do
proﬁssional na educação para e pelo lazer (ISAYAMA, 2006, p.39-40).
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Na perspectiva do autor, a formação pode se concretizar a partir do conhecimento sobre
atividades recreativas apenas com a percepção de procedimentos técnicos, restringindo a
possibilidade de formação no campo do lazer. Ou pode também, ser uma formação consolidada nas questões mais amplas do lazer, oportunizando uma atuação proﬁssional crítica
comprometida com as ações educativas. Partindo do princípio da formação ampliada sobre
o lazer, buscamos estabelecer a relação entre trajetória de vida dos gestores e os processos
de construção de saberes relevantes para atuação e que se concretizam no cotidiano da vida
em sociedade.
Na narrativa dos entrevistados é possível perceber as vertentes instrumentais e críticas
do lazer que inﬂuenciam a atuação.
Porque a criança, a criança a partir do momento que ela vai brincar de bola, ela está feliz
(GESTOR 1).
é muito importante saber lidar com situações de risco e transformar o que as crianças tem
nas áreas em alegria (GESTOR 2).
O lazer é direito de todos e como direito precisa ser ofertado (GESTOR 3).
O lazer ajuda no psicológico, se você está estressado você “desestressa”. é sair da rotina e
descansar (GESTOR 4).

Por meio das falas dos gestores é possível reﬂetir o lazer pensado a partir de um conjunto de atividades orientadas para proporcionar alegria ou descanso, o que restringe suas
possibilidades educativas ao mesmo tempo que não reﬂete a uma percepção ampliada de
política de lazer na qual o PELC se assenta. Porém, ao elencarem o lazer como direito de
todos é percebido o entendimento do lazer como elementos de atitudes críticas em relação
às esferas da vida social. Entendemos que uma política de lazer e esporte como o PELC deve
considerar os espaços, tempos, apropriações, atividades e sujeitos. Enﬁm, é necessária a
oferta, porém acrescida de possibilidades de acesso e democratização embasadas na política
cultural.
Parafraseando Chauí (1995), a política cultural é interpretada como cidadania cultural,
ou seja, as pessoas da cidade são sujeitos sociais, políticos e culturais. Assim, a cidadania
cultural está intrinsecamente relacionada ao fortalecimento da cultura política, que permite
que os sujeitos conheçam e percebam as tramas das desigualdades, das exclusões, das diferenças. Neste sentido, a formação proﬁssional em lazer, em espaços formais e não-formais,
pautada numa educação multicultural deve estar comprometida com a lógica de uma sociedade mais justa, democrática, possibilitando que suas ações “resultem em discursos alternativos, que valorizem as identidades, desaﬁem a construção dos estereótipos e recusem-se
a congelar o ‘outro’” (CANEN, 2007 p.105).
Sabemos que as sociedades modernas são indiscutivelmente multiculturais, ou seja, na
contemporaneidade as questões como gênero, etnia, orientação sexual, cultura, religião,
classe social expressam-se nas diferentes esferas sociais (MOREIRA, 2001). Assim, lançamos
mão dessa faceta multicultural da vida social que inﬂuencia ou direciona para a formação,
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bem como impacta os processos educativos em diversos espaços de aprendizagens. Por esses
espaços, entendemos como os movimentos sociais, representações sindicais, escola, espaços
culturais e tantas outras práticas sociais.
Os entrevistados apontam os percursos de suas vidas como impactante na construção
das formas de exercerem suas ações e apresentam um contexto favorável para a compreensão das diversidades, diferenças e desigualdades presentes na vida social.
Eu acredito que conhecer as pessoas aliado às experiências do meu trabalho, como por
exemplo na APAE onde trabalhei com deﬁciência ou em escolas de bairros periféricos da cidade. A convivência dentro desses lugares, dentro das escolas, na comunidade, dentro de
uma APAE promove esse conhecimento que aplico no PELC. Comecei tudo isso mesmo sem
ter o conhecimento tão grande quanto ao que o PELC vem trazendo com suas diretrizes.
Então eu tive essas experiências (GESTOR 1).
Eu trabalhei com o programa de erradicação do trabalho infantil, o projeto foi muito importante para minha vida. Eu convivi com crianças de áreas de risco mesmo, hoje no PELC a
gente tem uma situação muito parecida. Um de nossos núcleos passa por situação complicada a respeito da violência e pobreza que passa o Rio de Janeiro e acaba reﬂetindo na nossa
cidade (GESTOR 2).

Os gestores entrevistados apontam questões relevantes na apropriação do saber/fazer
na política pública na qual, por vezes, é o conhecimento articulado ao cotidiano que compõem os diferentes saberes, para além dos conhecimentos selecionados nos currículos escolares. Oliveira (2003) aﬁrma que
Dialogar com os saberes presentes nas inúmeras alternativas curriculares cotidianas que
vêm sendo desenvolvidas em nossas escolas é a condição fundamental para que possamos
interrogar as diversas realidades, no sentido de buscar a compreensão dos componentes
curriculares presentes nessas propostas cotidianas, que se, por um lado, não são estruturadas e explícitas como as oﬁciais, trazem dimensões da vida humana que recuperam o papel
dos sujeitos nas práticas educativas, o que é fundamental para o desenvolvimento crítico e
cidadão (OLIVEIRA, 2003, p. 01).

Considerando os apontamentos, a construção de saberes por meio da vida prática pode
desenvolver sensibilidades para a pluralidade de valores e universos culturais, para resgatar
valores culturais em ameaça, para reduzir preconceitos e discriminações e, por ﬁm, possibilitar que contextualizações e compreensões do processo de construção das diferenças e desigualdades (MOREIRA, 2001). Candau (2016) aﬁrma a premissa da igualdade e diferença
situa-se no âmago da questão da ressigniﬁcação dos direitos. Compreendemos que os princípios abordados nos desaﬁam e provocam reﬂexões sobre as políticas sociais, políticas de
lazer e esporte, as relações entre diferentes atores, as práticas sociais, as dinâmicas institucionais.
Tais perspectivas contribuem para pensarmos que o PELC enquanto política de esporte
e lazer tem o desaﬁo de equacionar as desigualdades econômicas, sociais e culturais, impactando na vida dos cidadãos, considerando os aspectos de justiça social. Assim, a política diz
respeito também à promoção de justiça social buscando a equidade sob a forma de garantia
e promoção dos direitos da cidadania (ABRANCHES, 1998). Conforme Höﬂing (2001), as po-
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líticas sociais determinam, através de ações, o padrão de proteção social implementado pelo
Estado. E, essas políticas são voltadas, em princípio, “para a redistribuição dos benefícios sociais visando a diminuição das desigualdades estruturais produzidas pelo desenvolvimento
sócio-econômico” (p.31).
A desigualdade social é também uma ferramenta que delineia as políticas públicas e,
por isso, as políticas sociais são designadas como processos de intervenção de caráter distributivo, que buscam assegurar os direitos da cidadania e a promoção da justiça social e o
bem-estar dos membros da comunidade (FLEURY, 2010).
O que me fez trabalhar no PELC foi a ideia da democratização do acesso ao esporte e lazer,
esse foi meu principal eixo norteador. Penso que é muito menos a prática do esporte de
maneira como o lazer, mesmo. Isso é que me fez ser coordenador do PELC e muito pela
atuação no bairro onde eu moro onde conheço o perﬁl socioeconômico que me alerta para
a importância da democratização. O nosso município apresenta os piores dados de desenvolvimento considerando o Estado do Rio de Janeiro (GESTOR 3).

A narrativa acima revela perspectiva de atuação proﬁssional constituída de saberes desenhados no cenário da vida cotidiana e apresenta uma potencialidade de formação no universo das práticas esportivas e de lazer. O Gestor 3 evidencia em sua fala a importância do
aspecto educativo do lazer para uma formação cultural que permita aos envolvidos ampliarem os olhares para o mundo e perceberem-se como sujeitos. Alves Júnior e Melo (2003)
reconhecem a necessidade de considerar o duplo processo educativo do lazer, cujos signiﬁcados são o aproveitamento do potencial das atividades para trabalhar valores, condutas e
comportamentos (educação pelo lazer) e a conﬁguração do lazer enquanto objeto para o
qual as ações são especiﬁcadas (educação para o lazer).

Considerações Finais

Os dados indicam que o que os gestores experimentaram na sua trajetória, desde a sua
infância até o que produzem e experimentam reﬂetem no seu modo de estar, agir e conduzir.
Revelam nessas esferas, que arraigados pelas subjetividades, sentidos e signiﬁcados que os
marcaram os permitiram estabelecer a relação entre o saber e o poder “nos” e “com” os grupos onde convivem e atuam. Sendo assim, é importante fortalecer processos de formação
continuada em serviço com o papel de qualiﬁcar o saber fazer dos gestores no sentido de
evitar o desenvolvimento de ações que visem à performance esportiva no Programa Esporte
e Lazer da Cidade.
Entendemos que a formação assume o papel de promover o desenvolvimento de pessoal, tornando-se, juntamente com os demais eixos da política pública, uma das estratégias
responsáveis pela disseminação e continuidade do plano de ação que tem como pretensão
ser de qualidade e para todos.
As práticas/vivências de esporte e lazer no Programa Esporte e Lazer da Cidade também
podem ser pensadas como esferas de formação e tratadas como espaços pedagógicos. As
oﬁcinas desenvolvidas no programa podem ser potencializadas como esferas de aprendizagens a respeito do mundo, da cidadania, das relações de socialização. Ademais, as ações dos
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gestores podem contribuir para que os valores, saberes, formas de conviver expostas no cotidiano sejam questionados, problematizados e reﬂetidos e concretizem aprendizagens para
uma vida de qualidade.
Os saberes apropriados na vida cotidiana que, por vezes, são ocultados e invisibilizados
nas práticas escolares, assumem um lugar de destaque na atuação dos gestores do PELC.
Dessa forma, é importante reﬂetir sobre as possibilidades formativas desses sujeitos visto
que são os valores e representações que constroem ao longo da vida nos espaços formais
de aprendizagens quanto do cotidiano que são, também, levados para a atuação proﬁssional.
Por isso, a relevância de reﬂetir sobre os espaços/tempos nos quais os gestores e demais sujeitos aprendem e se formam.
Enﬁm, os gestores do Programa Esporte e Lazer da Cidade são os mediadores da política,
cuja responsabilidade é aproximar as ações dos núcleos aos anseios e desejos da comunidade
e da cultura local. Articulando os conhecimentos/saberes acumulados e apropriados ao longo
de suas trajetórias, os gestores assumem um processo de intervenção que é político, social
e pedagógico. O desaﬁo do gestor é promover a articulação coletiva para a construção e intervenção dos saberes populares e saberes acadêmicos, com vistas a tratar o lazer e esporte
como direitos sociais.
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VELHICEs Em rEsIsTêNCIAs NAs PráTICAs CoTIDIANAs DE
IDosos DA PrAINHA Do CANTo VErDE-CEArá/brAsIL1
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Francisco Welligton de Sousa Barbosa Junior3
Laís Duarte de Moraes4

rEsUmo
Na sociedade em que vivemos, orientada a partir de práticas de poder e saberes que têm como ﬁm a
docilização dos corpos para a máxima extração de sua força produtiva para o seguimento de uma lógica
capitalista, internalizamos discursos hegemônicos que exaltam a jovialidade, fazendo do jovem sinônimo de produção e consumo, ao mesmo instante em que põem a velhice em seu extremo oposto, associando-a a ideias de inutilidade, descarte, decrepitude, doença e morte, contribuindo assim para
que essa fase da vida seja rejeitada seja por crianças, por jovens, ou pelos próprios idosos. Discursos
como esses percebemos, por exemplo, no Nordeste brasileiro, região marcada por tais pensamentos
hegemônicos sobre o envelhecimento, o que bem se reﬂete no fato de muitos de seus idosos serem
desamparados e desassistidos por parte das políticas públicas. No entanto, e sabendo que onde há
poder também se encontram pontos de resistência, e que muitas vezes a resistência está nas práticas
do cotidiano de cada indivíduo - fazendo-se enquanto microrresistência -, perguntamo-nos: quais práticas cotidianas realizadas por idosos poderiam ser compreendidas enquanto microresistências aos
discursos hegemônicos sobre o envelhecimento? Assim, orientados com base nesta pergunta, buscamos neste trabalho identiﬁcar tais práticas de resistência a partir de interpretações de resultados de
um estudo da pesquisa “Recriando-se nas Temporalidades Livres da Velhice: Um Estudo sobre as Experiências Potencializadoras da Vida com Idosos do Nordeste Brasileiro”. Desenvolvido entre 2015 e
2016. Neste estudo foi realizado um processo etnográﬁco na Prainha do Canto Verde – comunidade
extrativista pesqueira localizada no município de Beberibe (Ceará/Brasil), e entrevistados 52 idosos,
que responderam à seguinte questão: “o que você mais gosta de fazer nessa sua fase da vida?”. E com
base em suas respostas, foram criados discursos e categorias de análise com o auxílio do software do
Discurso do Sujeito Coletivo (Lefèvre & Lefèvre, 2005), cada qual referente a uma ou mais atividades.
Debruçando-nos sobre estes discursos, o que percebemos é que estas práticas apresentam alguns pontos em comum, como terem um ﬁm em si mesmas, em seu próprio desfrute, um componente de satisfação de quem as realiza, a sensação de serem escolhidas livremente, um constante autodesaﬁo e a
busca pela autossuperação, entre outras, permitindo-nos inferir que elas podem ser interpretadas enquanto experiências de ócio, as quais potencializam a vida destes idosos, e em cujo exercício eles se
recriam a si mesmos, e assim atribuem novos sentidos existenciais nesta fase da vida. São, portanto,
práticas das quais derivam saberes próprios, que não seguem uma lógica óbvia aos padrões impostos
- que vão ao encontro dos discursos hegemônicos; mas sim saberes orientados numa lógica própria
que permite a produção destes corpos enquanto singulares, com seus próprios saberes e práticas.
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A sociedade em que vivemos orienta-se a partir de práticas de poder e de saberes que
têm como ﬁm a docilização dos corpos para a máxima extração de sua força produtiva, para
o seguimento de uma lógica capitalista (Foucault, 2010a, 2010b). Esse cenário, que valoriza
excessivamente o trabalho, põe o jovem como aquele que pode trabalhar, produzir e consumir frenética e incessantemente, fazendo destas expressões como que sinônimos de juventude (Moreira & Nogueira, 2008; Schneider & Irigaray, 2008). Com isso o que se cria é um
discurso hegemônico que consiste em um ideal alienado de juventude.
E uma vez que os valores que apreendemos e que contribuem para nossas apreensões
de nós mesmos são formados a partir das relações entre nossas histórias e os valores da sociedade em que vivemos (Teixeira et. al., 2015; Guattari & Rolnik, 1996), internalizamos essa
exaltação da juventude ao longo das fases de nossa vida (Moreira & Nogueira, 2008).
Em oposição a isto, e como forma de aﬁrmar este discurso, a velhice é colocada em seu
extremo oposto, sendo associada a ideias de inutilidade, descarte, decrepitude, doença e
morte (Neri & Freire, 2001; Schneider & Irigaray, 2008), o que contribui para que essa fase
da vida seja rejeitada por crianças, por jovens e pelos próprios idosos. O que temos, portanto,
são discursos que contribuem para fazer da velhice algo a ser evitado, como se fosse um mal.
Discursos como esses percebemos, por exemplo, no Nordeste brasileiro, região ainda
muito marcada por tais pensamentos hegemônicos sobre o envelhecimento, o que bem se
reﬂete no fato de muitos de seus idosos serem desamparados e desassistidos por parte das
políticas públicas. Nessa região, vale ressaltar, encontram-se 5.531.289 dos 20.869.849 idosos
do país, segundo o IBGE em 2012, o que corresponde a aproximadamente vinte e cinco por
cento do número total de idosos que vivem neste país. Dado este que também nos ressalta
o olhar e nos permite pensar sobre a importância de tratarmos desta questão.
No entanto, e sabendo que onde há poder também se encontram pontos de resistência
(Foucault, 1999), e que muitas vezes a resistência está nas práticas do cotidiano de cada indivíduo, fazendo-se assim enquanto microrresistência (Foucault, 2012), perguntamo-nos:
quais práticas cotidianas realizadas por idosos poderiam ser compreendidas enquanto microrresistências aos discursos hegemônicos sobre a velhice?
Assim, orientados com base nesta pergunta, buscamos neste trabalho identiﬁcar tais
práticas de resistência a partir de interpretações de resultados de um estudo da pesquisa
“Recriando-se nas Temporalidades Livres da Velhice: Um Estudo sobre as Experiências Potencializadoras da Vida com Idosos do Nordeste Brasileiro”, realizado a partir de um processo
etnográﬁco na Prainha do Canto Verde – comunidade extrativista pesqueira localizada no
município de Beberibe (Ceará/Brasil), em que foram entrevistados 52 idosos, que responderam à questão: “o que você mais gosta de fazer nessa sua fase da vida?”.

metodologia

O estudo apontado foi tomado sob a perspectiva qualitativa (Minayo & Sanches, 1993)
com caráter descritivo e exploratório (Gil, 2002), em que foi convocado o enfoque etnográﬁco, e deﬁnidas e seguidas as três fases para o percurso etnográﬁco: 1) demarcação do
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campo; 2) preparação e documentação; 3) investigação de campo; 4) conclusão (Aguirre &
Martins, 2014), processo este que ocorreu entre Agosto de 2015 e Junho de 2016.
Durante as imersões no campo foram utilizados diários de campo. E com o ﬁm de coletar
dados houve também a apropriação de instrumentos como o questionário sociodemográﬁco,
a pergunta guia e a “agenda diária”.
Em termos éticos, ressalta-se que foram seguidos os preceitos da Resolução nº 466/12,
do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, que orienta sobre pesquisas que
envolvem seres humanos. E como prova de conhecimento e concordância com o aﬁrmado,
os entrevistados assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Pois bem, precedendo o início das entrevistas, os idosos preencheram um questionário
sociodemográﬁco onde são fornecidas informações como nome, idade, sexo, escolaridade,
estado civil, importantes para visualizarmos, de modo geral, o perﬁl dos idosos da comunidade - conforme veremos em ponto seguinte de nosso texto. E após as respostas às entrevistas, os idosos preencheram uma “agenda diária”, instrumento cuja função foi ajudar os
pesquisadores a compreender as rotinas dos idosos e como estes percebem suas autonomias
diante das atividades realizadas em seu dia.
E com o ﬁm de auxiliar para o desenvolvimento de categorias e discursos para análises,
tomando como base as respostas às entrevistas realizadas, foi utilizada a técnica do Discurso
do Sujeito Coletivo, o que facilitou “analisar o material verbal coletado, extraindo, de cada
depoimento, as ideias centrais e/ou ancoragens e suas correspondentes expressões-chave.
E das ideias centrais ou ancoragens semelhantes foram compostos os discursos síntese” (Lefèvre & Lefèvre, 2005, p.16).

os sujeitos da Pesquisa

A seguir apresentamos a caracterização dos idosos que participaram da pesquisa, tomando como base os dados por eles fornecidos ao questionário sociodemográﬁco aplicado
antes do início de suas entrevistas.
Os idosos entrevistados apresentaram entre 60 e 78 anos e, em seu conjunto, uma idade
média equivalente a 67,69 anos. No que se refere ao sexo, logo 28 (53,85%) pertencem ao
sexo feminino, e 24 (36,15%) ao masculino. Em relação ao estado civil, observa-se que 30
deles (57,69%) se consideram casados. Logo em seguida, e três vezes menor em relação a
esse valor, é o número dos que se aﬁrmam viúvos: 10 (19,23%). Se continuarmos caminhando
por essa ordem decrescente, nota-se que 7 idosos (13,26%) se dizem solteiros. Observa-se
também que 3 (5,76%) é o número total daqueles que aﬁrmam que união estável é seu estado civil. E por ﬁm, temos que 1 (1,92%) se diz separado, e outro (1,92%) não soube responder. E no que corresponde à escolaridade, observa-se que 33 entrevistados (63,30%)
aﬁrmam ter o 1º Grau Incompleto. Seguido a esse valor estão aqueles que se dizem Sem Instrução: 14 (26,92%). Mais à frente, encontramos os cinco idosos restantes, que se dividem
da seguinte forma: 3 (5,76) aﬁrmam ter o 2º Grau Incompleto; 1 (1,92%) ter o 1º Grau Completo; e o último (1,92%), Pós-Graduação.
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Os dados colhidos a partir das 52 entrevistas realizadas possibilitaram a criação de 11
categorias e seus respectivos Discursos do Sujeito Coletivo (DSC), descritos no quadro abaixo,
em que ao lado esquerdo encontram-se os nomes das categorias, ao lado direito os discursos
referentes a elas, e ao ﬁm de cada discurso o número de entrevistados o compuseram. E
logo no momento posterior foram realizadas análises de acordo com os referenciais teóricos
que embasaram este estudo.
Categorias

Discurso do sujeito Coletivo (DsC) – quantidade de sujeitos

O que eu gosto de fazer é cuidar da casa, do almoço, do que precisa fazer, os trabalhozin
de casa mermo que precisa, que vai fazendo pra levar o tempo: zelar a casa, fazer as minhas coisas, lavar bem a casinha, né, limpar, lavar as minhas roupa, fazer as coisas de dentro de casa. Fico mais satirfeita trabalhando nela, sinto muito feliz quando estou fazendo
isso, fazendo as minhas coisas de precisão de fazer. Me sinto muito bem de tá fazendo as
minhas coisas. é uma grande satisfação deu ainda tomar de conta das minhas coisas. Me
A: Cuidar da casa
sinto muito tranquila porque eu faço as minhas coisas ainda, devagar mesmo. Se eu num
faço tudo num dia, faço em dois, faço no outro. Cada dia vou fazendo um tipo de coisa, vou
fazendo outra. Eu me sinto muito feliz com isso, é uma experiência muito boa. Aí quando
eu quero sair, eu saio pra aculá, dou um passeiozim, vou para a casa das minhas colegas, aí
volto e vou me embora. Quando chego aqui já tá tudo bem, graças a Deus. Eu gosto de ver
minhas coisas ajeitadinhas. (14 sujeiros)
b: Lazeres diversos

O que eu gosto de fazer é algumas coisas assim como, ir pra missa, ir para a igreja. Gosto
de me divertir também, fazer algumas coisas que eu me devirta. Me sinto bem em jogar, ir
pra praia, passear por aculá, né, tomar banho de mar. é tudo é bom de investimento, o
cara assistir uma televisão. (13 sujeitos)

C: Atividades
relacionadas à
pesca

Eu gosto é de trabaiá, né? Pescar. Usar a minha proﬁssão, minha maior proﬁssão, a pesca.
Pra mim, é o mior esporte que tem na minha vida. Sei que quando eu chegar a faltar, eu
vou sentir muita falta da minha proﬁssão. Quando eu tô com saúde, eu vou à praia, à vez
ajudo a rolar uma jangada, à vez é difícil eu ir o mar. Aí uma coisa que eu fazia antigamente, eu gosto de fazer. Porque antigamente era o que a gente trabalhava, era o que a
gente vivia. E hoje tô na idade, a gente num tem condução. Mas a gente tem prazer
quando faz aquilo que a gente fazia antigamente: pescar, arrumar rengalho, estar mexendo
com coisas de pesca, remendar caçoeira, colocando chumbo, remendando, fazer minhas
coisas direitim. Eu me sinto feliz ao fazer isso, mesmo sendo pouco as coisas. (12 sujeitos)

D: Cuidar das
plantas

Ah! O que mais gosto de fazer é cuidar da minhas planta e da minha horta. Me sinto muito
feliz porque as planta faz parte da minha vida. Gosto de ﬁcar mexendo no quintal, de aguar
minhas pranta, os coqueiro, aguar os coqueirozim, limpar algum mato, cuidar das plantinha
mermo, só aguando os coqueiro mermo, as plantinha em casa, né, ajeitando quando
puder. Gosto de limpar meus pés no período de cajueiro, minha prantação né, de ciriguela,
varrer, catar terreiro. Tudo que eu plantei, aí eu gosto de limpar, né? Gosto de ver tudo organizadazinha, tudo limpinha. O que eu plantei, agora eu tô colhendo. Aí eu acho muito
importante né. (10 sujeitos)

E: relacionar-se
com outras
pessoas

O que eu gosto mais de fazer na minha vida agora é dialongar com os amigos, prosar. é dialongar com mais prazer, me entender muito bem com a pessoa com que eu convivo, coisa
que no passado eu não fazia, e agora tô fazendo, depois dos sessenta. Gosto de tá na praia
comprando peixe, conversando com os amigos e tal, de tá na praia conversando com os colegas. Gosto de ver gente, conhecer outras pessoas, ajudar os outros, conversar com as
amigos, contando nossos assunto. é o que eu gosto de fazer. (10 sujeitos)
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F: Caminhar

g: Trabalhar

Do tempo que eu mais gosto, que a gente consegue e acha bom, depois dos sessenta ano,
é andar, caminhar, andar pá praia. Gosto de andar, gosto muito, andar pra aqui, pra aculá,
fazer caminhada pra os meus nervo, pá ter a saúde da gente, porque a saúde da gente é
donde a gente vai mais à frente, né. (08 sujeitos)
O que eu mais gosto de fazer é trabaiar. Num deixo de trabaiar, não. é, contando que já trabalhei muito, hoje na expectativa mais cansado, algum trabalho que ainda enfrenta, eu resolvo, isso que continuamos a trabalhar, porque tenho ainda resistência um pouco para o
devido trabalho. E é isso que eu quero dizer: é que enquanto estivermos com a saúde, garras na frente, né. O que eu tenho a dizer é porque, veja, a gente já chegou essa idade, e
num continua mais um trabalho mais fácil, mais maneiro. Faz parte, porque, realmente, a
gente tem que continuar sempre a trabalhar. Qualquer um trabalho que surgiria pra gente,
a gente tem que continuar a trabalhar, né. Gosto de trabalhar nas coisas, trabalhar na terra,
na roça, plantar na roça. E num gosto de ﬁcar parado, não. é a vontade que me dá de trabalhar, porque quanto mais eu trabalho, mais eu tô ganhando energia. E se eu parar, aí é prejudicial para mim. Por hora, tô trabaiando dento das casa, né? é só o que eu tenho a fazer, é
trabaiar lá, trabaio ali. Mesmo ainda com essa idade avançada, com as experiência que a
gente tem, que num pode deixar de num fazer algo de melhor para o nosso resultado, que
isso é que importa para cada um de nós. é assim o trabaio. (06 sujeitos)

H: satisfação
com atividades
cotidianas

Eu gosto de muita coisa. Eu vou fazer uma comida, cozinhar, cuidar em comer. A comida é
importante, a gente comer. Fazer um café, lavo um prato, vou toma um banho. Aí, quando
termino, demora um pedacinho, eu sento na cadeira. Depois, eu me levanto, me deito na
rede, vou dormir, e descansar, ter descanso na minha vida. Faz muito bem um descanso.
Quando dé uma hora, duas hora, uma hora eu meia, eu me levanto. Aí, ﬁco andando, movimentando o corpo. Você sabe como é que as coisa. é o máximo que eu desejo, que eu
quero. Tem que ser uma coisa que me faz feliz, que eu me sinto bem, eu não posso nem
dizer nada, né? (06 sujeitos)

I: Atividades
artesanais

O que eu gosto é fazer meu trabalho na grade, fazer labirinto, renda, artesanato, costurar.
Eu gosto muito de costurar. Eu ainda continuo costurando e vou até o ﬁm da vida. Essas
minha ropa aqui é tudo eu que faço na mão, tudim na mão. Num tem máquina, só na mão.
E me sinto bem porque tenho minha própria independência. (05 sujeitos)

j: Estar bem em
família

Tenho prazer eu viver com meu cônjuge, com meus ﬁlho, estar com minha família reunida,
estar conversando com meus ﬁlhos. Quando eles sai ou tão fora, quando eles chegam na
minha casa, recebo eles bem. Eu tô feliz, graças a Deus, na minha vida. Pra mim é um prazer muito grande isso aí. é um prazer que eu tenho, deu tá vivendo, né, com a minha
saúde, graças a Deus, saúde do meu cônjuge, dos meus ﬁlho, na minha casa. (03 sujeitos)

Do tempo que eu mais gosto depois dos meus sessenta ano, é pensar na vida que eu
k: Pensar na vida tenho pra frente, né, a gente entender o que trouxe no início da vida, e agora, no presente.
(02 sujeitos)
Fonte: Pesquisa Direta, 2016.

As atividades elegidas pelos idosos em questão são as mais variadas, envolvendo o cuidado com a casa, com as plantas, a satisfação da realização de atividades cotidianas, de trabalho e de artesanato, além de gostarem de caminhar, reﬂetir sobre a vida, relacionar-se
com outras pessoas e estar bem em família. Nesse sentido, os DSC’s de cada categoria encontrada apontam a realização de suas preferências e desejos, ainda que apresentem limitações biopsicossociais.
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Percebemos que os idosos da Prainha do Canto Verde sentem-se muito bem quando
realizam o que gostam, mesmo que em um ritmo mais lento, representando, muitas vezes,
o reconhecimento de seus limites físicos e um constante desaﬁo e desejo de autossuperação,
autonomia e independência, a partir da realização de suas atividades prediletas. E é importante aﬁrmar que estes idosos, também aposentados, sentem-se com mais liberdade para
decidir como, quando e onde querem realizar tais atividades, em cujo exercício eles se recriam a si mesmos, e assim atribuem novos sentidos existenciais nesta fase da vida.
Compreendemos que as categorias: “A: Cuidar da casa”, “C: Atividades relacionadas à
pesca”, “D: Cuidar das plantas”, “G: Trabalhar” e “H: Satisfação com atividades cotidianas”,
representam a existência de um fazer-prazer, sendo acompanhadas por uma sensação de
bem-estar e felicidade em relação à ação desenvolvida. Reconhecemos nessas categorias a
presença de liberdade percebida, motivação intrínseca e satisfação, que são os principais
atributos de uma experiência de ócio (Monteagudo et al., 2013). Ressaltamos que a satisfação
presente nos discursos dessas categorias nos passa a ideia de “um propósito de autonomia,
uma aceitação de si mesmo, o que estabelece uma conexão com a sensação psicológica de
vitalidade” (Cuenca, 2016, p. 21).
Nesse sentido, vale destacar que em seus fazeres diários, os idosos em questão não
apenas suprem necessidades cotidianas, relacionadas à preservação e manutenção de seu
sustento, higiene pessoal ou alimentação. Essas atividades desvinculam-se de um tom de
obrigatoriedade e se estendem a um sentido de realização pessoal. é a própria vida orientada
pela busca da felicidade, referência maior do ócio autotélico, que resguarda grande potencial
para os sentidos da vida e do desenvolvimento humano, permitindo a constante autossuperação (Cuenca, 2016).
Outro fazer-prazer, que se relaciona muito com as categorias “C: Atividades relacionadas
à pesca” e “G: Trabalho” é a categoria “I: Atividades artesanais”. é interessante destacarmos
que o trabalho, para os idosos em questão, está associado a um fazer prazeroso, gerador de
energia, criador de si mesmo e de seu cotidiano, ganhando conotações benéﬁcas para além
da função de sustento ﬁnanceiro. No caso do artesanato, os idosos que criam suas peças admiram-se delas, sentem orgulho delas e de si mesmos, e lhes conferem originalidade à medida em que estes artesãos pensam e executam sua obra a partir da expressão de sua
criatividade. Pois o ofício, para o artesão, se expressa sob um estado de arte marcado por
contemplação e desfrute, uma vez que possui identiﬁcação intrínseca e positiva em seu processo de trabalho (Sennett, 2009).
Outro aspecto que proporciona bem-estar para os idosos da Prainha do Canto Verde
diz respeito ao fortalecimento dos laços sociais e afetivos, tal como percebemos nas categorias “E: Relacionar-se com outras pessoas” e “J: Estar bem em família”. Não podemos deixar
de pontuar que as ligações afetivas são importantes durante toda a vida, e que, com o passar
do tempo, os idosos tendem a sofrer perdas dos pais, irmãos, amigos próximos e até cônjuges. Com isso, há a necessidade de estabelecimento e/ou fortalecimento de laços afetivos
com os familiares e amigos, tornando-se um importante aparato sociocultural de acolhimento e suporte (Zimerman, 2007).
Em contraponto à maioria das categorias que despontam signiﬁcados atrelados à liberdade percebida e satisfação intrínseca, identiﬁcamos a categoria “B: Lazeres diversos” que
nos apresenta atividades vinculadas à diversão, descanso e repouso. Observemos que no
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discurso desta categoria o passear, jogar e ir à praia podem ser tomados como formas de divertir-se e de entreter-se, além de poder se apresentar como forma de descanso. Sob esse
ponto de vista, fazemos referência ao lazer enquanto um conjunto de ocupações que o sujeito livremente escolhe, seja para repousar, divertir-se, recrear-se, entreter-se ou desenvolver-se após se livrar das obrigações (Requixa, 1976 citado por Aquino & Martins, 2007).
Há ainda a categoria “F: caminhar”, que, diferente das demais, faz menção mais diretamente à saúde, esta percebida pelos idosos em questão como um bem-estar físico e emocional. A caminhada aqui é compreendida como um exercício que promove saúde, além de
ser um movimento interno e externo de apropriação dos limites, resistências e anseios ligados à saúde corporal e psicológica pelos idosos. Podemos, então, retratar que a prática de
exercícios físicos regulares, além de contribuir para o aumento da expectativa de vida das
pessoas, previne doenças e proporciona bem-estar físico e emocional, tendo como principais
benefícios à saúde: ganho de fortalecimento e resistência física, atuação na melhoria da autoestima e da imagem corporal, diminuição dos níveis de estresse e da ansiedade (Miranda,
Melo & Antunes, 2011).
Por último discorremos acerca de uma categoria que possui um caráter mais reﬂexivo e
introspectivo. Trata-se da categoria “K: Pensar na vida”, que revela uma possibilidade de encontro consigo e com sua história pessoal de vida em um constante vir a ser. Nessa categoria
observamos que o pensar na vida é tomado como possibilidade de presentiﬁcação do sujeito
mediante a relação passado-presente-futuro, apresentando-se como um momento fecundo
para reelaborações em relação a aspectos de si e de sua vida, além de um planejamento do
futuro com base no que quer vir a ser, pois investir no presente com base no que quer vir a
ser e resolver conﬂitos passados é uma prerrogativa para que haja um desenvolvimento pessoal mediante uma perspectiva de desenvolvimento ao longo da vida (Erikson, 2011).
E o que percebemos a partir do tratado é que a maioria das categorias analisadas representa discursos sobre as experiências cotidianas de vida de idosos da Prainha do Canto
Verde, em que ocorre a realização de atividades prediletas e livremente escolhidas pelos por
eles, nas quais se encontram o desaﬁo de recriar a si mesmo e a própria rotina.
Tais práticas se conﬁguram também como resistências na medida em que os idosos se
implicam subjetivamente e são arrebatados por experiências que os possibilitam criar um
saber sobre si mesmos e exercer sua liberdade, ainda que se encontrem imersos em contextos atravessados por discursos hegemônicos que ditam um conjunto de possibilidades sobre
o modo de agir, pensar e, inclusive, apreender-se na velhice.

Conclusões

Seguindo agora neste que é o último momento deste trabalho, podemos aﬁrmar que
todas estas atividades apontadas nos discursos e categorias mencionados parecem apresentar alguns traços ou características em comum, como terem um ﬁm em si mesmas, serem livremente escolhidas por parte daqueles que as realizam e as vivem, além de, como notamos
a partir dos próprios discursos, os sujeitos sentirem satisfação enquanto as realizam. Estas
características nos permitem inferir a vivência de todas estas experiências enquanto experiências de ócio, em que por meio destas estes sujeitos parecem empreender sentidos à vida.
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Ao mesmo instante em que percebemos isso, outro ponto nos salta à vista: o fato de
que estes discursos não condizem com os discursos externos sobre o envelhecimento, em
que as velhices são perpassadas por estigmas. é de se notar que estes idosos sabem e reconhecem seus limites físicos, doenças e vulnerabilidades físicas que muitas vezes ocorrem
nesta fase da vida. No entanto, eles não se aﬁrmam a partir deste lugar, do lugar do idoso
inútil, doente ou decrépito. Pelo contrário: eles buscam a vivência de suas próprias vidas
atreladas a estas atividades que lhes são prazerosas. E é justamente dessa relação que eles
produzem discursos e saberes próprios, saberes seus, o que lhes contribui para dizerem sobre
si próprios de uma forma diferente do que aﬁrmam os discursos hegemônicos.
Desse modo, o que percebemos a partir dos discursos destes idosos é que estas experiências nestas atividades de seus cotidianos são os idosos eles próprios seus atores; nestas
experiências emergem saberes que não vão ao encontro das lógicas capitais de produção e
consumo; e existe uma ética a partir da experiência, ética esta que atravessa a vida destes
sujeitos e sua forma de viver e pensar-se no mundo.
Estes e outros pontos nos permitem, portanto, aﬁrmar que estas experiências cotidianas
dos idosos da Prainha do Canto Verde fazem-se enquanto experiências de microrresistência
aos discursos hegemônicos sobre a velhice.
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resumo

O objetivo deste estudo consistiu em investigar os elementos de resistência que permeiam o tempo
de não trabalho e o lazer entre professores que atuam na Secretaria da Educação do Estado de São
Paulo (SEESP), Brasil. Trata-se de um estudo de caso, que utilizou, além da análise de documentos que
versam sobre o trabalho docente no Estado de São Paulo, de entrevistas semiestruturas atreladas à
aplicação da técnica de pesquisa sobre os usos do tempo. Foi possível observar que os professores investigados, como forma de resistirem à prescrição do trabalho, utilizam-se do que deveria ser o seu
tempo e espaço de não trabalho para a preparação de aulas. Ao mesmo tempo, os trabalhadores docentes elegem práticas de lazer que expressam relação com a docência, também como forma de resistência à lógica da prescrição do trabalho. Desse modo, foi possível aprender que os trabalhadores
docentes investigados utilizam do seu tempo de não trabalho e do fenômeno do lazer como forma de
resistência frente à prescrição e à degradação do trabalho na rede pública de ensino do Estado de São
Paulo.
PALAVrAs-CHAVE
Lazer; Tempo Livre; Trabalho; Trabalho Docente; Resistência.

Introdução

O objetivo deste estudo consistiu em investigar os elementos de resistência que permeiam o tempo de não trabalho e o lazer entre professores que atuam na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEESP), Brasil.
O fenômeno do lazer é aqui compreendido como uma das manifestações culturais que
ocorrem no tempo e no espaço de não trabalho, sendo parte integral do atual modelo de
organização social. Desse modo, vale destacar que a pesquisa foi orientada pela ideia de que
para se analisar o lazer de qualquer setor da classe trabalhadora é necessário considerar as
características do tempo de trabalho, sobretudo, as condições materiais às quais está submetida a categoria de trabalhadores em questão, posto que, segundo Padilha (2000), trabalho e lazer se inﬂuenciam mutuamente.
O Estado de São Paulo possui 41 milhões de habitantes, cerca de 20% da população brasileira (IBGE, 2010). No que tange à educação pública, tal Estado apresenta uma das maiores
redes da América Latina, com cerca de duzentos e vinte mil professores compondo seu quadro funcional.
A partir da década de 1990, a rede de educação em questão foi utilizada como laboratório para uma série de (contra) reformas neoliberais, implementadas posteriormente em
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âmbito nacional. Tal lógica não se restringiu ao campo educacional, mas tomou de assalto a
administração pública e as políticas implementadas em todas as esferas de Governo.
Nesse cenário, vale destacar a compreensão de que o neoliberalismo4 não pode ser caracterizado apenas como uma política econômica ou uma ideologia. Trata-se, fundamentalmente, conforme apontado por Dardot e Laval (2016), de uma racionalidade e, como tal,
tende a estruturar e organizar não apenas a ação dos governantes, mas também a conduta
dos governados.
Em relação ao trabalho docente, essa racionalidade, corroborou a administração gerencialista e orientou a noção da educação como serviço e não como direito, desencadeando
assim um processo de intensiﬁcação e precariedade do trabalho entre professores da rede
pública de ensino do Estado de São Paulo (VENCO; RIGOLON, 2014).
O trabalho docente foi reduzido a uma função técnica que visa ajustar os objetivos educacionais aos requisitos educacionais postos pela economia de mercado [...] O professor é
considerado o instrutor, reduzido à função de transmitir um conjunto de conhecimentos,
habilidades intelectuais, atitudes e valores que funcionam como geradores de capacidade
de trabalho e, consequentemente, de produção. Sua ação instrumentalizada pode ser intensiﬁcada para diminuir custos, para se tornar mais eﬁciente e eﬁcaz (SOUZA, 1999, p.82).

Em consonância com a orientação neoliberal, a SEESP operacionalizou, a partir da segunda metade dos anos 2000, a implementação de diversas políticas que interferiram diretamente no trabalho docente. A base para isso foi o lançamento da “nova agenda da
educação”, publicada no Diário Oﬁcial em 21 de agosto de 2007, que estabeleceu dez metas
que deveriam ser cumpridas até o ano de 2010.
Para esta investigação, vale destacar quatro políticas oriundas desse processo, que se
entrelaçam e que, além de expressarem o processo de intensiﬁcação e tentativa de controle
sobre o trabalho dos professores, permeiam sobremaneira o tempo de não trabalho e o lazer
da categoria em questão. São elas: a Boniﬁcação por Resultados – (BR), instituído pela Lei
Complementar nº 1078, de 17 de dezembro de 2008; o Programa de Qualidade da Escola
(PQE), que aponta como objetivo central a promoção de qualidade na rede estadual de ensino e que utiliza como parâmetro central para este ﬁm, o índice de Desenvolvimento da
Educação do Estado de São Paulo (IDESP); a própria proposta curricular do Estado de São
Paulo, implementada por meio do Programa São Paulo Faz Escola (SPFE), Resolução SE
76/2008; e, por ﬁm o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo
(SARESP), uma avaliação externa aplicada pela SEESP em alunos matriculados no 2º, 3º 5º,
7º e 9º anos do ensino fundamental e 3º ano do Ensino Médio – avaliação essa que é parte
constituinte das políticas apresentadas anteriormente.
A despeito das políticas educacionais citadas acima, corrobora-se a tese de que a escola
não está absolutamente dominada, mas sim, se apresenta como um espaço contraditório
de lutas, resistências, acomodações, submissões, conﬂitos entre interesses de classes e grupos (HYPOLITO, 1991).
4

“O neoliberalismo pode ser definido como o conjunto de discursos, práticas e dispositivos que determinam um
novo modo de governo dos homens segundo o princípio universal da concorrência” (DARDOT; LAVAL, 2016, p.17).
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Nesse sentido, Souza (2013) aﬁrma que o professor é um trabalhador que transita entre
o conformismo e a resistência. Assumir essa categorização, não signiﬁca dizer que os professores resistem ou se conformam em absoluto, muito menos que esses elementos existem
de forma isolada em um único sujeito, mas sim, que se negam e se completam para formar
a complexa relação do professor com o seu trabalho.
Posto esses elementos, para alcançar o objetivo proposto neste trabalho, o presente
texto está centrado, após o delineamento do percurso metodológico, em duas discussões. A
primeira, além de apresentar com maiores detalhes as políticas da SEESP pertinentes à temática do estudo, pretende demonstrar a percepção geral dos trabalhadores docentes investigados sobre a implementação dessas mesmas políticas; a segunda, busca apresentar e
discutir os processos de resistência à lógica da prescrição do trabalho apresentada que perpassam o tempo de não trabalho e lazer dos professores voluntários na pesquisa.

Percurso metodológico

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, caracterizada como um estudo de caso, que utilizou, além da análise de documentos que versam sobre o trabalho docente no Estado de São
Paulo, de entrevistas semiestruturas atreladas à aplicação da técnica de pesquisa sobre os
usos do tempo5.
Essa técnica de pesquisa busca identiﬁcar as atividades desenvolvidas e a organização
dos tempos sociais de parcelas da população, para tal, baseia-se na descrição das práticas cotidianas em determinada escala de tempo (AGUIAR, 2012; BRUSCHINI, 2006). Nesta investigação, os diários abarcaram o período de uma semana típica de trabalho mais o ﬁnal de
semana anterior ou subsequente. Nos diários, os trabalhadores docentes descreveram sua
rotina ao longo de 24 horas, em intervalos de 15 minutos, durante sete dias, indicando, caso
desenvolvessem mais de uma atividade ao mesmo tempo, qual a prioritária no momento.
A opção pelos diários sobre os usos do tempo não esteve atrelada à busca pela quantiﬁcação das horas dedicadas a cada atividade, mas sim, como mais um elemento para a
apreensão da dinâmica do tempo de não trabalho e das práticas de lazer em profundidade.
Ao mesmo tempo, a realização de entrevistas condicionadas à realização e análise do inventário sobre os usos do tempo, tornou possível a elaboração de roteiros especíﬁcos para cada
voluntário na pesquisa. Ademais, o preenchimento dos diários permitiu que os trabalhadores
docentes se guarnecessem de elementos antes não observados da sua própria dinâmica de
vida, tanto dentro, quanto fora do trabalho.
Ao levar em conta as distintas realidades, tanto na dinâmica de trabalho, quanto em relação às diferenças salariais entre as carreiras docentes, a pesquisa foi realizada em escolas
de ensino fundamental ciclo II e ensino médio, ou seja, que tenham em seu quadro de trabalho docente os professores de ensino básico dois6 (PEBII), também chamados de profes-

5

6

No Brasil, esta técnica de pesquisa recebe o nome de “usos do tempo” (AGUIIAR, 2012) ou “orçamento-tempo”
(BRUSCHINI, 2006). Com a finalidade de uniformizar a escrita utiliza-se, neste trabalho, a expressão “usos do
tempo”.
Os professores especialistas, ou PEB II, são os formados, nos cursos de ensino superior, nas modalidades de licenciatura, ou seja, são os professores licenciados em educação física, português, matemática e demais disciplinas
que compões o currículo oficial do Estado de São Paulo.
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sores especialistas, que atuam ministrando aulas do 6º ano do ensino fundamental ao 3º
ano do Ensino Médio.
A pesquisa de campo foi realizada com trabalhadores docentes que ministram aulas em
treze unidades escolares, sendo cinco delas da Diretoria de Ensino (DE) Campinas Leste e
oito da DE Campinas Oeste. O critério inicial para a seleção das escolas, baseou-se no índice
de cumprimento de metas (ICM) 7 estabelecido pela SEESP no ano de 2014 para cada unidade
escolar. A partir deste índice, foi elaborada uma tabela, dividida em cinco faixas, com as escolas que oferecem vagas para ciclo II e ensino médio, sendo a pesquisa realizada com ao
menos duas escolas dispostas em cada faixa.
O número exato de voluntários na pesquisa não foi estabelecido previamente, mas sim,
por meio do critério da saturação das entrevistas (MINAYO, 2009). Desse modo, após a constatação da reincidência de informações e de elementos considerados suﬁcientes para responder os questionamentos iniciais, cumpriu-se um total de 29 entrevistas, 14 com docentes
estáveis, 11 com docentes temporários e 4 com docentes eventuais. Da totalidade desses
professores, 17 são do gênero feminino e 12 do gênero masculino.
Vale ressaltar que esta investigação recebeu aprovação do Comitê de ética e Pesquisa8
e as entrevistas semiestruturadas foram realizadas mediante apresentação e aceite do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido.

Trabalho Docente, Lazer e resistência

Para discutir os elementos de resistência presentes no tempo de não trabalho e no lazer
dos professores voluntários na pesquisa, vale iniciar a discussão pela delimitação das políticas, implementadas pela SEESP apresentadas na introdução (BR; IDESP; Proposta Curricular
do Estado de São Paulo e SARESP) e de como elas se entrelaçam, na perspectiva racionalização neoliberal, tanto em forma como em conteúdo, para constituir a realidade do trabalho
docente no Estado de São Paulo.
A BR está atrelada ao cumprimento das metas do IDESP9. Segundo a Lei Complementar
nº 1078/2008, para que seja concretizada a boniﬁcação de resultados, dois fatores são considerados: as metas estabelecidas e o cumprimento destas. O ICM, utilizado como parte da
construção da metodologia, é o instrumento pelo qual a SEESP se baseia para a composição
da BR. Nesta política, o valor que o trabalhador docente poderá receber é equivalente ao
cumprimento da meta de sua unidade. Dessa forma, ao se levar em conta o índice de partida
(o do ano anterior), a unidade escolar que alcançar 100% da meta receberá 100% do bônus,
se alcançar 1% da meta, receberá 1% de bônus. é importante ressaltar que a meta pode ser
7

8
9

O ICM é calculado a partir do índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (IDESP) da escola
e a meta estabelecida pela SEESP (SãO PAULO, 2015). Tal índice foi escolhido, pois ele está diretamente ligado à
política de boniﬁcação por resultados, instituído pela Lei Complementar 1.078/2008, ou seja, é a partir do ICM alcançado por cada escola que a SEESP calcula o bônus salarial que os trabalhadores docentes receberão ao ﬁnal
de cada ano.
Parecer nº 1162726.
De acordo com o Governo do Estado de São Paulo, “O IDESP é um indicador que avalia a qualidade da escola.
Nesta avaliação, considera–se que uma boa escola é aquela em que a maior parte dos alunos apreende as competências e habilidades requeridas para a sua série/ano, num período de tempo ideal – o ano letivo. Por este
motivo, o IDESP é composto por dois critérios: o desempenho dos alunos nos exames de proﬁciência do SARESP
(o quanto aprenderam) e o ﬂuxo escolar (em quanto tempo aprenderam)” (SãO PAULO, 2015, p. 01).
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ultrapassada até a porcentagem de 120%, ou seja, mesmo se uma unidade escolar ultrapassar a meta em 150%, o máximo de boniﬁcação que os trabalhadores receberão será de 120%
(SãO PAULO, 2008).
A expressão máxima da política da SEESP para a educação no Estado de São Paulo se
materializa no Programa “São Paulo Faz Escola”, que consiste na proposta curricular didático-pedagógica implementada por meio desta secretaria a partir de 2008. Como parte deste
programa, a SEESP passou a oferecer o material didático intitulado “Cadernos do Professor”
e “Cadernos do Aluno”, divididos por área de conhecimento e por bimestre, e, já no ano subsequente à implementação do programa, SARESP passou a ser elaborado tendo como base
esse currículo oﬁcial. Dentre as principais características do “São Paulo Faz Escola”, além da
padronização dos conteúdos, foi a perda de autonomia e a prescrição do trabalho docente.
O SARESP merece destaque especial nas discussões, pois ao mesmo tempo em que está
baseado na proposta curricular do Estado de São Paulo – elemento que reforça a lógica da
prescrição do trabalho docente –, e serve como avaliação de sua implementação, é parte estrutural da BR e do IDESP. Ou seja, o SARESP é um elemento central na organização do trabalho docente na rede estadual paulista.
Essas e outras políticas como, por exemplo, o Sistema de Promoção por Mérito – chamado simplesmente de Prova do Mérito10 – são expressões da racionalização neoliberal para
a educação do Estado de São Paulo. Desse modo, em última análise, tais políticas buscam
implementar a exigência sistemática de concorrência entre os indivíduos.
Para Dardot e Laval (2016), o neoliberalismo é um sistema de normas que atualmente
estão profundamente inscritas nas práticas governamentais, nas políticas institucionais e nos
estilos gerenciais. A racionalização neoliberal estende a perspectiva da concorrência muito
além das fronteiras estritas do mercado. Assim, o que está em jogo, para tais autores, é a
construção de uma nova subjetividade, chamada de “subjetivação contábil e ﬁnanceira”, que
nada mais é do que a forma mais aprimorada da subjetivação capitalista.
Ao se corroborar a tese de que a escola não está absolutamente dominada, mas sim,
conforme destaca Hypolito (1991), se apresenta como um espaço contraditório de lutas, resistências, acomodações, submissões, conﬂitos entre interesses de classes e grupos, vale
destacar que os processos de resistência, que se manifestam em resposta à racionalização
neoliberal das políticas vinculadas ao trabalho docente no Estado de São Paulo, também são
contraditórios. Decerto, os elementos de resistência se sobressaem ora mais, ora menos, a
depender do momento político, das condições objetivas e subjetivas alinhadas ao projeto
de vida de cada professor.
Nesse sentido, os dois trechos de entrevistas11 apresentados abaixo, relacionados diretamente ao SARESP, apesar de serem os extremos da caracterização da ﬁgura do professor,
que transita entre o conformismo e a resistência12, ajudam a ilustrar esse processo.
10

11

12

A prova de mérito diz respeito a uma das poucas possibilidades de ascensão na carreira docente. Os professores
efetivos, de acordo com § 4º do artigo 4º da Lei Complementar nº 1097 de 27 de outubro de 2009 “poderão ser
beneﬁciados com a promoção até 20% (vinte por cento) do contingente total de integrantes de cada uma das
faixas das classes de docentes” (SãO PAULO, 2009).
Essas e as demais entrevistas utilizadas para a construção deste trabalho foram transcritas de modo a manter as
expressões idiomáticas e aspectos da linguagem oral, desse modo, em alguns casos apresentam construções sintáticas não condizentes com a norma culta.
Para Souza (2013), o próprio ato de permanência no magistério, frente à degradação do trabalho docente, já se
conﬁgura como um ato de resistência.
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Enquanto a escola vem falar para o aluno ir prestar o SARESP, a gente, na boca pequena,
fala o contrário, sabe? Por exemplo, o terceiro ano vai ser uma catástrofe na minha escola,
que é uma sala que já entendeu um monte de coisa, e aí, eles não vão, não vão! Eles tão
muito mais dedicados aos vestibulares, tão fazendo os simulados deles por aí, agora SARESP,
é algo que não está na cabeça deles, então, são dias que eles vão faltar (Entrevista 01).
Para ser sincera, eu vejo muita gente reclamando, mas eu acho que a gente tem os livros
didáticos que a gente usa, tem aqueles cadernos do aluno, só que assim, um professor trabalha bastante, daí vai depender do aluno... (Entrevista 21).

Enquanto na primeira entrevista é possível perceber um discurso de negação e resistência ao SARESP, o segundo trecho expressa o sentimento de conformismo. De todo modo,
vale frisar que independentemente da forma de contratação ou do posicionamento sobre o
SARESP, a prática preponderante entre os trabalhadores docentes investigados foi a de resistência frente à prescrição do trabalho.
Nesse sentido, foi possível observar que os professores, como forma de resistirem à
prescrição do trabalho no Estado de São Paulo, que tem como materialização última o “caderno do professor” e o “caderno do aluno”, utilizam-se do que deveria ser o seu espaço e
tempo de não trabalho para a preparação de aulas. Esse trabalho, mesmo que não ignore
por completo o projeto pedagógico das escolas, foge do escopo e extrapola a proposta curricular da SEESP.
é fato que ao assumir essa postura o trabalhador docente amplia a sua já constante
carga de trabalho não remunerada. Todavia, vale indicar a expressão “transformar” como a
adequada para representar esse processo, pois o professor não converte, simplesmente, não
trabalho em trabalho, mas sim, por não assentir o atual projeto de educação, almeja mudar
a realidade do seu trabalho, e em muitos aspectos busca a transformação da realidade educacional na rede de ensino em que atua.
Olha, eu até peço para o aluno fazer aquele caderninho, quando ele chega né (risos), pra
não ﬁcar ouvindo daqui e dali, mas sempre faço outras coisas, porque acho que aquilo que
tem lá não é aula. [...] então, na verdade, a maioria do meu tempo de preparar aula é para
as coisas que estão fora dele [dos cadernos do professor e do aluno] (Entrevista 15).

Nesse mesmo sentido, foi observado que os trabalhadores docentes elegem, dentro de
suas possibilidades, uma parcela de suas atividades de lazer, principalmente as ligadas à leitura
ou áudio visual, que têm relação com a docência e com sua prática pedagógica e que também
se conformam como resistência à lógica da prescrição do trabalho, vide a entrevista abaixo.
é que tudo é relacionado. Que nem, eu quis assistir uma nova série documentário porque
tem a ver com minha área […] assistindo [nome dá série] você ﬁca: nossa, podia passar isso
pra galera! Parece que em tudo você vê alguma coisinha que você pode colocar e ir pra mais
longe do que o que se tem no currículo (Entrevista 20).

Também foi possível identiﬁcar que o grau de autonomia, fruto da resistência extraída
do tempo de não trabalho e do lazer, colabora para que o trabalhador docente permaneça
no magistério, e que também faça desse ato uma forma de resistência. Obervou-se assim,
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que o relativo grau de autonomia, que ainda resiste no trabalho docente, é um dos elementos
que colabora para que o trabalhador docente permaneça na proﬁssão.
Desse modo, é contatar que práticas no tempo de não trabalho e manifestações do lazer
dos trabalhadores docentes investigados são permeadas por elementos de resistência às políticas educacionais implementadas pela SEESP, especialmente à lógica da prescrição do trabalho e ao SARESP.

Considerações Finais

Tal investigação objetivou investigar os elementos de resistência que permeiam o tempo
de não trabalho e o lazer entre professores que atuam na Secretaria da Educação do Estado
de São Paulo (SEESP), Brasil.
No cenário de aprofundamento da racionalização neoliberal no sistema educacional
público do Estado de São Paulo, políticas como a Boniﬁcação por Resultados, o Programa
São Paulo Faz Escola, os “Cadernos” do Professor e do Aluno, o SARESP, entre outras, determinam a prescrição e a consequente perda de autonomia na concepção do trabalho, o professor ora apresenta elementos de conformismo, ora elementos de resistência.
A despeito das políticas apresentadas, foi possível observar que os trabalhadores docentes investigados se utilizam do que deveria ser o seu espaço e tempo de não trabalho
para a preparação de aulas que extrapolam a barreira do trabalho prescrito e, na mesma
perspectiva, optam por vivenciar e fruir parte do lazer em atividades que estabelecem relação
com a docência e também com sua prática pedagógica.
Assim, observa-se que o magistério perpassa a vida do trabalhador docente como um
todo, sendo que o movimento de resistência frente à lógica de racionalização neoliberal na
educação pública paulista extrapola a esfera do trabalho e se manifesta também no tempo
de não trabalho e no lazer.
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PoLÍTICA PúbLICA DE EsPorTE E LAzEr No brAsIL: ProCEssos
EDUCATIVos NAs ExPErIêNCIAs DE LAzEr Dos
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André Henrique Capi2

rEsUmo
A relação do lazer com a educação é uma temática discutida nas diferentes esferas e espaços que formam os proﬁssionais da área, como cursos técnicos, graduações, pós-graduações lato e stricto sensu,
grupos de pesquisa, eventos acadêmicos. O objetivo deste trabalho é analisar as experiências de lazer
dos formadores do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) antes da formação acadêmica como
processos educativos. O estudo consistiu de uma investigação qualitativa combinando pesquisa bibliográﬁca, documental (análise do Lattes de dezenove formadores) e de campo (entrevista semiestruturada com dezesseis formadores e grupos focais com quinze deles divididos em três grupos, ambos
realizados online via Hangout On Hair). O grupo de formadores é constituído por professores de Educação Física, a maioria deles (75%) atuando como formador do programa desde 2007 e os demais (25%)
desde 2010. Entendemos o lazer como uma manifestação cultural e um fenômeno social, gerado no
decorrer dos séculos XIX e XX, constantemente inﬂuenciado pelas transformações na sociedade, que
surgiu a ﬁm de permitir às pessoas um tempo disponível para a vivência de experiências, fora do âmbito
do processo produtivo, vinculadas à livre escolha, diversão, prazer, convívio social, ludicidade e desenvolvimento pessoal e social. Na busca por tornar o lazer um direito social acessível a todos, o Ministério
do Esporte (ME) implantou, em 2003, o PELC, um programa social coordenado pela Secretaria Nacional
de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (SNELIS). Este programa desenvolve suas ações de implantação de núcleos de esporte recreativo e lazer em convênios ﬁrmados com governos estaduais e
municipais, universidades públicas e instituições federais e tem como objetivo democratizar e universalizar o acesso a práticas e conhecimentos do lazer e do esporte. O eixo da formação é uma ação central do PELC tendo a educação popular como uma das diretrizes orientadoras dos processos formativos
dos proﬁssionais que atuam no programa (formadores, coordenadores, agentes sociais de esporte e
lazer, voluntariado). Identiﬁcamos que na fase da infância e juventude a maioria vivenciou brincadeiras,
jogos, esportes e atividades artísticas em diferentes espaços (escola, praças, parques, rua, casa) permeados pela ludicidade. O componente lúdico experimentado nessas fases da vida dos formadores
contribuiu com a sua produção cultural, a ponto de colaborar com a consolidação da sua criatividade,
participação cultural e desenvolvimento pessoal e social, superando a formação requerida pelos padrões de produtividade social imposta na sociedade. A vivência do esporte na escola, praça, parque e
rua ampliou a compreensão das diferentes dimensões desse conteúdo e as suas relações com o lazer.
Nesse contexto identiﬁcamos que os formadores compreendem que a ressigniﬁcação do esporte o
torna opção de atividade para todos sem reforçar os estereótipos de que para a sua prática é necessário
ter habilidades técnicas e capacidades físicas especíﬁcas. Destarte destacamos que as práticas de lazer
dos formadores desencadearam processos educativos que contribuíram com a construção dos saberes
sobre lazer se articulando aos saberes que tiveram junto aos programas de formação acadêmicos e
proﬁssionais ao longo da sua trajetória, como também, na qualiﬁcação das intervenções pedagógicas
como formador do PELC e nos outros espaços que atuam como proﬁssionais do lazer.
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Na atualidade, os estudos sobre formação na área do Lazer buscam diálogos com outras
áreas, como a educação, para avançar na produção de conhecimento que possa contribuir
nas intervenções do proﬁssional e, na construção do conhecimento acerca da temática. Essas
buscas propiciam a oportunidade de qualiﬁcação dos proﬁssionais (professores/docentes) e
outras personagens que atuam na política pública de esporte e lazer, bem como, entender
o papel do eixo da formação na política pública e, como ela pode contribuir na consolidação
do processo de implementação dessas políticas.
Entendemos a formação como um dos eixos norteadores das políticas públicas nesta
área, juntamente com outros dois - a concepção de lazer dos gestores e a intersetorialidade
(Marcellino, 2008). Segundo esse autor, as políticas públicas de esporte e lazer conseguem
avançar somente quando esses três eixos se constituem de maneira integrada com as políticas setoriais de outras áreas (transporte, economia, espaços e equipamentos, assistência
social, educação), compreendendo a totalidade das relações sociais.
Na área dos estudos do lazer, como na educação, a reﬂexão a respeito da formação proﬁssional pode ocorrer para analisar a formação inicial, continuada e a cultural, esta última
concretizada via o saber das experiências. A primeira se caracteriza como aquela que acontece no curso de graduação ou cursos técnicos; a segunda em momentos que se concretizam
após a conclusão da formação inicial, como os cursos de qualiﬁcação e especialização proﬁssional e acadêmica (pós-graduação em nível lato ou stricto sensu). A terceira, a formação
cultural, ocorre nas experiências de lazer, o que França (2003) categoriza como aquela que
se constitui de toda e qualquer experiência vivida pelo professor em todo o seu contexto na
relação com o estilo de vida, a ludicidade, a festividade, os olhares diferenciados e as múltiplas situações das pessoas no tempo livre. Compreendemos que nessas três esferas o proﬁssional apreende novos saberes e/ou ressigniﬁca aqueles constituídos ao longo desses
processos formativos.
O objetivo deste estudo é analisar as experiências de lazer dos formadores do Programa
Esporte e Lazer da Cidade (PELC) antes da formação acadêmica como processos educativos,
buscando contribuir com as análises sobre a formação cultural como processo educativo.
A justiﬁcativa para estudar as relações entre os temas processos educativos, experiências de lazer e formação e atuação proﬁssional está relacionada a dois fatores: primeiro pela
possibilidade dessa investigação propiciar a ampliação dos estudos sobre a formação na área
do lazer. Segundo porque esses desdobramentos podem contribuir com a estruturação das
políticas de programas que têm a formação como eixo central das suas ações, no sentido de
considerar os saberes do proﬁssional no processo de construção das intervenções.
O PELC é um programa social de abrangência nacional que propõe a implantação de
políticas públicas e sociais para atender à demanda por lazer e esporte recreativo da população, sobretudo de comunidades em situação de vulnerabilidade social. O objetivo do programa é democratizar e universalizar o acesso a práticas e conhecimentos do lazer e do
esporte recreativo, integrados às demais políticas públicas, favorecendo o desenvolvimento
humano. Este programa é coordenado pela Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer
e Inclusão Social (SNELIS) do Ministério do Esporte (ME), que possui como uma de suas ações
a implantação de núcleos de esporte e lazer. Esses núcleos são caracterizados como espaços
de referência e convivência social para todos da comunidade (pessoas de diferentes faixas
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etárias, com necessidades especiais e deﬁcientes físicos) cuja proposta consiste em desenvolver atividades sistemáticas (oﬁcinas) e assistemáticas (eventos) em convênios ﬁrmados
com governos estaduais e municipais, universidades públicas e instituições federais. A mediação dessas atividades é desenvolvida por agentes sociais que passam por um processo
de formação sob a responsabilidade da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Esta
instituição também coordena um grupo de vinte formadores e cinco articuladores regionais
das diferentes regiões brasileiras responsáveis pela capacitação dos agentes sociais.
Este programa tem a formação como um dos seus eixos norteadores. Portanto, são desenvolvidas ações com o objetivo de qualiﬁcar os recursos humanos que atuam com a formação de agentes sociais do Programa. Esse processo de formação acontece por intermédio
de encontros semestrais dos formadores; web conferências trimestrais; acesso a plataforma
de dados do programa para o compartilhamento de conteúdo, materiais didáticos e experiências de formação, planejamento, monitoramento e avaliação das formações nos convênios; encontros regionais de formadores; encontros gerenciais que envolvem gestores,
equipe técnica do ME e da UFMG.

Trilha metodológica

O estudo consistiu de uma investigação qualitativa combinando pesquisa bibliográﬁca,
documental. A pesquisa bibliográﬁca aconteceu ao longo do estudo, por meio do levantamento bibliográﬁco. Consultamos as referências bibliográﬁcas no sistema de bibliotecas integradas da UFMG, na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, no Sistema de pesquisa de
periódicos e Banco de Teses do Centro de Aperfeiçoamento a Pesquisa (CAPES), no acervo
do Laboratório de Pesquisas sobre Formação e Atuação Proﬁssional em Lazer
(ORICOLé/UFMG), nos sites dos periódicos que publicam sobre os temas selecionados, tais
como: Licere, Movimento, Motriz, Motrivivência, Revista da Educação Física, Revista da
ANPED e nos Anais do Congresso Nacional de Educação. Para a localização, a consulta e a
seleção das referências utilizamos as palavras-chave lazer, processos educativos e formação
e atuação proﬁssional.
A pesquisa documental ocorreu por intermédio da análise dos documentos e diretrizes
do PELC e o currículo Lattes daqueles proﬁssionais que participaram da pesquisa. Assim, consultamos a página de cada um deles na Plataforma Lattes3 para buscar as informações disponíveis nas categorias do formulário. Para iniciarmos a pesquisa, enviamos, via e-mail, uma
carta-convite aos dezenove formadores do programa a participarem da pesquisa. Neste convite estabelecemos um prazo de quinze dias para a devolutiva. O cumprimento deste prazo
constituiu-se como critério de aceite e deﬁnição do total de formadores do grupo que participariam da pesquisa. Destes dezenove, dezessete retornaram o e-mail no prazo estabelecido e em seguida disponibilizaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
assinado. Em seguida estabelecemos um prazo de quinze dias para esse grupo de formadores, que aceitou participar da pesquisa, atualizar o currículo na Plataforma Lattes. Após esse

3

Essa plataforma constitui-se como a base de dados, pública, de currículos de pesquisadores e instituições das
áreas de Ciência e Tecnologia. Os dados disponíveis nessa plataforma são utilizados pelas principais universidades,
institutos, centros de pesquisa e fundações de amparo à pesquisa dos estados como instrumento para a avaliação
de pesquisadores, professores e alunos.
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período acessamos a página dos currículos dos dezessete formadores e iniciamos o processo
da análise.
A pesquisa de campo utilizou os instrumentos da entrevista semiestruturada, somente
com dezesseis formadores e a estratégia de grupos focais com quinze deles, que foram divididos em três grupos. A aplicação desses dois instrumentos ocorreu online via a ferramenta
Hangout On Hair4. Essa diminuição na quantidade de participantes nesses dois instrumentos
ocorreu devido ao problema de conexão com a internet e a falta de disponibilidade de tempo.
A análise dos dados coletados foi realizada por meio da técnica de análise de conteúdo
conforme apresentado por Bardin (2009). Utilizamos o programa NVivo5, ferramenta de busca,
consulta e visualização que propicia a identiﬁcação das palavras mais citadas nas entrevistas, a
relação entre elas, a criação de nós (palavras signiﬁcativas) e o respectivo armazenamento dos
trechos, frases e termos de todos os documentos e fontes selecionadas que se referem às palavras signiﬁcativas, a relação entre elas, e os demais recursos de codiﬁcação. Para tornar as informações coletadas através do software representativas e signiﬁcativas, realizamos o processo
de exploração do material de maneira articulada com as fases da análise de conteúdo (pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados e interpretação).

Processos educativos nas experiências de lazer e os saberes sobre lazer

Para avançar com a investigação sobre os processos educativos no tempo livre é necessário compreendermos o lazer como cultura, portanto, como uma manifestação humana
concreta que permite às pessoas o exercício da cidadania e a participação cultural, entendendo esta última “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” (Marcellino, 1995, p. 17). Para Paraíso (2010), compreender o lazer como
cultura abre possibilidades para analisá-lo em diálogo com o currículo, este último, conceitualizado nos seus estudos como uma prática cultural; texto cultural; prática de signiﬁcação
e prática produtiva.
Entendemos que os processos educativos veiculados nas experiências fora do espaço da
escola, portanto, nas outras esferas da vida das pessoas (lazer, religião, família, espaços e momentos de convívio social) não desvalorizam e nem desconsideram o conhecimento cientíﬁco/
teórico e acadêmico proposto na formação acadêmica dos cursos de diversas áreas nos níveis
de graduação, pós-graduação lato e stricto sensu. Segundo Ghedin (2004) no campo da educação as experiências cotidianas do professor permitem a esse proﬁssional perceber as subjetividades presentes na escola, abrindo espaço para a constituição de um projeto de formação
4

5

Plataforma de mensagens instantâneas e chat de vídeo desenvolvido pelo Google, lançada em 15 de maio de
2013, durante a conferência de desenvolvedores Google I/O. Essa ferramenta substituiu três produtos de
mensagens que o Google havia implementado simultaneamente nos seus serviços, incluindo o Google Talk, Google+Messenger e o Hangouts, um sistema de vídeo chat presente no Google+. Essa ferramenta permite a realização
de chamadas com uma pessoa ou com um grupo de pessoas através de computador e smartphone. Disponível
em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Hangouts. Acesso em: 26 nov. 2014.
Software que suporta métodos de pesquisa qualitativos e mistos que permite ao pesquisador reunir, organizar e
analisar conteúdos de entrevistas, discussões em grupo, pesquisas, áudio, mídia social e páginas da web. Texto
retirado do site do programa. Disponível em: http://www.qsrinternational.com/other-languages_portuguese.aspx
Acesso em: 14 ago 2015.
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pautado num “conjunto de valores ﬁlosóﬁcos, epistemológicos, antropológicos, políticos, éticos
e estéticos, oferecendo uma visão de mundo, de sociedade e de homem/ mulher que permita
retomar a dimensão da utopia no modo como somos e fazemos a educação no presente” (p.
398).
Para Marcellino (2006) e Melo e Alves Junior (2003) o lazer possui um duplo aspecto
educativo: a educação para e a educação pelo lazer. A primeira perspectiva signiﬁca que é
necessário aprendizado para o desenvolvimento de atividades no tempo livre, quer no plano
da produção ou para acessar e consumir os diferentes bens culturais conscientemente com
criticidade. A segunda, entende o lazer como veículo de educação, por se tratar de uma manifestação cultural com potencial para trabalhar, valores, condutas e comportamentos que
contribuam com a compreensão da realidade. Segundo Marcellino (2006),
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, incentivo ao auto-aperfeiçoamento, pelas oportunidades de contatos primários e de desenvolvimento de sentimentos de solidariedade. (p. 50).

As experiências de lazer do proﬁssional do lazer desencadeadas nesse duplo aspecto educativo permitem a construção de saberes sobre lazer que contribuem com sua formação proﬁssional. Dialogamos com o entendimento de saberes proposto por Gomes (2011) que os
considera como os conhecimentos formais e informais dos sujeitos, tendo como referência:
os contextos, espaços e tempos socioculturais, políticos e econômicos; as transformações
técnicas e organizacionais; os impactos ambientais; as contradições da sociedade; os laços
coletivos e de solidariedade, sendo signiﬁcativo avaliar também as inﬂuências de agrupamento social, de gênero, crença, etnia e grupos geracionais, entre outras. (p. 38).

Portanto, entendemos o saber da experiência como o modo que o proﬁssional se apropria dos saberes sobre lazer ao longo da sua vida, considerando os momentos vividos na fase
anterior à sua atuação proﬁssional. França (2003) entende estas situações como experiência
cultural constituída de toda e qualquer experiência vivida pelo professor em todo o seu contexto, considerando a relação com o estilo de vida, a ludicidade, a festividade, os olhares diferenciados e as múltiplas experiências das pessoas.
A aproximação do debate dos processos educativos, construção dos saberes e da formação proﬁssional no lazer como artefatos da cultura se concretizam porque esses elementos
estão imbricados com o plano cultural. Ao estabelecer essa relação compreendemos que esse
é o caminho para que as políticas e programas de lazer sejam planejados e implementados,
como estratégia que se concretiza no plano cultural propiciando aos sujeitos acesso ao saber
e ao poder. O lazer como uma manifestação e um direito social que produz saber e poder também deve ser visto como um espaço de questionamento de produção de modos de ser e agir
que pode empoderar os sujeitos na mudança da realidade social, econômica, política e cultural.
Compreender a formação proﬁssional e a construção do saber, no lazer, sob a ótica da cultura
e como uma manifestação de poder-saber, signiﬁca enxergar a realidade de diferentes lugares.
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Nesse contexto a investigação buscou analisar os saberes sobre lazer dos formadores
do PELC construídos a partir das experiências de lazer que tiveram no período da infância,
juventude, escola e prática esportiva.
Ao inventariar as experiências de lazer na fase da infância e juventude dos formadores
identiﬁcamos que a maioria deles vivenciou brincadeiras, jogos, esportes e atividades artísticas em diferentes espaços, tempos e momentos.
A gente brincava com o mínimo de brinquedo, mas, a gente criava as brincadeiras e as brincadeiras e o que eram brinquedos eram muito inusitados, assim, então, desde uma manguinha, a gente fazia um monte de coisas com uma manga verde e era tudo, brincava com
pedrinha. (F10 – Entrevista).
Fui uma garota que subiu em árvore, escorregou de papelão no morro, andou de carrinho
de rolimã na rua, andou de bicicleta, soltou pipa, [...]. (F11 - Entrevista).

A fase da infância na trajetória dos formadores demonstrou ter vínculo signiﬁcativo com
as experiências do brincar, propiciando a vivência do lúdico. Para Marcellino (2007) a vivência
plena do lúdico na infância concretiza-se no brinquedo, jogo, brincadeira, experiências que
permeadas pelo prazer “possibilita à criança a vivência da sua faixa etária e ainda contribui
de modo signiﬁcativo, para sua formação como ser realmente humano, participante da cultura da sociedade em que vive” (p. 72). Isayama; Gomes (2008) corroboram com esse debate
e anunciam que o brincar na infância, por se manifestar na dimensão do simbólico, permite
à criança a inserção cultural. Portanto, o brincar “se expressa como linguagem e como processo de elaboração de signiﬁcados e sentidos coletivos, contextualizados e enraizados no
universo social que o legitima” (p. 160).
Nesse contexto, entendemos que o componente lúdico experimentado nessa fase da
vida dos formadores contribuiu com a sua produção cultural, a ponto de colaborar com a
consolidação da sua criatividade, participação cultural e desenvolvimento pessoal e social,
superando a formação requerida pelos padrões de “produtividade social” imposta na sociedade (MARCELLINO, 2007).
Os discursos de alguns formadores explicitam os sentidos e os signiﬁcados das marcas
do brincar e jogar experimentadas na infância e juventude e que ﬁcaram para a vida cotidiana
deles, inclusive para ajudá-los na atualidade a pensarem e construírem saberes sobre o lazer.
Eu acho que os meus conhecimentos sobre lazer eu aprendi mais quando eu era criança,
especialmente porque lá eu vivia mais ele. Mas eu participei de uma, assim como a F7, eu
tive um engajamento muito grande na igreja do bairro onde a gente fazia um monte de
eventos e, depois de um tempo eu participei de um programa da associação cristã de moços,
que ela treina sobre lazer aqui e, foi quando eu mais ou menos quando eu entendi o que
que era recreação ou técnica de recreação (F8 – Grupo Focal).

De acordo com esse contexto, entendemos que os momentos de brincar experimentados pelos formadores no período da infância, constituem-se em saberes sobre lazer, porque
permitem a esses proﬁssionais abordarem nos seus espaços de atuação os temas infância,
brincar, tempo e espaço. Ao se apropriar desses saberes, construídos na interface entre o
que o formador viveu na infância e aprendeu na formação proﬁssional é possível pensar

POLíTICA PúBLICA DE ESPORTE E LAZER NO BRASIL:
PROCESSOS EDUCATIVOS NAS EXPERIêNCIAS DE LAZER DOS FORMADORES/AS DO PELC

numa intervenção pedagógica que esclareça e permita aos sujeitos envolvidos no processo
formativo viver, saborear, conhecer e aprofundar sobre temas especíﬁcos para esse público.
Nesse sentido abrem-se possibilidades para a discussão da infância, criança, brincar, jogo,
lúdico, do direito ao lazer para essa faixa etária, construindo os saberes em diálogo com os
sujeitos.
A infância e a juventude dos formadores também aparecem marcadas pelas experiências com as práticas esportivas e outros conteúdos no espaço da escola e fora dela.

Depois eu fui pra escola já no ensino fundamental do quinto ao oitavo ano, o professor de
educação física estimulava muito a parte de equipes da escola e eu comecei a fazer parte
da equipe de handebol da escola, e também de vôlei, [...] (F6 - Entrevista).
Tive uma vida infantil dentro da escola de ensino fundamental e de ensino médio praticamente toda voltada pra esporte, sempre fui uma pessoa que praticou esportes dos mais variados né, comecei jogando futebol de salão, depois quis jogar voleibol acabei no karatê
(F13 - Entrevista).

Os relatos sobre o envolvimento com o esporte na escola apontam que a educação física
escolar, para esses formadores, privilegiou o conteúdo e a prática esportiva na perspectiva
do treinamento, o que denota a concepção de esporte disseminado na escola e o perﬁl dos
participantes da aula. Segundo Bracht (1999) essa inﬂuência do esporte na escola decorreu
da concepção do “corpo-máquina” incorporada pela pedagogia da Educação Física atrelada
à concepção que o movimento olímpico passaria a conferir um reconhecimento político ao
país via os resultados esportivos. Essa foi uma proposta que tinha um papel importante no
projeto de Brasil dos militares, porque entendiam que a intervenção no corpo (máquina)
melhoraria o funcionamento orgânico (para o desempenho atlético-esportivo ou desempenho produtivo) e ainda aﬁrmaria o país como uma nação desenvolvida. Essa visão pautada
na aptidão física e na esportivização ﬁndou em outro problema, a manutenção do conhecimento básico/privilegiado e incorporado pela Educação Física, ainda vinculado restritamente
à área das ciências naturais, mais especiﬁcamente pela biologia e suas mais diversas especialidades, auxiliadas pela medicina (BRACHT, 1999).
Para mim especiﬁcamente a aula de educação física, a prática esportiva, foi muito importante, muito importante e muito interessante, isso gerou em mim, um envolvente, um gosto
por essas atividades que me motivou a querer fazer a graduação em educação física muito
por conta dessa experiência que foi positiva, que foi interessante, eu tinha interesse de continuar o envolvimento com isso (F1 - Entrevista).

Os formadores destacam que a prática esportiva vivenciada no espaço da escola, no período da infância e juventude, foram experiências que os motivaram a escolher a Educação
Física como a área de formação proﬁssional. Isso signiﬁca que essas experiências com o esporte podem ser apropriadas na sua intervenção proﬁssional, desde que sejam contextualizadas nas especiﬁcidades do lazer. Esse é o desaﬁo para esse proﬁssional que ingressa na
educação física e, no percurso da graduação ou mesmo despois dela concluída, se insere
proﬁssionalmente no campo do lazer. Destacamos esse aspecto porque para atuar no lazer
é necessário o domínio amplo das especiﬁcidades da área, situação que os cursos de educa-
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ção física ainda não conseguiram alcançar, uma vez que os currículos das IES ainda privilegiam
a prática sem reﬂexão que enfatiza a reprodução de atividades (jogos e brincadeiras) ligadas
aos conteúdos físico-esportivos (ISAYAMA, 2002).
No período da infância e da juventude a relação dos formadores com as práticas esportivas no âmbito escolar (recreativo e competitivo) e fora da escola (jogando o esporte) possibilitou a construção de saberes sobre o conteúdo esportivo do lazer. Entendemos que esses
saberes podem ser construídos, relacionando o conteúdo e a estratégia das atividades experimentadas nesses espaços, para reﬂetir sobre como tais práticas podem ser apropriadas
no contexto do lazer, o que deve ser (re)signiﬁcado, como o esporte deve ser tratado, quem
deve participar das atividades. Isso demonstra que para o proﬁssional de educação física
atuar no lazer é necessário conhecer as especiﬁcidades do campo, e a forma de tratar e abordar o esporte é uma delas.
O acesso às diversas manifestações culturais na fase da juventude dos formadores se
concretiza a partir da ocupação dos diferentes equipamentos de lazer da cidade.
Mas assim na minha trajetória mesmo eu não tinha uma ligação muito forte com a área lúdica, agora das artes eu sempre gostei, música, teatro sempre foi algo que fez parte do meu
gosto no início, apesar de não ter muito acesso quando criança, ﬁnanceiramente, mas a escola me possibilitou muita coisa também (F12 - Entrevista).
Optei pela escola pluricurricular, essa escola dava a opção de você passar por diferentes
artes, a gente pode comparar isso com os interesses culturais do lazer, a gente passava por
artes manuais, artes da marcenaria em vários aspectos de interesses artísticos e a educação
física [...]. Então foi ai que eu fui tendo os primeiros contatos com a culinária, com as artes
manuais, com as artes plásticas, e com a educação física além de uma banda musical e o
basquete (F4 - Entrevista).

As formadoras (F4 e F12) tiveram acesso ao teatro, cinema e artes manuais na fase da
infância e juventude, por meio de ações desenvolvidas na escola. Esses relatos destacam que
a escola se constitui como um espaço que possibilita aos escolares o envolvimento com atividades de diferentes linguagens culturais contribuindo com a educação para o lazer. Nesse
sentido Marcellino et al (2008, p. 137) entendem que a escola deve ser vista como equipamento e organização de educadores, funcionando como centro de cultura popular que tem
“entre seus vários componentes, a sua tarefa educativa no que compete ao espaço, ultrapassando os limites dos muros dos prédios escolares, estendendo-se a outros equipamentos
da comunidade próxima”.

Considerações finais

O lazer, para se tornar um direito de todos, precisa ser compreendido como uma manifestação que pode se concretizar em diferentes espaços para diversos públicos. Um caminho
para a democratização do espaço da cidade e, com isso, do lazer, consiste em desenvolver
uma política pública com planejamento, ações intersetoriais, otimização do uso dos equipamentos especíﬁcos e não especíﬁcos de lazer, a atuação de proﬁssionais qualiﬁcados e com
experiência para a execução dos projetos e programa na área.

POLíTICA PúBLICA DE ESPORTE E LAZER NO BRASIL:
PROCESSOS EDUCATIVOS NAS EXPERIêNCIAS DE LAZER DOS FORMADORES/AS DO PELC

Identiﬁcamos que os processos educativos dos formadores construídos a partir das experiências de lazer, antes da formação acadêmica, se concretizaram no brincar, jogar, praticar
esportes, dançar, escutar música, ir ao teatro e cinema vivenciados nos diferentes espaços e
contextos no período da infância e juventude desses proﬁssionais. Essa trajetória contribuiu
para a construção dos saberes sobre lazer que são utilizados no cotidiano das intervenções
proﬁssionais.
Esse movimento demonstra que os formadores reconhecem que a construção dos seus
saberes sobre lazer concretizou-se nessa inter-relação do já experimentado na rua, escola,
instituições, programas ao longo da sua trajetória, com o vivido na atualidade, considerando
o conhecimento do outro e o produzido pela ciência. Portanto, os processos educativos nessa
fase da vida permitiram a construção do saber sobre lazer porque se constituíram num contexto plural, contemplando o discernimento, subjetividade, diferença, separação, escolhas,
decisão, aceitação ou rejeição, gostar ou não gostar e o exercício do juízo de forma concreta.
Em suma, busca-se com isso pensar a possibilidade dos processos educativos construídos nessa trajetória se concretizarem nas ações de produção do conhecimento e de intervenção no campo do lazer como dois lados do mesmo processo que se ressigniﬁcam no
cotidiano sempre contextualizados com a realidade, considerando os modos de ser, estar,
viver e sentir dos sujeitos que fazem parte da sua intervenção, permitindo a reinvenção dos
sujeitos e da própria ação.
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rEsUmo
A clássica divisão de tempo de trabalho e de não-trabalho tem perdido espaço nos campos teórico e
prático, já que não é possível determinar com convicção onde termina o tempo do trabalho e começa
o tempo do lazer. Assim, faz-se necessária a inclusão de vivências e reﬂexões sobre o lazer – educação
pelo e para o lazer – inclusive no ambiente organizacional. Dentro dessa ótica, o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, autarquia federal brasileira, promoveu seis saraus dentro do órgão no
ano de 2016, construídos por sua própria força de trabalho de acordo com o signiﬁcado que esses
deram aos temas propostos. Essas ações valorizaram talentos e promoveram melhorias no clima organizacional, em uma clara utilização do duplo aspecto do lazer como ato de resistência ao modelo organizacional vigente e à falta de recursos para contratação e para consumo de atividades,
corriqueiramente utilizadas em prol da qualidade de vida de forma mais passiva.
PALAVrAs-CHAVE
Lazer; Arte; Gestão de pessoas.

Introdução

Muito se fala na Revolução Industrial do Século XIX como marco que mudaria não apenas as relações econômicas, políticas, educacionais, dentre outras, como principalmente alteraria as noções de tempo e espaço vigentes até então. No século XX, quando no ocidente
tiveram início as formulações teóricas acerca do lazer, o trabalho tomou o centro dessa discussão, colocando o lazer em segundo plano. E o lazer, que sempre foi associado a questões
como improdutividade, liberdade e prazer, as quais não condiziam com o que se espera no
momento produtivo do trabalho, ﬁcou limitado a ser exercido apenas no chamado “tempo
livre”. Nessa ótica, lazer é considerado como a antítese do trabalho (Gomes, 2014).
Todavia, o conceito de lazer como oposto ao trabalho não consegue trazer à tona todas
as complexidades que envolvem o tema. A linha que separa trabalho e lazer atualmente está
cada vez mais tênue, principalmente em virtude dos avanços tecnológicos que nos colocam
em tempos e espaços cada vez mais amplos, refazendo as relações trabalhistas (Gomes,
2014). é que, essencialmente, a vida como um todo é feita de muitos campos distintos, e a
separação entre eles é bastante imprecisa. Dessa forma, as fronteiras absolutas entre trabalho, lazer e as diversas esferas da vida cotidiana são inexistentes (Gomes, 2004). Com esse
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raciocínio, Gomes (2014) nos traz o conceito de lazer como uma necessidade humana e dimensão da cultura, que leva em consideração a carga de ludicidade do qual está imbuído e
de diversidade de vivências culturais possibilitadas nos diferentes contextos. Assim, ele, o
lazer, está presente na vida das pessoas sempre, em todos os lugares, a qualquer tempo e
nos mais diversos contextos.
Essa presença também acontece por seu duplo aspecto educativo – educação para e
pelo lazer, duas faces indissociáveis, que caminham sempre juntas, e que contribuem para a
formação humana (Pimentel, Santos & Boaretto, 2014).
A educação para o lazer prepara a pessoa para praticá-lo em seu tempo livre, e a educação
pelo lazer aproveita a prática de lazer para agregar saberes e práticas que emprestam novos
signiﬁcados ou ﬁnalidades àquele lazer. (Pimentel, Santos & Boaretto, 2014, p. 106)

No contexto atual, há um aprisionamento dentro da liberdade de escolha sobre o que
fazer com o próprio tempo livre que se relaciona com o contexto social, econômico e cultural
em que nos inserimos, bem como com os apelos da mídia que podem ditar padrões de conduta. Assim, o primeiro aspecto, educação para o lazer, se refere a um processo de ensino e
de aprendizagem de possíveis e diversas formas de vivenciá-lo, caminho esse que nos leva a
um processo de escolha mais consciente e crítico (Pimentel, Santos & Boaretto, 2014).
Já o segundo aspecto, educação pelo lazer, consiste em quando suas atividades não são
vivenciadas apenas pela diversão, mas também como intuito de trabalhar valores, condutas
e conhecimentos por meio delas (Pimentel, Santos & Boaretto, 2014). Esse conceito está explícito na seguinte aﬁrmação de Ferrigno (2016, p. 348): “o lazer é visto principalmente como
entretenimento, embora possa ser um poderoso instrumento de educação, com vantagens
sobre o ensino formal, ao associar exatamente educação com diversão”. Para Pinto (2008),
essa é uma modalidade educativa que, apesar do caráter educacional intencional, não está
amarrada nem engessada em sistemas e métodos pré-determinados. Segundo a autora,
trata-se de um processo que acontece ao longo de toda a vida, no qual desde criança aprendemos a lidar com a administração do tempo e com a priorização daquilo que realmente importa, passamos pelo conhecimento dos diversos interesses culturais e pela vivência de uma
ampla gama de possibilidades que vão desenvolver os gostos, até chegarmos à possibilidade
de vivenciá-los de maneira consciente e com identiﬁcação com relação ao que se faz.
Há pesquisas que apontam a importância de se utilizar essa ferramenta que é a educação pelo lazer também dentro das organizações. é o caso da realizada em 2012 com servidores ativos do Núcleo Estadual do Ceará no Ministério da Saúde do Brasil, em que todos os
participantes aﬁrmaram que atividades lúdicas poderiam melhorar sua qualidade de vida no
trabalho. Esses resultados apontaram para a possibilidade, advinda da educação pelo lazer,
de um aprimoramento do trabalho em equipe dentro das organizações, visto que ela promove a integração e a convivência com a diversidade humana (Pereira, Silva & Sá, 2012).
O desaﬁo de promover bem-estar aos trabalhadores associado à satisfação dos clientes
externos à corporação indica que o pacote oferecido como espécie de vitrine recheada de
produtos e ações assistencialistas em prol da recuperação das forças produtivas do trabalhador encontra-se desprovido de sucesso. Não é o trabalhador que deve se adaptar ao trabalho, é o trabalho que se adapta aos trabalhadores (Ferreira, 2012). Portanto, o mundo
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atual aponta para uma direção em que, quando se trata de pessoas, educar para o trabalho
não é suﬁciente (Pimentel, Santos & Boaretto, 2014).
Existe, pois, a necessidade de uma educação para e pelo lazer para os adultos, que muitas das vezes concentram suas atividades de lazer a algumas opções restritas em função do
tempo restrito que dispõem para tal e de não conhecerem outras possibilidades. Ao exercitar
cada vez mais a apropriação das diversas possibilidades e ao aprimorar seus diversos lados
como ser humano, o adulto amplia suas chances de exercer o lazer no momento em que quiser, da forma como quiser, e se assim quiser (Isayama & Gomes, 2008). Esse é o poder transformador do lazer para a sociedade, o qual se dá por meio do pensamento crítico sobre o
próprio contexto, pela busca de alternativas sustentáveis que integrem a todos, pelo conhecimento comprometido com a humanização e pela ampliação da nossa própria capacidade
de escolha. Ele auxilia na revisão dos nossos próprios valores e na leitura que fazemos do
mundo (Gomes, 2014).
Sem embargo, para que as atividades de lazer proporcionem satisfação e aprendizado,
e contribuam para a qualidade de vida e proporcionem realização, mais do que a atividade
em si, o que realmente tem valor é o seu signiﬁcado, o que ela representa para as pessoas.
Por isso, se ressalta a importância de uma construção de vivências de lazer em conjunto, em
que cada um seja parte atuante no processo de construção, coerente com a própria realidade
e os interesses do conjunto (Gomes, Pinheiro & Lacerda, 2010).

metodologia utilizada

Na contramão das organizações que rejeitam a importância da felicidade do trabalhador
dentro e fora de seu ambiente organizacional e das que focam na oferta de serviços em prol
da manutenção da produtividade do indivíduo, está o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação – FNDE. O FNDE é uma autarquia federal brasileira vinculada ao Ministério da
Educação, que por meio de seu Programa Qualidade de Vida – PQV, pertencente à área de
Gestão de Pessoas, se pautou pela diretriz de educação para e pelo lazer e, em 2016, promoveu 6 saraus dentro da própria organização.
Os saraus são eventos culturais onde são compartilhadas diferentes manifestações artísticas que vão desde a literatura, música, dança e pintura até a culinária. A origem da palavra
remonta-se ao latim, especiﬁcamente à palavra sérum, que signiﬁca “a tarde” (Real Academia
Española, 2014). Sua etimologia está relacionada com o horário no qual estes encontros
aconteciam. Originários do Século XVIII, esses momentos nada mais eram do que reuniões
de amigos pertencentes à alta sociedade da época e que tinham um duplo interesse: artístico
e de exibição da classe social na qual estavam posicionados. Assim, o sucesso destes encontros se dava tanto por causa da qualidade das obras exibidas quanto pelo status quo daqueles
que se faziam presentes como plateia. No decorrer do tempo, esse formato de evento deixou
de ser utilizado, tendo sido resgatado já no Século XXI por movimentos das periferias da cidade de São Paulo. Desde então, o número de saraus tem aumentado progressivamente.
Atualmente, eles estão ganhando novos sentidos e signiﬁcados, uma vez que são espaços
para a descontração, a confraternização, a inovação, o desenvolvimento cultural e o empoderamento de seus participantes (Tennina, 2018).
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Portanto, propositalmente escolheu-se esse formato para os objetivos pretendidos pelo
PQV, visto que um sarau permite que as manifestações sejam livres e dinâmicas, de maneira artística e informal, o que favorece a participação espontânea dos colaboradores, a liberdade de
expressão e a construção coletiva, além de poder ser apreciado por toda a força de trabalho.
Assim, para tal acontecimento, o referido programa propôs um tema para cada momento, quais foram: Mulher, Brasília, Língua Portuguesa, Aposentadoria, Qualidade de vida
e Crianças.
Os objetivos gerais propostos para essas ações foram: fomentar a produção artística
dentro do FNDE; incentivar a participação ativa dos colaboradores nas ações do PQV; melhorar o canal de comunicação entre os trabalhadores e o PQV; incentivar a integração entre
os colaboradores do FNDE. Além disso, cada sarau, de acordo com o tema proposto, também
teve seus objetivos especíﬁcos.
As estratégias utilizadas para o alcance desses objetivos foram: ferramentas de divulgação, tais como banners, envio de comunicados e de convites tanto impressos como por
correspondência eletrônica ou correios; parcerias internas com outros setores da autarquia;
parcerias externas com artistas e com empresas que divulgavam seus trabalhos e ofereciam
como premiações nos concursos brindes ou descontos nos serviços para os colaboradores.
Essas parcerias externas passaram a ser utilizadas como recursos, visto que, sem orçamento
formal disponível para contratar prestadores de serviço para atuar em ações de qualidade
de vida, o setor passou a trabalhar com esse intercâmbio em que prestadores dos mais diversos serviços e artistas da cidade de Brasília que se interessassem em mostrar seu trabalho
tiveram o espaço disponível para sua própria divulgação.
Mas, acima de tudo, dentro de cada temática trabalhada, a maior estratégia utilizada foi
o convite de participação aos próprios colaboradores do órgão, da maneira como julgassem
pertinente. Dessa forma, eles mesmos construíram os saraus de acordo com o seu entendimento sobre cada assunto, com aquilo que acreditam ser relevante e com o que tenha signiﬁcado para si, trazendo para dentro do ambiente de trabalho parte de seu contexto fora dali.
Assim, essas ações ocorreram cada uma em um único momento, dentro das dependências do órgão, em dois espaços muito próximos: o palco, onde ocorriam apresentações diversas, conduzidas sempre por uma mestre de cerimônias, função essa exercida por uma
colaboradora da instituição; e um espaço externo, em que eram feitas exposições artísticas
e de artesanato, amostras culinárias, lançamentos de livros, dentre outras propostas. Todas
as atrações foram executadas tanto por colaboradores da instituição quanto por artistas e
parcerias externas.
Ainda dentro das temáticas trabalhadas, também foram propostos concursos culturais diversos, tais como de fotograﬁa, desenho, contos, poesias e frases, ligados ao tema do sarau,
com participação e votação dos próprios colaboradores e eventualmente com participação
também de seus familiares, situações essas em que eram exercitadas tanto suas habilidades e
expressões artísticas como o exercício da reﬂexão sobre temáticas diversas por meio do lazer.
Para organização e execução de cada sarau, a equipe do PQV contou com o apoio e a
participação de diversos colaboradores e setores, tais como o de audiovisual, de patrimônio
e de comunicação. Dependendo da temática trabalhada e das atrações sugeridas, outros setores se envolviam. À medida em que as participações iam sendo conﬁrmadas, se montava
a programação. No dia anterior, o espaço era organizado, e no mesmo dia as atrações se or-
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ganizavam à medida de cada necessidade. Para garantir a efetividade da ação, os componentes da equipe organizadora se distribuíam em funções, antes e durante a execução do
sarau.

resultados alcançados

Logo de início, se percebeu algumas resistências ao processo de mudança de perspectiva
que o PQV realizou quando começou a desenvolver os saraus. Em algumas ocasiões, se alegou o acúmulo de trabalho. Entretanto, dentre os entraves observados, a questão do cumprimento da carga horária de trabalho foi um dos maiores impedimentos para os
colaboradores participarem e principalmente assistirem aos saraus, visto que esses aconteciam durante o horário do expediente. Isso demonstrou uma cultura organizacional arraigada
de que tempo de trabalho e de lazer não se misturam, difundida inclusive por determinados
superiores hierárquicos cujas posturas se mostraram burocráticas e conservadoras.
Desarmar esse impeditivo por parte das lideranças foi uma tarefa que em alguns casos
conseguiu-se após um trabalho de conscientização, por meio de ações de divulgação dos
próprios saraus e de outras ações do PQV, alertando sobre a importância da educação para
e pelo lazer e da produção artística e cultural como parte da cultura organizacional. Essa mudança na cultura também foi promovida paulatinamente pelos próprios colaboradores que
participavam dos saraus, os quais implementavam dentro de seus setores, com colegas e
cheﬁas, os aspectos positivos vivenciados naquele momento, agregando valor à convivência
e à motivação para o trabalho de toda a equipe.
Ainda assim, de outro lado, alguns trabalhadores mostraram falta de interesse na participação dos saraus, alegando não querer envolvimento nas ações institucionais que não
fossem estritamente laborais. Esse aspecto é esperado, pois tanto nas ações de qualidade
de vida dentro do ambiente de trabalho, quanto nas próprias práticas de lazer, o signiﬁcado
é essencial para agregar valores e condutas, bem como para promover a reﬂexão e a consequente ampliação dos horizontes. Portanto, por parte de uma parcela do público organizacional, se torna previsível uma postura em que não seja concebível esse tipo de ação cultural
dentro do ambiente de trabalho.
Assim, após essa última consideração, se ressalta que o que também se revelou após
cada um dos saraus foi uma melhoria na imagem da área de gestão de pessoas, a qual se
mostrou mais acessível e realmente humana no que se refere à preocupação pelo bem-estar
dos colaboradores, tanto dentro quanto fora do espaço institucional. Os saraus abriram um
canal de comunicação direto entre colaboradores e a entidade por meio da valorização das
pessoas, não só como proﬁssionais, mas também como indivíduos com habilidades artísticas,
culturais e sociais.
Essa visão mais integral e humanizada dos trabalhadores e da própria autarquia fez com
que os colaboradores começassem a se envolver ativamente no processo de desenvolvimento dos saraus e em outras ações do PQV. Ações do referido programa, tais como o coral
institucional, as aulas de violão e cavaquinho e o banco de talentos, presentes em diversos
contextos dos saraus, deram maior destaque à importância desse setor dentro do contexto
organizacional.
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Esses momentos mostraram-se de vivência de lazer em construção coletiva, criativa e
ativa, em que o envolvimento dos próprios consumidores esteve presente durante todo o
processo. Talentos foram revelados, o que possibilitou maior aproximação entre colegas de
trabalho, que passaram a conhecer valores uns dos outros, até então sem oportunidades
para revelação.

Considerações finais

O tempo e o espaço dos saraus mostraram-se de resistência dentro da repartição pública, pois, como apontado por um dos colaboradores, “os saraus trouxeram mais vida e arte
às frias paredes organizacionais”. Fazer diferente do que as pessoas estavam acostumadas
revelou-se um grande valor dessas ações. Isso, associado ao protagonismo dos próprios trabalhadores, quebrou a lógica de o PQV promover ações à força de trabalho com contratações
daquilo que o setor acreditava ser o que as pessoas queriam e precisavam vivenciar, para
dar lugar à um lazer ativo, crítico e criativo, construído por seus maiores interessados, que
deixaram de ser meros consumidores, para serem os criadores, atores e espectadores de si
mesmos.
Portanto, a aplicação desse modelo que implementa o duplo aspecto do lazer em ações
cujo objetivo é a promoção da qualidade de vida dentro do ambiente organizacional mostrou-se propícia para agregação de valores, condutas e comportamentos, bem como um momento reﬂexivo das próprias condições, individuais e coletivas.
Dessa forma, a replicação desse modelo de ações dentro das organizações públicas e
privadas é a sugestão desse trabalho na busca pela quebra de paradigmas nas relações pessoais dentro do horário e do ambiente de trabalho, que pode representar também tempo e
espaço para diversão, crescimento pessoal, trocas e reﬂexões que agregam valores para prosseguimento na caminhada da vida em todos os seus aspectos.
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o oFÍCIo Do ArTEsão Como ExPErIêNCIA DE óCIo E FATor
DE rEsIsTêNCIA soCIAL
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rEsUmo
Trata-se de uma pesquisa que investigou o ofício dos artesãos da palha do milho do Nordeste brasileiro,
sob a perspectiva da teoria do ócio, na qual o ócio é compreendido como um fenômeno psicossocial
ou uma experiência subjetiva constituída de determinadas qualidades ou atributos psicossociais. O objetivo do estudo consistiu em investigar, com amparo nos Relatos dos artesãos da palha do milho, da
Associação Mãe Maria das Dores, se existiam indícios das qualidades da experiência de ócio em seu
trabalho, segundo a perspectiva da Psicologia do Ócio. Para o desvelamento dos dados, foi desenvolvida
uma investigação qualitativa, de enfoque etnográﬁco, amparada nas Entrevistas em Profundidade, posteriormente submetidas à Análise de Conteúdo, com auxílio do Método de Identiﬁcação das Qualidades
das Experiências Pessoais de Ócio – MICEO - de autoria de Rhoden (2004). Ocorreram também momentos de imersão no campo etnográﬁco, alicerçados nas técnicas da observação participante e do
diário de campo, visando conhecer profundamente o contexto e o ofício dos artesãos. Neste processo
percebeu-se que o artesanato da palha do milho se conﬁgura também como um trabalho autogerido
e criativo, sem desconectar-se do mercado, mas pautado em forças subjetivas e singulares, tais como
a liberdade percebida, o signiﬁcado intrínseco e o desenvolvimento pessoal - alguns dos componentes
que caracterizam a experiência de ócio segundo a literatura especializada. Entre os diversos aspectos
observados no campo de pesquisa, destacou-se a resistência dos artesãos ao modelo produtivista e
de ocupação do tempo de forma acelerada, de modo que os artesãos não se afetam pelas pressões do
mercado e se mantêm ﬁéis a uma maneira peculiar de viver e trabalhar, de ser e agir diante do seu ofício. Como resultado do estudo, foram identiﬁcadas múltiplas qualidades psicossociais consideradas
atributos da experiência de ócio, segundo o MICEO, corroborando pesquisas empíricas e aportes teóricos estudados. Por isso, pretendemos apresentar neste artigo as aproximações encontradas entre a
experiência do ofício do artesão e a experiência de ócio, destacando a presença daquelas qualidades
das experiências que funcionam como proteção ou fator de resistência a determinados estilos de vida
e padrões sociais.
PALAVrAs-CHAVE
Psicologia do Ócio; Subjetividade; Experiência de Ócio; Trabalho artesão; Desenvolvimento Pessoal.

Introdução

Este estudo considerou importante compreender não somente os usos do tempo livre,
mas também do tempo de trabalho, a partir dos conceitos da Psicologia do Ócio. Apoiados
nesta ideia, buscou-se identiﬁcar as possibilidades e características da experiência de ócio
no trabalho artesão. A intenção inicial era conhecer as possibilidades de subjetivação no trabalho, investigando em profundidade se o trabalho realizado por artesãos poderia conduzilos a uma experiência de ócio, dadas as características deste trabalho.

1
2

Doutora em Psicologia, pela UNIFOR- Universidade de Fortaleza/BR, Professora da Faculdade Paraíso do Ceará
(FAP). Currículo: http://lattes.cnpq.br/8942418792800716. E-mail: adrianaagp.psi@gmail.com
Doutora em Ocio e Potencial Humano, pela Universidad de. Deusto/Espanha, Professora da UNISINOS. Currículo:
http://lattes.cnpq.br/9212483446484683. E-mail: irhoden1@gmail.com

99

ÓCIOS E RESISTêNCIAS: CRESCER E ENVELHECER EM CONTEXTOS CULTURAIS DIVERSOS

100

Observou-se o fato de o artesão ser tradicionalmente reconhecido como especialista
de uma obra, operário de sua arte, muitas vezes trabalhando para atender padrões comerciais capitalistas impostos pela demanda do público consumidor. Nesta pesquisa, no entanto,
foi observado o modo como um artíﬁce percebe e cuida de sua criação, tal como uma arte,
ainda que, algumas vezes, se submetendo às exigências do mercado. Supõe-se que, quando
o artesão cria ou modiﬁca sua obra, ele também se transforma e é reinventado pela própria
obra, no seu tempo, sem celeridade e compreendido como livre, não atrelado a exigências
e à busca de soluções rápidas. Sendo assim, o artesão parece vivenciar o trabalho no seu
tempo e ritmo pessoal, reaﬁrmando o vínculo com a obra e com o tempo de Ser, reconhecendo em si mesmo este vínculo estabelecido entre o criador e sua criação.
Entende-se que o trabalho do artesão na atualidade é diferente das demais atividades
laborais do setor formal – na medida em que o artesão vivencia o seu trabalho em um tempo
próprio, demonstrando estabelecer vínculo apenas com seu ofício - o processo criativo de
sua obra - no seu tempo de Ser durante a atividade laboral.
Observou-se que muitas concepções de trabalho o consideram em relação às suas possibilidades de atendimento das necessidades de consumo da sociedade pós-moderna. Tais
conceitos remetem à ideia de uma produção provida de valor. Essa concepção de trabalho
que permeia as atividades laborais na contemporaneidade, é marcada por tempos considerados “produtivos”, em um sistema social que hipervaloriza o ter em detrimento do Ser,
dando, portanto, maior valor à satisfação dos desejos imediatos e obtendo sustentação na
célere cadeia de trabalho-produção-consumo.
O ofício do artesão, aponta para uma distinção na sua relação com o trabalho, já que o
artesão não trabalha no ritmo da produção em série, nem atende ao objetivo de satisfazer
uma sociedade pautada no consumo. Resiste a pressões sociais vigentes, trabalhando de
modo manual e intrinsecamente relacionado à sua autoexpressão.
Na concepção de Lima (2012a), o artesanato signiﬁca um fazer de forma manual, em
que são as mãos o principal instrumento de trabalho para a feitura do objeto. Destaca-se
que a utilização de máquinas no âmbito do trabalho artesanal serve apenas para auxiliar seu
principal instrumento, as mãos, sem ameaçar seu protagonismo. Na visão de Lima (2012a),
a produção artesanal se encontra na integração da atividade manual com a intelectual, da
obra produzida e seu autor, ressaltando que, na produção industrial ocorre o contrário, já
que quando se trata desse tipo de produção predomina a divisão social do trabalho e a especialização.
Buscou-se, com este estudo, contribuir também com as pesquisas sobre os usos do
tempo e o trabalho na perspectiva da Psicologia do Ócio, denotando novas possibilidades
para o trabalho na contemporaneidade, buscando investigar as qualidades da experiência
de ócio presentes no trabalho artesão, recorrendo a autores da Psicologia do Ócio.
Na literatura especializada, estes e outros atributos psicossociais do trabalho artesanal
podem estar em consonância com as qualidades subjetivas encontradas na experiência de
ócio como, o signiﬁcado intrínseco; a liberdade percebida; o encontro interpessoal; a autenticidade e o desenvolvimento humano. De acordo com Cuenca (2008), Rhoden (2009) e
Aquino e Martins (2007), o ócio aponta para uma experiência pessoal satisfatória, marcada
pela sensação de liberdade percebida, pelo signiﬁcado intrínseco e potencialmente enriquecedora da natureza humana.
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Para tanto, apresentamos neste artigo, as aproximações existentes entre as qualidades
subjetivas do trabalho dos artesãos da palha de milho, da Associação dos Artesãos Mãe Maria
das Dores, da cidade de Juazeiro do Norte, no Nordeste brasileiro, e as principais características da Experiência de Ócio, destacando ainda a presença daquelas qualidades que desempenham função protetiva ou de resistência a determinados estilos de vida e padrões sociais.
Para se comprovar as características subjetivas presentes no ofício dos artesãos da palha
do milho, buscamos os conceitos atribuídos ao ócio. Valeu-se, então, dos conceitos do ócio
humanista proposto por Cuenca (2003), que considera que a experiência de ócio pode se
manifestar de quatro formas: autotélica, exotélica, ausente e nociva. Neste estudo, optouse por enfocar a manifestação do ócio autotélico, que representa as experiências vivenciadas
de maneira satisfatória e compreendidas por Neulinger (1981) como “puro-ócio” e que possui
como referência o ócio concebido na Grécia Antiga.
Nessa perspectiva, a pesquisa se desenvolveu com artesãos do nordeste brasileiro que
trabalham com a palha do milho, experimentando fenômenos psicossociais subjetivos próprios de seu ofício. Os relatos dos sujeitos foram coletados por meio de entrevistas e cujos
conteúdos foram analisados com o apoio do Método de Identiﬁcação das Qualidades das
Experiências Pessoais de Ócio (MICEO), de Rhoden (2004). Constatou-se, então, através do
MICEO, que o ofício do artesão da palha do milho proporciona uma Experiência de Ócio e
ainda serve como fator de resistência à lógica produtivista e homogeneizante do sistema
produtivo e de consumo capitalista.

Aportes metodológicos

Este estudo foi de natureza qualitativa. A metodologia qualitativa é caracterizada pela
utilização de métodos próprios para se abarcar o vivido, o subjetivo dos artesãos sujeitos
desta pesquisa. De acordo com Minayo (1994), a abordagem qualitativa permite maior aprofundamento no universo simbólico dos sujeitos participantes da pesquisa, de maneira a captar elementos que não se deixam explicitar por intermédio da pesquisa quantitativa.
Além disso, contou com o enfoque etnográﬁco, que corresponde ao trabalho de campo
desenvolvido mediante a observação participante ao longo do tempo, suﬁciente para capturar signiﬁcados da cultura investigada (Aguirre, 1995). A etnograﬁa possibilitou ao investigador a inserção na cultura observada. Por outro lado, a pesquisa bibliográﬁca aprofundada
oportunizou diálogos com os teóricos do ócio.

os protagonistas da experiência e o locus da Pesquisa

A pesquisa de campo foi realizada na Associação dos Artesãos Mãe Maria das Dores,
localizada na região do Cariri, no sertão sul do Ceará. A Associação foi fundada no ano de
1984 pelas freiras da Congregação Irmãs de Nossa Senhora e pelo monsenhor Murilo de Sá
Barreto, com o intuito de congregar os artesãos da região, organizando a produção e a venda
das peças artesanais e conferindo um caráter mais formal ao ofício. A Associação reúne artesãos, e hoje atrai pessoas de diferentes partes do país, interessadas nas peças produzidas
pelos artesãos associados.
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A Associação Mãe Maria das Dores é composta por cerca de 23 associados, dos quais
integraram o universo da pesquisa apenas os que estão lá há mais de dez anos, período suﬁciente para que tenham vivenciado o trabalho artesanal em profundidade, favorecendo a
contribuição dos sujeitos para com a pesquisa e estimulando-os à reﬂexão a partir de suas
memórias e experiências no ofício de artesão.
Assim, optou-se por trabalhar com uma amostra de cinco artesãos da Associação dos Artesãos Mãe Maria das Dores, sendo um homem e quatro mulheres, com idade entre 30 e 65
anos. Dessa forma, iniciou-se a Entrevista com uma das primeiras artesãs da Associação, protagonista da técnica do artesanato com a palha do milho, no papel de participante-chave e disparadora do processo de pesquisa de campo. Os demais artesãos participantes da pesquisa foram
entrevistados por indicação dessa participante inicial, obedecendo-se os mesmos critérios.

metodologias de coleta e análise das informações

Na etapa de Coleta de Dados optou-se pela utilização da Entrevista em Profundidade,
pois, de acordo com Aguirre e Martins (2014), permite um alto grau de aprofundamento e
qualidade nas questões investigadas, uma vez que, os relatos dos sujeitos também foram
transcritos na íntegra. Neste tipo de entrevista, ainda de acordo com os autores, tanto o investigador quanto o informante se inﬂuenciam (a partir das perguntas feitas e das respostas
fornecidas), ainda que caiba ao entrevistador criar um ambiente no qual discursos relevantes
possam emergir. Levando isto em consideração, as perguntas não podiam ter caráter restritivo, uma vez que deviam encorajar descrições de sentimentos e valores a partir dos quais
se prospectou os componentes subjetivos mais profundos (Aguirre & Martins, 2014).
Na etapa de Análise dos Dados, optou-se pela utilização do Método de Identiﬁcação
das Qualidades das Experiências Pessoais de Ócio (MICEO), de Rhoden (2004). O MICEO é
um instrumento de análise de conteúdo organizado para considerar a veriﬁcação de possíveis
elementos da experiência de ócio presentes em um relato. O MICEO possui 13 atributos centrais de análise pautados em pesquisas teóricas e empíricas e que descrevem a experiência
de ócio enquanto fenômeno psicossocial. Foi por meio da análise de conteúdo dos relatos
dos artesãos que se chegou à identiﬁcação de atributos semelhantes às qualidades típicas
das Experiências de Ócio.
Os 13 atributos centrais do MICEO são: liberdade percebida; motivação ou signiﬁcado
intrínseco; desfrute; absorção ou implicação; apreciação estética; plenitude; introspecção;
relaxamento, ruptura; desaﬁo; encontro interpessoal; desenvolvimento pessoal e autenticidade. Destes, cinco atributos foram encontrados nos relatos dos sujeitos da pesquisa: signiﬁcado intrínseco; a liberdade percebida; o encontro interpessoal; a autenticidade e o
desenvolvimento humano.
A escolha deste instrumento de apoio à análise dos dados deve-se ao fato de que ele é
um método de identiﬁcação de fenômenos subjetivos adequado aos objetivos do estudo,
tornando possível conhecer as experiências vividas pelos artesãos e apreender, por seu intermédio, seus principais atributos subjetivos no processo de trabalho do artesão da palha
do milho.
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resultados e discussão

No processo de análise dos resultados, foram constatados diversos aspectos do trabalho
artesanal que os sujeitos da pesquisa relataram como experiências satisfatórias, que foram
organizados em categorias. As categorias correspondem aos atributos fornecidos pelo MICEO
como descritores da experiência de ócio. As correspondências entre os atributos do labor
artesão relatados pelos sujeitos no campo e os atributos subjetivos do ócio propostos pelo
MICEO, serão apresentados a seguir.

Signiﬁcado intrínseco - expressão da autodeterminação humana. Quando a atividade
explicita a experiência de um desejo pessoal e sincero ou de uma vontade consciente. Signiﬁca que a pessoa atribui algum signiﬁcado ao seu fazer. Assim, a própria experiência de ócio
carrega um valor pessoal que não depende do meio externo ou de algo posterior à conclusão
de uma de atividade ou recompensa. Normalmente, coexiste com a qualidade de liberdade,
mas não tem o mesmo signiﬁcado. A motivação, neste caso, é uma dimensão psicológica
que impulsiona e leva a pessoa a uma experiência, ao passo que a liberdade é uma condição
percebida pelo sujeito, como, por exemplo, a ausência de restrições (RHODEN, 2004).
O relato da artesã Mariana, com 63 anos, que é membro da Associação há 30 anos, na
perspectiva do trabalho artesanal, é revelador de um signiﬁcado intrínseco e por isso torna
a experiência satisfatória. Disse Mariana:
Eu faço artesanato porque eu gosto mesmo. Meus amigos de fora da Associação me pergunta, por que eu ainda não arrumei outra ocupação? Não me preocupo com eles, tenho
me sentido satisfeita esses anos todos, não ganho nada pensando em ter outra ocupação.

Assim, a satisfação em fazer, o desejo de produzir, a vontade de sentir-se executando a
sua obra, manuseando a palha com as mãos, fazem do artesão alguém motivado a criar, realizar e executar suas atividades no cotidiano, atendendo a uma necessidade que vem de dentro. Além disso, também a satisfação por contemplar a sua obra e ver as pessoas admiradas
e adquirindo suas peças, são motivos de satisfação.
O signiﬁcado intrínseco foi uma das qualidades da experiência de ócio que se destacou
nos relatos dos sujeitos participantes deste estudo. Tomando como base, o pensamento de
Neulinger (1981), a motivação é sempre relativa e dinâmica, variando de uma motivação intrínseca até uma motivação extrínseca, com um intervalo em que se mostra, ao mesmo
tempo, como intrínseca e extrínseca.

Liberdade percebida - esta categoria pode ser compreendida como um comportamento
que ocorre em virtude de escolhas pessoais, porque o sujeito assim o deseja. Neulinger
(1981) apontou a liberdade como um estado da mente em que a pessoa percebe que o que
está fazendo o faz por livre escolha e porque quer. Nesta direção o autor concebe ócio-trabalho também como expressão de uma liberdade percebida. Trata-se de uma atividade na
qual o sujeito se engaja livremente e para a qual é simultaneamente motivado, de forma intrínseca e extrínseca. Pode-se identiﬁcar a percepção de liberdade no relato da artesã Maria,
há 32 anos na Associação Mãe Maria das Dores, de 65 anos e ensino médio completo, que
escolheu seguir o ofício do artesanato:
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Para mim o artesanato é tudo, me proporciona prazer, pois então, tenho liberdade com
meus horários, vou fiar a palha quando quero no meu canto, do meu jeito, não gosto mesmo
é da rotina de arrumar, cozinhar, lavar, essas coisas de uma casa. Mas faço tudo rápido para
ninguém me incomodar. Aí fico o dia todo, gosto do meu tempo com o meus trançados.
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Tomando-se a ideia de Neulinger (1981), vê-se que a qualidade da experiência de ócio
tem como critério básico a liberdade percebida. Tanto mais liberdade for percebida na experiência, mais próximo estará do estado ideal de ócio ou puro ócio. Quanto menos liberdade
for percebida na experiência, mais afastado do estado mental de ócio estará esse sujeito,
podendo-se caracterizar como privação de ócio. Nesse sentido, os artesãos da Associação
se acham livres para a realização do seu trabalho. é fato, porque possuem liberdade para
exercer suas atividades de trabalho sem terem de cumprir horário preestabelecido, assim
como não existem cobranças para seu cumprimento. Eles possuem, inclusive, ﬂexibilidade
para confecção de suas peças, expondo na Associação aquelas que vão concluindo, de acordo
com o seu ritmo.

Encontro interpessoal - nesta categoria, a pessoa identiﬁca e valoriza como elemento
constitutivo de seu ócio a possibilidade de estabelecer relações interpessoais e/ou aprofundá-las, ou simplesmente de conviver com pessoas ou grupos, o que lhe possibilitará a
melhoria de suas competências e habilidades interpessoais. é neste sentido que Rhoden
(2004, p. 55) aﬁrma a possibilidade de uma “experiência ou percepção de crescimento pessoal”. A artesã Anairda, de 30 anos, expressa características do encontro interpessoal em seu
relato:
Somos uma grande família aqui, não falto nenhum dos meus dias de Associação, eles dizem
que já perdi até namorados porque gosto mais de ser tranceira da palha do que sair pra festas. é não, é porque gosto mesmo de é daqui, não me desanimo perto deles.

Os artesãos demonstram uma compreensão de si e do grupo. Tal busca de compreensão
de si e do grupo parece fortalecer as relações na Associação. E, principalmente, notou-se
haver consciência do crescimento pessoal.
Por isso, o ócio não se apresenta como oposição ao trabalho, mas sim como um fator
ambíguo e complementar. De acordo com Munné e Codina (2002), no tocante à relação ócio
e trabalho, prevalecem duas características: a ambivalência ou contradição e a multiformidade. A primeira se refere ao ócio como fonte de expressão do mais criativo ao mais crítico
ou problemático que se encontra em qualquer sistema social. Situações tão variadas e antagônicas como a infância e a terceira idade; a arte e a greve; a diversão e a delinquência; têm
em comum o fato de que, em todas elas, o ócio pode ser o protagonista. A segunda característica, a multiformidade, se observa, por exemplo, no fato de que cada época aporta uma
forma própria de ócio. Isto porque as mudanças socioculturais afetam profundamente este
fenômeno (Munné & Codina, 2002, p. 59).
Autenticidade - a categoria autenticidade refere-se a um sentimento valorativo positivo
de si mesmo. Esse sentimento pode modiﬁcar com o tempo. A autenticidade, como aponta
Rhoden (2004), é a experiência de ser autêntico, espontâneo ou natural; ou seja, a experiên-
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cia de reconhecer a verdadeira identidade, podendo se manifestar como autoexpressão criativa através da arte, como o que ocorre no pintar ou observar uma obra artística, no canto,
na dança, entre outras formas de expressão. A artesã Cícera, 38 anos, relata que:
Me sinto valorizada fazendo artesanato porque mesmo sem diploma de doutor, consigo
fazer algo que gosto e vejo que encanta as pessoas que vem na Associação.

A categoria da autenticidade apareceu nos relatos dos artesãos, mesmo aqueles que
não se manifestaram verbalmente. Estes apontaram, por meio de suas expressões e sentimentos, para o fato de que o trabalho artesanal contribui não só para o seu crescimento material, mas também proporciona satisfação e sentimento de autenticidade, de ser verdadeiro.
Observou-se que se sentiam úteis naquilo que realizavam e orgulhosos por serem identificados como artesãos. Foi comum em seus relatos dizerem nem se lembrar das dores físicas
que os afligiam quando estavam realizando o seu trabalho. Esse particular revelou também
o nível de implicação ou absorção dos artesãos no seu fazer.

Desenvolvimento Pessoal - Rhoden (2004) considera o desenvolvimento pessoal no ócio
como uma experiência ou percepção de crescimento ou mudança de um indivíduo ou grupo
do qual se toma parte, obtida mediante desenvolvimento intelectual, emocional ou físico.
Este desenvolvimento pode levar à melhora da autoestima, devido ao reconhecimento ou
reforço de algum aspecto da identidade. Parece ter como resultado uma melhor qualidade
de vida. Os artesãos da Associação Mãe Maria das Dores evidenciaram nos seus relatos o
crescimento pessoal e do grupo no qual faziam parte.
De acordo com o relato do artesão Mauro, 36 anos, há 22 anos na Associação, percebeu-se o crescimento pessoal, na medida em que sua vida mudou para melhor aprendendo
o oﬁcio do artesanato:
Cresci no meio das palhas da canaúba, da bananeira e do milho. Aprendi a trabalhar desde
cedo com o trançado feito dos meus pais e, também, fazendo com meu pai as armações,
grades que sustentam o trançado das palhas para fazer as caixas, as bolsas e outras peças
que vão criando. Fui tomando gosto pelo oficio, aos 14 anos já iniciava o curso da técnica
da palha do milho para aperfeiçoar o que eu havia aprendido apenas observando os outros
artesãos, é assim, entendo que são valores que vêm se somando na comunidade.”

Assim, esta categoria também representa a transformação e a melhoria da experiência
de cada um dos artesãos da Associação, quando em seus relatos apontam que eles crescem
a cada dia como proﬁssionais, aperfeiçoando a sua técnica e modelando novas peças.
Acredita-se, portanto, na existência de uma experiência de trabalho na perspectiva da
Psicologia do Ócio (Neulinger, 1981), podendo, assim, possibilitar que as pessoas vivenciem
no contexto laboral uma experiência signiﬁcativa, satisfatória e prazerosa (Cuenca, 2008b).
A pessoa pode inclusive não reconhecer a existência da experiência de ócio (Tinsley & Tinsley,
1986). Assim, pode-se conﬁgurar como experiência de ócio, a partir de um conjunto de características que geralmente ocorrem na vida cotidiana (Rhoden, 2009); mas, acima de tudo,
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trata-se de um estado mental subjetivo, com variáveis individuais, sociais e culturais (IsoAhola, 1980), perceptíveis também para o artesão em seu trabalho.
Neste contexto, ainda, Rhoden, Martins e Pinheiro (2013), ressaltam o inegável caráter
dinâmico da experiência humana onde se inscreve a experiência de ócio, implicando uma
particular diﬁculdade de conceitualização dessa experiência, já que tem como protagonista
a subjetividade de cada um, uma experiência singular. Nesta experiência, o que importa é o
“olhar” e a “escuta” interna de quem realizou alguma atividade, o tempo e o espaço pessoal
da vivência, e isto não pode ser reproduzido ou compartilhado com qualquer outra pessoa
que tenha a pretensão de vivenciá-la ou experimentá-la.

o oficio artesão e a experiência de ócio como resistência social

O ofício artesão deste estudo caracterizou-se também como um processo criativo, seja
por seu caráter artesanal, seja por ser desenvolvido sem submeter-se à pressão da competitividade e da celeridade que marca o mundo do trabalho contemporâneo. Esta experiência
de trabalho artesão pode ser descrita também como um processo criativo, possivelmente
facilitado pela presença da percepção de liberdade. Para Ostrower (2012), a liberdade de
criar é complexa e “caracterizada pela opção descompromissada e individual de como criar
e o que criar” (p.150). O processo de criação dos artesãos da palha do milho parece expressar a sua liberdade e autonomia na realização do trabalho. O estilo de cada artesão expressa
também a tradição deixada como legado. Para Ostrower (2012), o processo de criação, embora integre toda experiência possível do indivíduo, inclusive a racional, é essencialmente
intuitivo, e pode se tornar consciente, na medida em que é expresso e ganha forma. Neste
sentido, alguns fatores foram fundamentais para a ocorrência do processo criativo no oﬁcio
dos artesãos, ou seja, para a transformação de uma matéria-prima em obra de arte; a exemplo, a liberdade, a espontaneidade e a ludicidade – atributos que também caracterizam experiências de ócio.
Cabe reconhecer, por ﬁm, a importância do trabalho criativo do artesão da palha de
milho, também como uma expressão da cultura da região do Cariri cearense, referência neste
tipo de artesanato. Neste contexto, pode-se compreender o oﬁcio artesão como forma de
resistência às atividades comprometidas unicamente com o lucro, por meio de uma produção
massiﬁcada e sob a batuta de novos modelos de gestão da atividade produtiva e do trabalho.
Percebeu-se, que os artesãos resistem, na medida em que se sentem livres, autônomos,
donos de si e de seu trabalho. O oﬁcio artesão vivenciado como experiência signiﬁcativa, autentica e que proporciona desenvolvimento humano e social, parece permitir, através de um
contato maior consigo mesmo e com os valores da cultura local, um ato de resistência à participação autômata e homogeneizada, em um mercado sedutor, que lhe é amplamente ofertado, numa cidade de grande potencial turístico.
O trabalho concebido tradicionalmente supõe a execução de uma atividade para o alcance de um ﬁm, mediante o envolvimento de esforço físico, emocional e intelectual, ainda
que não necessariamente para todos e ao mesmo tempo. Para alguns, o esforço será apenas
físico, enquanto para outros, mais intelectual. De qualquer forma, com base na concepção
marxista, o homem transforma a natureza por meio do trabalho, para satisfazer suas necessidades e de produzir bens. Contudo, o artesão desta investigação se diferencia de um tra-
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balhador típico da sociedade capitalista, precisamente por seu modo de produção, visto que
no processo de trabalho do artesão tudo é feito no intuito de primeiro realizar a si mesmo,
se autoexpressar e se relacionar com o coletivo de artesãos da Associação dos Artesãos Mãe
Maria das Dores, ﬁcando a garantia da sobrevivência como objetivo secundário.

Considerações finais

Como visto na pesquisa, os relatos apontam para a presença de qualidades da experiência de ócio nas relações e no ofício dos artesãos. O ócio então, pode ser compreendido
como uma experiência gratuita, livre, ediﬁcante à vida do ser humano, ou seja, uma experiência vivenciada de maneira satisfatória e signiﬁcativa para o indivíduo. Nessa perspectiva,
o ócio é considerado uma experiência integrada e constituída de atributos psicossociais que
podem ser percebidos pelas pessoas, antes, durante ou depois de realizarem uma atividade.
De qualquer modo, concedem um signiﬁcado à ação humana e possibilitam o desenvolvimento pessoal, favorecendo a expressão da “essência” ou da natureza e da história constitutiva de cada um.
Encontrou-se neste estudo, ao analisar as experiências dos artesãos da palha de milho
do Nordeste brasileiro, por meio do MICEO – Método de Identiﬁcação das Qualidades das
Experiências de Ócio - cinco atributos da experiência de ócio que também contribuem para
que o oﬁcio artesão seja um fartor de resistência social: signiﬁcado intrínseco; liberdade percebida; encontro interpessoal; autenticidade e desenvolvimento pessoal.
O modelo taylorista-fordista, de acordo com Codo (1996), lançou as bases da administração do trabalho e estruturou cientiﬁcamente os seus princípios. O trabalho, nesta perspectiva, só tem sentido quando, a partir dele, se produz alguma coisa com um valor de troca
atribuído pela sociedade. Nesta perspectiva, o trabalho de transformação da natureza implica
na produção de uma mercadoria a ser comercializada. No entanto, a representação do trabalho para os artesãos deste estudo pode ser compreendida, no âmbito da subjetividade,
como uma experiência de signiﬁcado intrínseco – tal como na experiência de ócio. O ofício
artesão, portanto, tem um valor em si mesmo que prevalece sobre o valor de troca da obra
criada.
Evidencia-se ainda o fato de que, durante a investigação, graças à imersão etnográﬁca
e à escuta atenta e criteriosa dos relatos dos artesãos, foi possível vivenciar momentos signiﬁcativos, especialmente na apropriação do ócio-ocupação (Neulinger, 1981) e da surpreendente resistência psicossocial dos artesãos ao sistema produtivo capitalista.
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resumo
Desde o advento da Modernidade, os avanços da ciência, da cultura e das políticas sociais formaram
uma grande coalizão para o aumento da longevidade e da qualidade do envelhecimento humano.
Frente à continuidade do investimento da extensão da vida, hoje observa-se uma grande heterogeneidade no processo de envelhecimento, no qual diversas velhices surgem e duas se sobressaem: a terceira
idade e a quarta idade. Supõe-se que terceira idade é marcada por aspectos que afetam as competências físicas e mentais da pessoa que envelhece. Em nosso tempo os idosos encontram-se em muitos
lugares: nas ruas, centros de convivência, shoppings centers, entre outros, em decorrência de um estilo
de vida que lhes provoca ganhos. Em contraponto, a quarta idade é perpassada por perdas maiores e
mais signiﬁcativas dos aspectos físicos e mentais. Dessa forma, os lugares ocupados por estes idosos,
frequentemente, são os hospitais, asilos e o próprio lar. Neste contexto, ainda que se observem crescentes investimentos em políticas sociais para idosos, na cultura ocidental está presente um negativismo ligado ao envelhecimento, inutilidade e improdutividade que corroboram para a existência e
manutenção de estigmas e de práticas de exclusão do idoso, diﬁcultando a vivência de experiências
signiﬁcativas em seu envelhecer. Diante desta conjuntura, diversos questionamentos surgem: Quais os
espaços existentes para os idosos que estão entre a terceira e a quarta idade? As vivências satisfatórias
do idoso que se encontra na transição entre a terceira idade e a quarta idade podem ser uma forma
de resistência aos padrões socialmente desejáveis? O Centro-dia poderia ser um local para a vivência
de ócio? Assim, este estudo tem por objetivo apontar as possíveis práticas de resistência de idosos que
frequentam um Centro-dia em Fortaleza-Brasil. Para tal, optou-se pela realização de uma pesquisa qualitativa, de enfoque etnográﬁco, na qual foi utilizada a observação participante e o diário de campo
para a coleta dos dados, e a análise do relato etnográﬁco para analisar os dados coletados sobre as experiências de idosos que frequentam um determinado Centro-dia. O lócus tratou-se de um espaço que
funciona em horário comercial, que objetiva promover saúde de idosos a partir da realização de diversas atividades diárias individuais e/ou em grupo propostas por uma equipe multiproﬁssional. Os resultados apontaram que no Centro-dia as possibilidades de vivências satisfatórias permeiam as atividades
que envolvem jogos e oﬁcinas lúdicas, por proporcionar prazer, desenvolvimento pessoal, divertimento,
descanso e despontar liberdade e autotelismo em algum momento da realização das atividades por
eles elegidas. Desse modo, na realização das atividades, os idosos encontram novas descobertas sobre
si mesmos; otimizações e compensações correspondentes ao seu modo de viver esta etapa do ciclo
vital; se permitem resistir a alguma limitação cognitiva e/ou física e adaptar-se diante dos ganhos e
perdas que a velhice convoca. A partir desses aspectos que os idosos exercem formas de resistências
aos padrões socialmente desejáveis da dinâmica sociocultural vigente, que acaba por excluir o idoso
do meio social, seja pela carência de recursos ﬁnanceiros, foco na produtividade e no trabalho, excesso
de violência, falta de acessibilidade na cidade, entre outros aspectos. Desse modo, o Centro-dia aparece
para suprir a carência existente, possibilitando experiências subjetivas, vivacidade, desenvolvimento,
diversão e troca em um ambiente com acessibilidade e segurança, destinado ao cuidado do idoso que
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já apresenta algum tipo de comprometimento, estando entre a terceira e quarta idade. Ademais, as
possibilidades de ócio como práticas de resistência se apresentam pelo exercício de liberdade do idoso
em seu modo de agir, expor seus pensamentos e ações para si mesmo e para o coletivo através da
abertura encontrada no Centro-dia, espaço de não julgamento, de afetividade e liberdade.
110
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Introdução

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2005), a população mundial está envelhecendo de forma acelerada, por motivos diversos, dentre eles o controle das taxas de
fecundidade e mortalidade, as descobertas de causas e tratamentos de diversas doenças e
o aprimoramento das condições de saneamento básico, aumentando, assim, a expectativa
de vida. Nesse sentido, políticas públicas e sociais estão sendo criadas, as leis para a aposentadoria também estão sendo revistas e a representação social dos idosos tem passado
por mudanças ao longo dos anos, ainda que estigmas permaneçam.
No Brasil, em 1940, houve um declínio expressivo da mortalidade e, a partir de 1960,
também da taxa de fecundidade, como aﬁrmam Nasri (2008) e Zimerman (2007). A partir
dessas mudanças no cenário brasileiro, a expectativa de vida no país cresceu consideravelmente, passando de 45,4 anos em 1940, para 75,4 anos, segundo a última pesquisa realizada
pelo IBGE (2015). A previsão é que, em 2050, aumente ainda para 81,3 anos (IBGE, 2002).
De acordo com os dados do IBGE (2015), atualmente o Brasil tem 29,3 milhões de idosos, o que corresponde a 14,3% de toda a população do país. Seguindo este crescimento, as
projeções apontam que, em 2030, o número de idosos no Brasil (41,5 milhões) vai superar
o número de crianças e adolescentes (39,2 milhões). Além disso, em 2055 o número de idosos no Brasil alcançará 20% da população.
Na conjuntura contemporânea, marcado pelo hiperconsumo, pelo culto à novidade, por
relações líquidas e ﬂuidas e pela primazia do trabalho (Bauman, 2001; 2007; Lipovetsky,
2004), vale ressaltar que o idoso, muitas vezes, perde o seu espaço e valor, representando
algo ultrapassado, inútil, incapaz e desvalorizado, sendo, por vezes, excluído do seio familiar
e/ou social (Lefèvre, 2014). Assim, a manutenção de práticas de exclusão do idoso acabam
por diﬁcultar a vivência de experiências signiﬁcativas e prazerosas que ensejam sentido à
vida.
Concomitantemente a isso, atualmente, existem vários artifícios e aparatos tecnológicos, farmacológicos, mercadológicos e muitos outros recursos que possibilitam ao idoso retardar ou prevenir os efeitos do envelhecimento e ter uma vida cada vez mais dinâmica, com
a aparência mais jovem e com a adoção de valores e comportamentos típicos de gerações
anteriores e valorizados no contexto social vigente. Nesse sentido, “Preconiza-se o “desejável” (manter-se com um corpo jovem, belo e perfeito), que é vendido como antídoto ou remédio do “inevitável” (o envelhecer)” (Moreira & Nogueira, 2008, p. 63).
Diante desse contexto, a experiência de envelhecimento tende a ser percebida mais
como um estilo de vida “frente a um leque variado de produtos e serviços, e não mais como
uma vivência inevitável do passar dos anos. Envelhecer constitui-se em uma luta contra a
própria velhice” (Moreira & Nogueira, 2008, p.64).
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Ademais, de acordo com Lefèvre (2014), com o crescimento do número de idosos, o
maior tempo livre nesta fase da vida e a aposentadoria recebida, os idosos passam a contrariar o estigma negativo de ser velho e a abrir possibilidades para novas representações sobre
o envelhecer. Assim, no panorama contemporâneo surgem novos espaços de cuidado e de
lazer para este público, a ﬁm de contribuir para a prevenção e promoção da saúde, além de
possibilitar o desenvolvimento e manutenção dos vínculos afetivos e sociais que podem contribuir para a vivência de experiências signiﬁcativas em seu envelhecer.
Vale ressaltar que esta fase da vida é vista pela psicologia do desenvolvimento como
uma etapa do ciclo de vida com características próprias, marcada por ganhos e perdas de
ordens sociais, psicológicas e físicas concorrentes e em interatividade com a cultura (Lima,
Coelho & Gunter, 2011). Nesse sentido, apesar do envelhecimento humano ser um processo
universal e ter características e mudanças relacionadas ao desenvolvimento humano, ressaltamos que o envelhecimento é vivenciado e experienciado de maneira única, perpassado
pela cultura, pelo tempo e espaço.
Diante dessas discussões, podemos considerar uma heterogeneidade no processo de
envelhecimento. Entretanto, é possível delimitar a existência de uma fase inicial (terceira
idade) e a fase avançada (quarta idade), retratada pelos pesquisadores Baltes e Smith (2006).
A terceira idade é marcada por “muito potencial latente que aguarda por ativação, por meio
de uma melhor cultura material, médica, social e psicológica da velhice” (Baltes & Smith,
2006, p. 3). Dessa forma, apresenta mais aspectos positivos, ganhos no que tange às competências físicas e mentais: estabilidade do funcionamento intelectual, alto nível de inteligência emocional, maior sabedoria e capacidade adaptativas. Em contraponto, a quarta idade
é caracterizada por perdas mais signiﬁcativas, como o declínio da saúde física e mental, do
potencial intelectual, da satisfação com a vida, diﬁculdade de aprendizagem e o aparecimento de algumas formas de demência.
Diante desta multiplicidade do processo de envelhecimento, no Brasil, crescem políticas
sociais e novas demandas voltadas ao idoso e, com elas, alguns espaços surgem, tais como
as universidades para idosos, Centros de Convivência, Centros-dia, as Instituições de Longa
Permanência para Idosos, entre outros exemplos (Debert, 1999).
A partir dessas discussões, alguns questionamentos se fazem pertinentes: quais os espaços
existentes para os idosos que estão entre a terceira e a quarta idade? As vivências satisfatórias
do idoso que se encontra na transição entre a terceira idade e a quarta idade pode ser uma
forma de resistência aos padrões socialmente desejáveis? O Centro-dia poderia ser um local
para a vivência de ócio? Assim, este estudo tem por objetivo apontar as possíveis práticas de
resistência de idosos que frequentam um Centro-dia em Fortaleza-Brasil.
Portanto, neste estudo, optamos por investigar um Centro-dia como lócus de pesquisa
por ser uma nova categoria de espaço para o público idoso, que vem crescendo em todo o
Brasil e que apresenta poucas discussões no campo acadêmico. O Centro-dia funciona em
período diurno e oferece um espaço com assistência especializada no cuidado ao idoso com
uma equipe multiproﬁssional, a ﬁm de estimular os aspectos físicos, cognitivos, psicológicos
e sociais, além de ofertar uma área de lazer e de convivência (Franciulli et al., 2007).
Vale ressaltar ainda que este trabalho é fruto de um recorte de dissertação de Mestrado
de um dos autores do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade de Fortaleza-Brasil.
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Diante do objetivo do estudo, optou-se por trazer as apreensões a partir da realização
de uma pesquisa qualitativa de enfoque etnográﬁco, a ﬁm de minimizar a distância entre
pesquisador e o campo, teoria e prática, e compreender o signiﬁcado do fenômeno estudado,
a partir da interpretação e descrição do investigador (Neves, 1996).
Além disso, a pesquisa qualitativa se caracteriza por objetivar compreender e descrever
comportamentos, crenças, experiências e reﬂexões. Portanto, pode-se levar em consideração
a vivência individual de cada idoso participante da pesquisa, a ﬁm de atender aos objetivos
da pesquisa e não reduzir suas palavras e atos em equações e números.
Já o enfoque etnográﬁco tem por objetivo caracterizar as particularidades de um grupo
em seu ambiente natural por meio da observação participante, a imersão no cotidiano vivido
dos sujeitos pesquisados e a realização do diário de campo (Aguirre & Martins, 2014). Dessa
forma, nesta pesquisa buscou-se o seu fenômeno de estudo em um Centro-dia de Fortaleza,
preocupando-se com a rotina, as crenças, os comportamentos e costumes característicos
daquele grupo.
Para isso, os autores permaneceram no Centro-dia nas terças e quintas a tarde, de 14h
às 18h, nos meses de junho a outubro de 2017, buscando participar de forma ativa de todas
as atividades realizadas pelos idosos, dentre elas, jogos, exercício físico, terapia ocupacional,
lanche e momento de oﬁcinas diversas, como pintura, culinária, estimulação cognitiva, entre
outras.
Em relação aos sujeitos participantes da pesquisa, estes foram seis idosos com faixa etária entre 70 e 86 anos, a partir dos critérios de inclusão e exclusão deﬁnidos: pessoas com
mais de 70 anos, que frequentavam de forma efetiva o Centro-dia escolhido e que concordaram em compartilhar a sua vivência e experiência.
Para a análise dos dados coletados foi escolhido o método de Análise do Relato Etnográﬁco, buscando comparar, agrupar e interpretar os dados encontrados na teoria e na prática para se chegar a uma microteoria sobre aquele grupo especíﬁco (Aguirre & Martins,
2014).
Além disso, vale ressaltar que este trabalho respeitou os preceitos éticos de pesquisa
com seres humanos, obedecendo às premissas da resolução no CNS 466/2012, sendo mantido o sigilo de informações e o anonimato dos participantes, sendo nomeados e identiﬁcados neste estudo por letras: A, B, C, D, E e F. Ademais, todos os dados apresentados foram
autorizados pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e pela Carta de Anuência.

resultados e Discussão

O lócus escolhido para a pesquisa foi um Centro-dia inaugurado no dia 20 de janeiro de
2017 e que tem por objetivo promover saúde para aposentados e idosos. Tal organização
funciona de segunda à sexta, de 8h às 18h, e conta com uma equipe multiproﬁssional de ﬁsioterapeuta, psicólogo, educador físico, fonoaudiólogo, professor de dança e terapeuta ocupacional, oferecendo diversas atividades, cada uma em um horário diferente, em que o idoso
escolhe em qual horário quer estar e que atividade deseja realizar no Centro-dia.
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A segunda-feira é considerada o dia da beleza, no qual os idosos podem contar com
uma ajuda proﬁssional. A terça-feira é o dia mais movimentado, com atividades de ﬁsioterapia e terapia ocupacional. Na quarta-feira, a organização oferece uma aula de dança com diferentes estilos e ritmos. A quinta-feira tem novamente a ﬁsioterapia e um grupo de oﬁcinas
diversas. E na sexta-feira é o dia de outro estilo de dança, chamado de dança sênior, uma
modalidade especíﬁca para idosos. Também, em todos os momentos, o idoso tem a oportunidade de escolher desenvolver outra atividade do seu interesse, como jogos, computação,
televisão e leitura, ﬁcando livre para a sua escolha.
Os seis idosos observados na pesquisa se reúnem semanalmente no Centro-dia, nas
terças e quintas-feiras, de 14h às 18 horas. Foi percebido entre os idosos deste Centro-dia,
a similaridade no nível de comprometimento físico, psicológico, cognitivo e social, apesar da
variação de idade, entre 70 e 86 anos. A maioria apresenta alguma limitação física, como diﬁculdades de andar, dores nas pernas, nas costas e tremores. Em relação aos aspectos psicológicos, grande parte deles percebe a mudança de identidade e de papéis desempenhados
após a chegada da aposentadoria e se queixam de um tempo que não volta mais. No aspecto
cognitivo, todos os idosos têm uma ótima memória, atenção e concentração nos exercícios.
Sobre a socialização, percebemos a grande necessidade de formar vínculos afetivos, ser
aceito no grupo e ajudar aos outros.
Todos esses aspectos podem ser observados em algumas falas dos idosos: “A gente
muda tanto. Hoje o tempo é outro, temos que acompanhar”, disse a Sra. D sobre a mudança
do tempo e mudança de papéis. “Eu tenho muita saudade. Da minha vida, das minhas ﬁlhas
pequenas, da minha juventude. Dói demais”, disse Sra. A chorando em uma oﬁcina desenvolvida, e a Sra. D acolhe a dor da colega: “Sentir saudade é viver duas vezes. A gente só
sente saudade do que foi bom!”. Também, a Sra. E sempre se refere às suas dores: “Dói aqui,
dói ali e para se levantar, dói tudo!”.
As falas desses idosos remetem às múltiplas idades do envelhecer, especiﬁcamente a
terceira e quarta idade descritas por Baltes e Smith (2006), marcadas pela experiência de
vida de cada sujeito. Foi observado que os idosos pesquisados apresentam limitações e declínios em alguns aspectos, mas também demonstram vivacidade, força de vontade, estabilidade intelectual e capacidade adaptativa. Desse modo, poderiam ser classiﬁcados em uma
fase de transição entre a terceira e quarta idade.
Como foi observado no processo etnográﬁco, estar em um Centro-dia para os idosos
que o frequentam parece ser uma combinação de alegria e angústia. Alegria pelo amor e
atenção recebidos e oferecidos, pela diversão e atividades diferentes, por saírem de casa
para encontrarem seus amigos e se desenvolverem. Ao mesmo tempo, é um espaço com
outros idosos e acabam por se deparar com diferentes caminhos de envelhecer, como as diﬁculdades motoras, dores, perdas da capacidade de atenção, concentração e memória e,
muitas vezes, passam a perceber as suas próprias limitações a partir das limitações do outro.
Os aspectos positivos aparecem nos exemplos das falas da Sra. B e Sr. F, respectivamente: “Aqui é muito bom. Dá vontade de ﬁcar o tempo todo”; “Aqui é melhor do que ﬁcar
parado”.
As angústias aparecem em algumas falas da Sra. D, Sra. C e Sra. E, respectivamente:
“Estou cansada de tudo. De anoitecer e amanhecer com dor. Eu poderia até ser careca, mas
não queria era sentir tanta dor”; “Me chame de ‘você’, que assim eu não me sinto tão velha”;
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“Minha amiga é que não gosta [de um Centro-dia para idosos]. Ela diz: ‘O que eu quero perto
de um monte de velho? A gente se sente é pior’. Ela quer é estar no meio dos jovens. Já eu,
não. Eu convivo com tudo. Aonde eu estou, eu aproveito”.
Essa ambiguidade marca o processo de envelhecimento, caracterizado tanto pelo desgaste físico, diminuição do convívio social, perda de identidade, entre outros aspectos (Zimerman, 2007), como também pela sabedoria, maior tempo livre para buscar atividades
prazerosas e se desenvolverem (Fernandes, 2017; Queiroz, 2016), como buscam fazer no
Centro-dia.
O tempo vivenciado no Centro-dia se mostra, para estes idosos, como um tempo desobrigado, de maior tempo livre, terreno fértil para a experimentação de novas experiências,
aprendizados e de formação de vínculos afetivos. Para eles esse tempo é também uma oportunidade de interação e diversão, como diz a Sra. A: “Eu marco todos os meus médicos nas
segundas, quartas e sextas, porque terça e quinta eu estou aqui. Não posso faltar, isso me
faz muito bem”.
Podemos pensar até que a concepção de tempo livre contemporâneo, descrito por Martins (2013), como um tempo de descanso e recuperação, mercantilizado e superﬁcial, no
processo de envelhecimento dos idosos pesquisados, volta ao seu sentido original, representando ser um tempo de liberdade subjetiva, podendo se expressar e realizar no Centrodia o que, como e quando quiserem, mesmo tendo que lidar com suas limitações físicas e
com as regras e ética do local.
Esse tempo livre era, muitas vezes, ocupado pelo momento dos jogos e oﬁcinas, nos
quais apresentaram maior liberdade percebida. O jogo, para eles, é uma oportunidade de
desenvolvimento de forma lúdica e prazerosa. A partir do jogo, eles interagem, brincam, disputam e aprendem uns com os outros. O Sr. F, sempre que chega, diz: “Vamos jogar? Já posso
começar?”. E a Sra. B uma vez brincou: “Eu posso ﬁcar só aqui jogando? é muito bom! Da
próxima vez eu só levanto quando eu ganhar!”.
O jogo, para estes idosos, carrega a gratuidade e a busca pela autossatisfação (Retondar,
2011). A competitividade também aparece como forma de superação, de atingir objetivos
através do próprio esforço e dedicação (Terceiro, 2016), recebendo, após a vitória, as palmas
de todos os participantes do grupo.
Além disso, o momento das oﬁcinas aparece como uma vivência de liberdade e novidades, de expressão de si, de diálogo e entrega. Nas oﬁcinas eles se sentem à vontade para
falar o que quiserem, realizar as atividades no seu tempo, trocar experiências, dúvidas e
medos. No vôlei com balão, por exemplo, Sra. C disse: “Esse jogo libera todos os meus palavrões! Fico desbocada, mas não estou nem aí!”. Ou o Sr. F na oﬁcina de pintura em gesso:
“Vou pintar de vermelho, como a bandeira do Japão, aonde eu nasci”, sendo seguida de perguntas sobre o seu país, seus costumes, semelhanças e diferenças com o Brasil.
Nesse sentido, durante a realização das oﬁcinas e jogos, momento também muito importante de socialização e fortalecimento dos vínculos afetivos, percebe-se a existência de
uma motivação intrínseca, liberdade percebida e satisfação, três atributos muito marcantes
para inferir serem experiências de ócio vividas pelos idosos em questão (Martins, 2013).
Assim, estes idosos buscam o Centro-dia como uma estratégia de otimizar os ganhos e
compensar as perdas do processo do envelhecimento natural e/ou advindos de patologias.
Eles procuram no Centro-dia, um espaço de identiﬁcação pessoal, já que muitos se sentem
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à margem da sociedade por não acompanharem algumas atividades vividas no âmbito social
cotidiano, seja pelo nível de desempenho, velocidade de informações e grupos de diferentes
idades.
A partir disso, pode-se reﬂetir sobre os movimentos de resistência no envelhecer. Estar
em um Centro-dia, entre a terceira e quarta idade, possibilita aos idosos a busca de novas descobertas, desenvolvimento e compensações nesta fase da vida. Se permitir experienciar o seu
envelhecer, se entregar a estes espaços, é resistir às limitações que muitas vezes são impostas
pela sociedade, pelos aparatos tecnológicos e cosméticos que acabam por mascarar e reforçar
uma ideia ilusória de eterna juventude. Assim, resistir a isso é perceber a delícia de cada aprendizado, cada aspecto positivo e negativo e as perdas e ganhos que a vida convoca.

Considerações finais

Diante dessas discussões, pode-se aﬁrmar que o Centro-dia aparece para suprir a carência
existente de espaços para idosos entre a terceira e a quarta idade, que já apresentam algumas
limitações físicas, sociais e/ou psicológicas, possibilitando experiências subjetivas, vivacidade,
desenvolvimento, diversão e troca em um ambiente com acessibilidade e segurança.
O Centro-dia, nesse sentido, surge como um modelo híbrido que a cada dia vem crescendo no Brasil e no mundo, sendo importante, por isso, se tornar mais visível e explorado
como os outros tipos de organizações para idosos. Além disso, acredita-se que, dependendo
da necessidade de cada sujeito, deve-se procurar a melhor opção, seja uma Instituição de
Longa Permanência para Idosos, Centro de Convivência ou um Centro-dia, pois todas apresentam benefícios especíﬁcos para a população idosa tão, heterogênea.
Ademais, as possibilidades de ócio como práticas de resistência se apresentam pelo
exercício de liberdade do idoso em seu modo de agir, expor seus pensamentos e ações para
si mesmo e para o coletivo através da abertura encontrada no Centro-dia, espaço de não julgamento, de afetividade e liberdade, em meio a uma cultura estigmatizadora.
Atividades como os jogos e oﬁcinas lúdicas neste Centro-dia favorecem a realização de
desejos, o poder de escolha, de criatividade, de autotelismo e a troca de experiências. Desse
modo, os idosos têm a oportunidade de se responsabilizar por suas escolhas, assumir vontades e se expressar de forma autêntica, resistindo aos padrões sociais vigentes de inutilidade, improdutividade e incapacidade.
Características como satisfação, liberdade percebida e autotelismo puderam ser percebidas, e aqui infere-se ser, portanto, experiências de ócio em alguns momentos durante a
realização das atividades já descritas, possibilitando mudanças, crescimento, otimização e
conquistas diante das diﬁculdades individuais e do grupo, ensejando plenitude pessoal, autonomia e sentido de vida aos idosos que frequentam o Centro-dia.
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resumo

O consumo e suas repercussões na constituição das subjetividades vem sendo ponto importante em
pesquisas. Na contemporaneidade, o corpo ocupa lugar de destaque, de objeto de consumo, seja na
vivência cotidiana, nas relações sociais, no discurso da mídia. Sujeito e objeto de desejo, o corpo parece
ser o depositário de muitas expectativas, especialmente aquelas que se referem à aceitação no meio
social. No corpo pautam-se identidades, nele são feitas modiﬁcações, nele são também utilizados produtos para os ﬁns mais diversos, principalmente para “desfazer” marcas perpetradas pelo tempo, como
as rugas e os sinais. Características corpóreas são mudadas de acordo com a moda, com a ocasião, com
a vontade de seu possuidor. Em nossa sociedade, a velhice tem sido cada vez mais adiada e o período
da juventude estendido. À juventude muitas coisas boas são atribuídas: vitalidade, energia, beleza,
poder. Tais características são ressaltadas e atreladas ao consumo pelas propagandas. Ser e manter-se
jovem se tornou um critério incluído na lista de atributos que se deve possuir para estar imerso na sociedade de consumo. Ser velho se torna, assim, algo indesejável, atrelado a perdas, feiúra, inutilidade,
fragilidades. Neste sentido, a indústria da beleza se vale deste largo território e o explora com vistas a
favorecer a venda de produtos para combater os sinais denunciadores da velhice. Tais preocupações
dizem respeito ao conjunto corpo e rosto, e observa-se que elas se iniciam cada vez mais cedo na vida
de muitas mulheres. A importância especialmente dada ao registro da aparência relaciona-se com a
espetacularização de corpos, do consumo e de estilos de vida, cada vez mais presente na sociedade
contemporânea. Metologicamente, neste estudo foram analisadas propagandas de cosméticos e procedimentos estéticos veiculadas nas revistas femininas brasileiras Claudia, Boa Forma e Plástica e Beleza, publicadas ao longo do ano de 2011, procurando-se identiﬁcar aquelas em que constassem
modelos idosas. Foram identiﬁcadas três peças em que as idosas aparecem como modelos: a dos cosmético Dermalift, da marca Biomarine, Renew Platinum, da marca Avon, e Chronos, da marca Natura.
Foi veriﬁcado em nossa analise que a publicidade traz imagens que reforçam o ideal de corpos jovens
e belos. Apesar da divulgação atual acerca da busca e das possibilidades de uma velhice com qualidade
de vida, veriﬁcamos que muitos dos antigos estigmas acerca do envelhecimento permanecem. As propagandas trazem, em sua maioria, modelos jovens, com corpos bronzeados e considerados saudáveis,
mesmo que em anúncios dirigidos ao publico idoso. Desta forma, consideramos que propagandas com
modelos idosas conﬁguram-se resistências ao que é divulgado largamente na mídia.
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Vivemos em uma sociedade acelerada (Beriain, 2009) e de cansaço (Han, 2015), em que
a exibição passa a ser o lema da existência, que tem como foco o reconhecimento pelos outros. A velocidade com que as informações e imagens são divulgadas constitui-se num dos
imperativos da modernidade. Observamos, cada vez mais, a velocidade com que produtos
chegam às prateleiras e saem delas, com que são renovados e multiplicados, com a qual podemos nos deslocar e trocar informações, com a qual mudamos de estilos de vida, cambiamos nossos gostos e preferências. Tudo se dá de modo ﬂuido e rápido.
Ao mesmo tempo em que adquire, o consumidor moderno descarta bens com a mesma
frequência, seja pelo surgimento de novas tendências, da pouca durabilidade ou do surgimento de novas tecnologias (Castilho & Villaça, 2004). Produtos se tornam obsoletos já nas
prateleiras, seguindo a lógica do que Marcuse (1973) chamou de “obsoletismo programado”.
O homem moderno tem seus sentidos aguçados e direcionados para o que é novo,
busca sempre experiências supostamente novas, sejam elas de viagens, gastronômicas, de
lazer, de vestimentas. Do tecido da moda à maquiagem, das cintas modeladoras aos sutiãs
com bojo, do spray bronzeador para as pernas ao novo chá emagrecedor. Vive-se em um
contexto onde, subjugar-se ao espelho, exigente e dominador, e lutar contra a balança são
sinônimos de cuidar de si.
Em tempos de suposta diferenciação a partir do consumo, os indivíduos são qualiﬁcados
por seu poder de compra ou pelo que venha a parecer ser o seu poder de compra, já que
hoje a dimensão do parecer ganha mais destaque do que a do ser ou mesmo a do ter. O que
une os consumidores, entretanto, é a lógica do consumir, permeada por diversos imperativos
(Bauman, 2008).
Quando falamos em consumo, remetemo-nos de forma quase automática à publicidade,
tida como sua ferramenta impulsionadora. Para Baudrillard (2009), a publicidade é consumida enquanto objeto cultural. é um discurso sobre o objeto e ela própria também é objeto.
Em um mundo no qual o próprio indivíduo se torna mercadoria a ser divulgada e comercializada, em que os consumidores se tornam eles mesmos objetos de consumo, as pessoas
são estimuladas a promover e mostrar o melhor de si, como atraentes e valiosos produtos
(Bauman, 2008)
Nesse contexto, a aparência física e um corpo belo ganham fundamental importância
nas relações humanas. Vivemos em meio ao que Castro (2007) denominou de “culto ao
corpo”, deﬁnido como um tipo de relação dos indivíduos com seus corpos, que tem como
preocupação básica o seu modelamento, a ﬁm de aproximá-lo o máximo possível do padrão
de beleza estabelecido (Castro, 2007,p.17).
Um corpo jovem, tido como saudável, magro e bronzeado pode representar um passaporte para o sucesso pessoal e proﬁssional. O arcabouço de intervenções possíveis para que
o corpo alcance tais níveis exigidos é imenso. Cirurgias plásticas, pílulas emagrecedoras, dietas rígidas, academias, cosméticos e tratamentos estéticos, tudo corrobora para que os indivíduos alcancem um nivel de beleza aparentemente democrático, já que os produtos e
serviços estão disponíveis no mercado. O que esta lógica oculta é que nem todos têm acesso
a tais recursos, que envolvem investimentos ﬁnanceiros e, muitas vezes, uma lógica de dor
e sacrifício para atingir determinados padrões (Bauman, 2008).
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Cuidar se si passa, então, a ser sinônimo de boa autoestima e de amor próprio. Os cuidados de si ganham cada vez mais destaque em instruções que são cuidadosamente dadas
em sites, redes sociais, revistas, programas de TV e outros meios. Produtos e tratamentos
“novos” são lançados no mercado, conclamando-nos, dentre outros ideais, à manutenção
da juventude (Montefusco, 2013).
O gerenciamento do próprio corpo é atribuído ao indivíduo, pois o corpo é tido como
propriedade de cada um, ocupando um lugar de destaque nas suas realizações. A ele o sujeito
deve oferecer tudo o que há de melhor: os melhores produtos, exercícios, alimentos, as mais
belas vestimentas. A negligência com o corpo é vista como algo vergonhoso (Costa, 2004).
Atualmente, para além do culto à magreza e à moda, e em meio aos cuidados que se
deve ter para consigo, encontramos o culto à juventude eterna, mito que parece não ter sido
esquecido, mas que ganha contornos modernos através das cirurgias plásticas, dos tratamentos, dos produtos cosméticos, das vitaminas etc. A indústria cultural prega não apenas
que o homem deve ser jovem em termos de “estado de espírito”, mas também ﬁsicamente
(Montefusco, 2013).
Com relação às mulheres, observa-se que estas sofrem ainda mais com as pressões sociais para manter uma aparência jovem. Para Le Breton, a velhice marca desigualmente, no
juízo social, a mulher e o homem (Le Breton, 2011, p. 233). O destino das mulheres, durante
muito tempo, dependeu sobremaneira de sua forma física, pois a ascensão social da mulher
estava atrelada ao casamento e à procriação. Daí o grande aparato de cirurgias, produtos,
tratamentos estéticos, dentre outras “armas” destinadas a combater as imperfeições corporais (Debert, 2011).
Em uma sociedade que privilegia a imagem do jovem, o envelhecimento preconiza a
perda da visibilidade e a proximidade da morte. À velhice são atribuídas perdas e doenças.
Em meio aos conceitos de saúde e ﬁtness, a velhice é, muitas vezes, considerada a própria
doença, um mal a ser prevenido e curado. Nesse contexto, delineiam-se as atuais práticas
de policiamento e dominação do envelhecimento. A velhice é transformada em uma opção
e responsabilidade de cada sujeito (Sibilia, 2011).

metodologia

Nossa proposta de pesquisa ancorou-se na análise de reportagens e de peças publicitárias, pesquisadas durante o ano de 2011 em três revistas femininas de grande circulação
nacional: Claudia, Boa Forma e Plástica e Beleza. A escolha por essas revistas se deu por
acreditarmos que estas poderiam oferecer exemplos dos conteúdos relativos aos cuidados
com a aparência no sentido de manutenção da juventude (Montefusco, 2013).
A revista Claudia, criada em 1961, é publicada mensalmente pela editora Abril e traz
em seu bojo temas como moda, beleza, comportamento, estética, família, vida proﬁssional
e relacionamentos. De acordo com o site da Editora Abril, “é a mais completa revista feminina, que está ao seu lado em todos os desaﬁos e traz a maior variedade de assuntos”5.
5

https://www.assine.abril.com.br/portal/revista!initRevista.action?codProjeto=907&codCampanha=B28Hhttp://www.pu
bliabril.com.br/marcas/boaforma/revista/informacoes-gerais
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A revista Boa Forma6, por sua vez, foi lançada pela primeira vez em maio de 1985, é publicada também pela editora Abril e traz dicas de exercícios físicos, moda, beleza, dietas e
histórias de pessoas que conseguiram “manter a disciplina”, levando adiante programas de
dietas e exercícios físicos rumo a um corpo perfeito. O site da editora traz que a revista mostra
como mulheres comuns e famosas se cuidam, aborda também opiniões, informações úteis
e comparativas, testes, soluções e muito mais sobre a vida em sociedade.
A revista Plástica e Beleza7 foi publicada pela primeira vez em 1997 pela United Magazines. Com periodicidade bimestral, traz temas referentes ao segmento da beleza e estética,
dentre eles cirurgias plásticas, novidades em produtos cosméticos, dietas, ﬁtness, moda,
dentre outros. Tem distribuição nacional e é direcionada para o público feminino.
Escolheu-se trabalhar com as referidas revistas femininas dada a ampla disseminação
que elas possuem e também devido ao fato de que contêm, dentre outros temas, aqueles
relacionados com a estética do rejuvenescimento, de modo que a publicidade ganha espaço
de destaque nessas publicações (Montefusco, 2013).
Realizada a coleta dos exemplares, iniciamos a seleção de propagandas e reportagens
sobre o uso de cosméticos e a realização de cirurgias plásticas, com vistas a identiﬁcar peças
publicitárias de cosméticos onde ﬁgurassem modelos idosas. Uma vez coletado e identiﬁcado
o material, optou-se por realizar uma análise dos discursos trazidos pela publicidade, por
considerar que eles se transformam de maneira eﬁcaz em instrumentos de manipulação,
dado que a publicidade contemporânea constitui-se num instrumento privilegiado de produção de subjetividade e de sociabilidade; uma instância pedagógica através da qual são veiculados estilos de vida e ideais de uma dada cultura. Associada à apropriação dos autores
que possibilitaram uma leitura crítica dessas propagandas, realizou-se também, quando da
discussão dos dados, uma análise temática de conteúdo (Bardin, 2009).

resultados e discussão

As revistas femininas funcionam muitas vezes como direcionadoras de comportamentos
e de desejos. Orientam a leitora na busca do que há de melhor. Os melhores e mais eﬁcazes
tratamentos, cosméticos, dietas. Tudo deve convergir para alcançar o objetivo de ter um
corpo belo e jovial. Foram identiﬁcadas três peças em que as idosas aparecem como modelos: a do cosmético Chronos, da marca Natura, do Dermalift, da marca Biomarine, e Renew
Platinum, da marca Avon.
Na peça abaixo, referente ao cosmético Chronos, da marca Natura, veriﬁca-se que o
enunciador dá importância ao fato de que para cada idade há um produto especiﬁco, de
modo que haja produtos especíﬁcos para todos os tipos de consumidora. O produto referido
tem diferentes versões, e os tratamentos são indicados às leitoras de acordo com os sinais
do envelhecimento (Montefusco, 2013). Deste modo, a própria consumidora identiﬁca o que
ela considera ser o tipo de pele que possui e em que medida se encontra seu envelhecimento.
Observamos que apareceu no anúncio uma modelo idosa, de 67 anos, em uma ﬁgura pequena, no canto superior da pagina.

6
7

http://www.lojaabril.com.br/marcas/Boa-Forma-724
http://www.unitedmagazines.com.br/revista-plastica-beleza
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Fonte: Revista Boa Forma, Outubro 2011.

Com relação ao cosmético Dermalift, observa-se que foram feitas referências aos avanços tecnológicos empreendidos no cosmético, o qual promete uma tecnologia que se aproxima da perfeição, e resultados em “apenas sete dias”. De acordo com Sibilia (2002), as novas
tecnologias a serviço do corpo se dão no sentido de modiﬁcá-lo, endireitá-lo e submetê-lo à
vontade de seu possuidor, numa nova eugenia que se conﬁgura sob a forma de produtos e
serviços. Observa-se também uma modelo idosa, desta fez ﬁgurando sozinha como garotapropaganda.

Fonte: Revista Claudia Agosto 2011.
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Fonte: Revista Claudia Maio 2011

A imagem da atriz Jaqueline Bisset (hoje com 73 anos) com algumas rugas passa a impressão de que o produto faz o que é possível, o que se aproxima da realidade. Não parece
ser a proposta do cosmético da Avon uma promessa de pele totalmente sem rugas ou qualquer marca do envelhecimento. Ao veicular a imagem de uma atriz com mais de 60 anos e
que tenha algumas rugas, percebe-se que o produto não procura retirar por completo a naturalidade da pele e da aparência da consumidora.
Notamos em algumas peças que as modelos tiveram suas imagens bastante retocadas
com recursos de computador, constituindo-se modelos de beleza não-humanos e inacessíveis. Desse ponto de vista, a estratégia da Avon, ao mostrar uma modelo com mais de 60
anos e com algumas rugas no rosto parece aproximar-se da realidade e dar a impressão à
leitora de que é possível fazer-se tão bela quanto a atriz (Montefusco, 2013).

Considerações finais

Em nossa pesquisa percebemos que o consumo é divulgado atualmente como meio seguro para a realização pessoal e proﬁssional. é também fonte que tem participação relevante
na construção de identidades, e as pessoas cada vez mais a ele recorrem como forma de
obter felicidade e sucesso. Em meio a esse contexto, o corpo tem se constituído como bem
de consumo e, assim como outras mercadorias, a beleza tem se tornado uma mercadoria
(Montefusco, 2013).
Apesar da divulgação atual acerca da busca e das possibilidades de uma velhice com
qualidade de vida, veriﬁcamos que muitos dos antigos estigmas acerca do envelhecimento
permanecem. A juventude é cada vez mais valorizada socialmente, e aquilo que a ela não
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corresponde é rejeitado e estigmatizado. Desta forma, o papel do envelhecimento na contemporaneidade continua gerando um mal-estar e está associado a ideias de dependência,
doenças, proximidade da morte e à perda de papéis sociais.
Em um mundo que resiste ao envelhecimento, as mulheres retratadas nas revistas aparecem como bem-sucedidas, bonitas, bem vestidas, mulheres que podem gastar com a aparência, de modo a melhorar ainda mais seus corpos. Os corpos velhos não são tornados
visíveis, ou quando o são, isso ocorre no sentido de prevenção e combate dos sinais da velhice.
A publicidade mostrou-se como forte inﬂuência frente à produção de desejos e necessidades,
constituindo-se instrumento fundamental no direcionamento de gostos e de compras.
Foi veriﬁcado em nossa análise que a publicidade traz imagens que reforçam o ideal de
corpos jovens e belos. Apesar da divulgação atual acerca da busca e das possibilidades de
uma velhice com qualidade de vida, veriﬁcamos que muitos dos antigos estigmas acerca do
envelhecimento permanecem. As propagandas trazem, em sua maioria, modelos jovens,
com corpos bronzeados e considerados saudáveis, mesmo que em anúncios dirigidos ao publico idoso. Desta forma, consideramos que propagandas com modelos idosas conﬁguramse resistências ao que é divulgado largamente na mídia.
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ProgrAmA DE ENVELHECImENTo E Promoção DA sAúDE NA
CIDADE DE goIâNIA UmA PoLÍTICA PúbLICA E soCIAL DE LAzEr1

Joelma Cristina Gomes2
resumo

Multiplicar a oferta de atividades de lazer e esporte recreativo é estratégia que visa garantir acesso à
política nacional para a pessoa idosa no Brasil. O lazer e o esporte são poderosos instrumentos de inclusão social, contribuindo na formação da cidadania, inserção do indivíduo na sociedade, ampliando
sobremaneiramente a possibilidade de autonomia. O programa Vida Ativa é uma política pública e social da cidade de Goiânia. No total são 16 núcleos distribuídos na cidade. O presente trabalho abordará
a realidade do núcleo localizado no Setor Vila Nova, região leste da cidade, que desenvolve hoje um
modelo para ser multiplicado, pois, tem a intersetorialidade e a gestão participativa como princípios
estruturantes do programa. Atualmente atende média de 27 pessoas idosas por dia sendo, 4 encontros
semanais com 2 horas de duração em cada oﬁcina. Totalizando 216 atendimentos semanais e 864 atendimentos mensais. O programa é uma iniciativa da Agência de Turismo Eventos e Lazer- AGETUL e se
constitui como uma política pública para envelhecimento ativo voltado para pessoas acima de 50 anos.
O programa oferece possibilidades de convivência e vínculos sociais através da prática de atividades;
intelectuais (rodas de conversa, ginástica cerebral, jogos cognitivos, oﬁcinas de leitura), físico-esportivas
(caminhada orientada, ginástica geral, yoga, meditação, esporte recreativo; vôlei e basquete), artísticas
(coral, dança sênior, dança circular, maculelê), manuais (artesanato) e sociais (passeios, participação
em conferências, debates relacionados ao envelhecimento). O objetivo desse trabalho é apresentar a
metodologia do programa, suas contribuições na melhora da saúde física, mental, espiritual e social
tendo como resultado o processo de empoderamento e autonomia, pois resgata a convivência social
e oferece possibilidades de novas práticas corporais que promovem melhorias no bem-estar geral do
individuo que envelhece ativamente exercendo sua cidadania.

Palavras-Chaves

Lazer; Política Pública; Envelhecimento.

Introdução

mudança demográfica no cenário mundial, o envelhecimento como pauta.

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

metodologia

O estudo foi realizado mediante a combinação de pesquisas bibliográﬁca e documental
a respeito do programa desenvolvido na cidade de Goiânia e tem como objetivo relatar e
fundamentar a proposta de política pública com promoção da saúde para um envelhecimento ativo no Brasil.

Educação gerontológica e a Política Pública de Esporte e Lazer.

Fundamentada na lógica da educação gerontológica, aspectos como isolamento social,
debilidades ocasionadas por inatividade física, lesões e doenças crônicas podem ser amenizados trazendo novas possibilidades de inserção social, independência e autonomia por meio
de um estilo de vida ativo. A política pública e social Programa Vida Ativa, da prefeitura de
Goiânia se efetiva de forma sistematizada com atendimentos que incluem diversos interesses
do lazer por meio de atividades de convivência, físico/esportivas, intelectuais, culturais, turísticos e intelectuais, onde podemos inﬂuenciar mudanças comportamentais nas dimensões
biológicas, sociais e psicológicas. As ações do programa inﬂuenciam qualitativamente o cotidiano do envelhescente quanto ao seu estado geral de bem-estar. O programa Vida Ativa
existe há 10 anos e tem núcleos espalhados em determinados locais da cidade. Este trabalho
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descreverá a metodologia, característica e resultados do núcleo, bairro Vila Nova este que,
se constitui um dos primeiros da cidade e, por essa característica, possui um grande adensamento de longevos. O núcleo atende a comunidade desde fevereiro de 2015; atende regularmente 25 mulheres idosas e 2 homens frequentadoras e frequentadores assíduos. Os
atendimentos acontecem de segunda a quinta-feira e são desenvolvidas 3 tipos de oﬁcinas:
corporais/esportivas, culturais e intelectuais/sociais. São oferecidos no núcleo atividades de
alongamento, caminhada orientada, treinamento funcional, yoga, relaxamento com visualizações criativas, meditação, esporte recreativo, dança sênior e circular, jogos, brincadeiras
tradicionais, coral, ginástica cerebral, oﬁcinas de leitura.
As atividades de lazer com interesses turísticos são realizadas com apoio de parcerias
com empresas da cidade, como, por exemplo: empresa de transporte coletivo, cinema e teatros. é realizada uma vez por mês atividade turística em parques da cidade, visitas a museus,
cinemas, festivais de dança, feiras culturais, etc., com o intuito de promover a apropriação
do capital cultural das produções da cidade.
Todas as atividades assistemáticas, passeios e apresentações, bem como as atividades
sistemáticas oﬁcinas físico/esportivas, intelectuais e recreativas são discutidas no Grupo Gestor do programa. O Grupo Gestor é composto pelas integrantes que participam ativamente
no grupo. Essa metodologia é utilizada para que seja desenvolvido e valorizado o empoderamento da pessoa idosa, pois estimula a participação por meio do planejamento participativo onde, o diálogo, leva ao protagonismo social promovendo liderança circular dentro do
grupo. Por meio dessa organização social é dado a elas o poder de decisão e escolha das atividades desenvolvidas no núcleo. O grupo é deliberativo e nessas reuniões decidem o andamento do programa.
Não existe critério para ingressar no programa. Toda a comunidade local é convidada
e, geralmente esse convite é feito por uma integrante que frequenta o programa. Após pelo
menos 15 dias frequentando as atividades, são devidamente cadastradas por meio de uma
ﬁcha de acompanhamento que, é atualizada periodicamente. é solicitada apresentação de
atestado médico que comprove a liberação para a prática de atividade física, este com validade de um ano, de acordo com Conselho Regional de Educação Física - CREF 14 região.
Acreditando no protagonismo social, o grupo desenvolve por meio das rodas de conversas temáticas relacionadas ao empoderamento e participação ativa na comunidade em
que está inserida. O nosso grande objetivo é tornar consciente e reconhecer que o envelhecimento é um processo natural da vida, irreversível e progressivo e que, no entanto assim
como as demais etapas da vida deve ser vivido em sua plenitude.
Cada idade tem suas vantagens, suas perdas, e deve-se saber aceitá-las. Todas as idades são
necessárias. Não há idades desprezíveis: nem a das crianças, nem a dos jovens, nem a dos
adultos, nem a dos velhos; uma completa a outra. Precisam umas das outras, e a vida não
é unilateral, nem está fechada nem selada. Existem muitos caminhos, mas há pessoas que,
por alguma razão fecham caminhos que estão sempre abertos [...] (Mendizábal & Carbonero,
2004, p. 12).

Por meio das atividades buscamos alcançar três objetivos O primeiro na dimensão corporal, o segundo na dimensão cognitiva e psicológica, e o terceiro na vida social. O primeiro
objetivo é garantir a manutenção da autonomia e independência física. São realizados exer-
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cícios funcionais e jogos recreativos para ampliar, aprimorar e manter a funcionalidade do
corpo para as atividades da vida diária (AVD’s). São realizados exercícios de mobilidade articular, atividades de equilíbrio e orientação espacial, coordenação motora geral e ﬁna exercícios de força, resistência e agilidade. Os jogos esportivos têm como objetivos: desenvolver
as habilidades motoras, estimular novas aprendizagens, se apropriar de cultura corporal e
criar vínculos interpessoais. Os ganhos nessas oﬁcinas são visíveis tanto no aspecto psicológico, de conseguir realizar o gesto motor correto com mais assertividade quanto, os ganhos
motores, em velocidade de reação, melhor noção espaço temporal, maior capacidade de
equilibração recuperada.
é importante destacar que o estímulo à prática de jogos e esportes recreativos aumenta
o repertório motor e desenvolve aspectos psicológicos e autoconﬁança, auto-estima, oferecendo a possibilidade de mudança de auto-imagem saindo da condição de impotência para
a de potência plena dentro de outra lógica, a de envelhecimento ativo.
O segundo objetivo, na dimensão cognitiva psicológica, promovemos a estimulação de
novas aprendizagens por meio de atividades de meditação, leitura, canto e trabalhos manuais. é sabido pela neurociência que novos estímulos promovem novas conexões cerebrais,
ampliando e rejuvenescendo a capacidade cognitiva e criativa do ser humano.
O conhecimento emergente tem feito luz sobre quais os principais mecanismos envolvidos
no processo de envelhecimento normal ou patológico, permitindo a fundamentação teórica
de novas estratégias de intervenção. Assim, um dos temas atuais em gerontologia tem a
ver com os efeitos de determinados programas de treino ou hábitos de vida na capacidade
funcional do individuo. No fundo, pretende-se perceber se a participação em alguns tipos
de atividades (de carácter motor, cultural, educativo, etc.) desencadeia efeitos positivos em
diversas dimensões (e.g., funcionamento cognitivo e aptidão física funcional) relevantes
para a qualidade de vida do idoso (Marmeleira, 2015, p. 200).

O terceiro, no que tange ao aspecto social, as atividades de lazer têm incluindo passeios
com os mais diversos interesses: visitas a museus, cinemas, apresentação de peças teatrais,
música clássica e viagens. Todas as atividades de lazer são contextualizas em nossas rodas
de conversas, o que nos auxilia a dar sentido e signiﬁcado às ações de lazer na cidade. A Roda
de Conversa é o momento em que trazemos informações importantes da atividade a ser desenvolvida. Essa técnica desenvolvida por Mendizábal (2004) nos auxilia na elaboração das
temáticas a serem desenvolvidas e está estruturada na lógica de empoderamento social, na
participação ativa na vida da sociedade, garantindo o acesso aos interesses artísticos e produções culturais da cidade.
O que podemos perceber de forma ainda empírica, por meio de relatos tanto da comunidade inscrita e acompanhada no programa, como de suas famílias, são melhoras qualitativas no comportamento e benefícios nas dimensões: psicológica, social e física. Conseguimos
perceber uma melhor percepção na auto-estima, mudanças de estilo de vida, alimentação
mais saudável e maior disposição para a prática sistemática de exercícios físicos. Há maior
interesse pelas atividades de convivência, como festas familiares, passeios com os (as) ﬁlhos
(as) e netos (as). Notamos a construção de novos vínculos afetivos: amizades criadas dentro
do grupo, e aprendizagem de novas tecnologias para a utilização e participação em redes sociais o que promove e estimula novos vínculos. Observamos a retomada do interesse pela
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convivência na comunidade religiosa à qual pertencem, diminuição da tristeza e melhora na
qualidade de sono. Todos esses dados são levantados por meio de informações obtidas em
relatos nas Rodas de Conversa, atividade sistemática do núcleo, e se conﬁrmam nos encontros com os familiares.
Estas mudanças reforçam os ganhos expressivos com melhoras signiﬁcativas na saúde
global relacionada às doenças crônico/degenerativas e incapacidades relacionadas ao envelhecimento, como: diminuição nos índices glicêmicos, manutenção de capacidade funcional,
diminuição ou melhora na intensidade das crises labirínticas, estabilização ou menor perda
de massa muscular, melhora nos níveis de força e capacidade coordenativa, melhora na ﬂexibilidade e mobilidade articular, manutenção e menor perda da capacidade de equilibração.
Especialmente para idosos, a prática de exercício físico bem orientada e realizada regularmente pode ter benefícios que impactam positivamente a qualidade de vida.
[...] maior longevidade, redução das taxas de morbidade e mortalidade, redução do número
de medicamentos prescritos, melhoria da capacidade ﬁsiológica em portadores de doenças
crônicas, prevenção do declínio cognitivo, manutenção de status funcional elevado, redução
da frequência de quedas e fraturas, manutenção da independência e autonomia, e benefícios
psicológicos, como, por exemplo, melhoria da auto-imagem, da auto-estima, e benefícios sociais como maior contato social e prazer pela vida (Mazo, Lopes & Benedetti, 2009, p.123).

Esses ganhos são percebidos de duas formas: nos exames físicos periódicos realizados
para obtenção do atestado médico para a prática de exercícios físicos, exigência do Conselho
Regional de Educação Física- CREF, pela observação e pelos relatos na melhora da saúde global na realização das AVD’s.
Antes da participação sistemática nas atividades do núcleo, ao realizarem certas AVD’s
havia uma incapacidade funcional diminuindo a qualidade de vida e aumentando a limitação
e dependência promovendo dor e/ou desconforto e/ou limitação como: agachar, estender
o braço, subir no transporte coletivo, entrar em um carro. Hoje relatam que conseguem realizar com certa facilidade e o melhor, com ausência de dor atividades que há muito não realizavam. Os ganhos são evidentes. Atualmente adotam em seu cotidiano novos saberes como;
dançar, pular corda e praticar yoga.
Diante desse cenário pós-moderno, onde a realidade da senescência alcançou larga escala percebemos que os discursos que envolvem a pauta do envelhecimento tornaram-se
cada vez mais evidentes nos diferentes espaços: cientíﬁcos, de direitos e da economia. Consideramos que o debate ainda não avançou de forma efetiva, e as muitas variáveis negativas
que comprometem um envelhecimento qualitativo ainda não foram tratadas como de fato
necessitam: o empobrecimento das populações devido às questões históricas de desmonte
de direitos sociais, o decréscimo da renda, causando a perda da dignidade dessa população,
a fragmentação das ciências, que gera um olhar compartimentado da existência do ser humano, principalmente no que tange ao atendimento na atenção básica de saúde que, reforça
a concepção, ainda hegemônica, do envelhecimento como fatalidade, pois ser velho é ﬁcar
cada vez mais impotente e doente. Isso desencadeia equívocos na compreensão do ciclo da
vida, inﬂuenciando comportamentos, compondo negatividades relacionadas a essa fase da
vida nas mais variadas dimensões, desde a psicológica às sociais.
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Um dos primeiros passos para se combater de forma efetiva as causas que geram a pobreza
no Brasil é mudar o próprio entendimento do que é pobreza e compreender seu caráter
multidimensional.[...] No entanto no paradigma do desenvolvimento humano – portanto,
não apenas o econômico - a pobreza é um estado de “desempoderamento”, de privação
de capacidades de acesso e de oportunidades, um estado de restrição ás disponibilidades
de recursos e à cidadania (Carvalho, 2008, p. 2012).

Observamos que políticas públicas bem estruturadas que considerem o ciclo da vida
como processo multifatorial sejam o caminho que possa efetivar em larga escala seguridade
de direitos para o ser humano acima de 60 anos. De acordo Ribeiro, citado por Carvalho
(2008, p.106) “Lazer e saúde e também educação, alimentação e habitação são áreas de intervenção que se localizam no espaço do social”.
Notamos uma realidade que necessita de contribuições de políticas públicas setoriais,
que, articuladas, se apresentem e se projetem em cenário nacional como proposta no campo
das políticas públicas sociais, alternativa de diminuição dos impactos ﬁnanceiros, sociais e
familiares causados pelo envelhecimento populacional. é importante deixar claro que as políticas públicas devem ter como ﬁnalidade a vazão tanto ao direito da pessoa idosa, quanto
à sua liberdade individual de saúde e gozo, culminando com o entendimento de que a cidade
é na verdade um grande equipamento de lazer, portanto, um espaço democrático.
Considerando a sociedade como um todo, nas comunidades onde, as pessoas são mais velhas são mais ativas ﬁsicamente, pode-se esperar que se reduza o custo com cuidados de
saúde e atendimento social, que melhore a participação e a produtividade dessas pessoas
em atividades comunitárias, e que haja uma percepção geral mais positiva da ﬁgura do indivíduo mais velho. Numa sociedade que envelhece rapidamente, como a nossa, é de fundamental importância que se redeﬁna o papel do idoso no meio social, valorizando-se a rica
contribuição que ainda pode trazer (Nahas, 2013, p. 212).

Acreditamos que a prevenção e a promoção da saúde desse grupo dessa população só
poderá ser efetivada se pensada por um prisma, uma perspectiva ampla que reconheça a
saúde de forma multifatorial, intersetorial e holística. Se quisermos garantir esse direito social, diminuindo os impactos ﬁnanceiros da saúde na atenção secundária e terciária, devemos
estimular novas formas de ser e estar no mundo das pessoas longevas. Devemos ampliar
nosso olhar e considerar que precisamos criar estratégias e recursos para as famílias, comunidades, economias e governos, como aﬁrmado na Declaração da OMS sobre Envelhecimento e Saúde, onde o envelhecimento ativo depende de uma diversidade de fatores
“determinantes” que rodeiam indivíduos, famílias e nações. A compreensão destes fatores
permitirá então a criação de políticas e programas que obtenham êxito nessa área OMS
(2002).

Considerações finais

Com o aumento da expectativa da vida humana, temos dois cenários que se formatam:
na esfera pública, por um lado, temos um aumento de doenças crônico-degenerativas, gerando mais investimentos ﬁnanceiros para o sistema público de saúde, por outro lado, temos
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as questões da esfera individual que causam um impacto na qualidade de vida da pessoa
idosa e da sua família. Estudos demonstram que essa dinâmica pode ser menos impactante
se a pessoa que envelhece for capaz de manter um estilo de vida ativo, uma boa rede apoio
social, com participação efetiva em grupos de convivência e com motivação para renovar
seus objetivos com propósitos desaﬁadores capazes de proporcionar a manutenção de sua
autonomia e funcionalidade. O programa Vida Ativa, da prefeitura de Goiânia, política pública
e social, tem o intuito de garantir esse protagonismo da pessoa idosa na escolha e apropriação das atividades a serem vivenciadas por elas. Consideramos relevante oferecer atividades
diversiﬁcadas e também considerar os diversos interesses culturais do lazer, pois eles auxiliam
na estabilidade psíquica, na maturidade pessoal, no incentivo sociocultural como instrumento de convivência e participação proativa na comunidade.
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rEsUmo
O aumento da população idosa conﬁgura-se como fenômeno mundial no contexto contemporâneo. Em
2050, um quinto da população será de idosos e, segundo projeções, o número de pessoas com cem
anos ou mais aumentará quinze vezes. No caso do Brasil, atualmente existem 29,3 milhões de idosos, o
que corresponde a 14,3% de toda a população do país. Em face do aumento da expectativa de vida, tem
crescido o número de pesquisas que se atêm à população idosa no Brasil e no mundo. Na cultura ocidental, o processo de envelhecimento esteve, prioritariamente, associado a aspectos pejorativos, tais
como: decadência, pobreza e aproximação da morte. Não obstante o envelhecimento do idoso seja visto
por muitos como uma etapa de decrepitude, ganha corpo o movimento de conscientização social que
o reconhece como agente social e psíquico na atualidade. A experiência de envelhecer, no contexto contemporâneo, ocupa um novo lugar, tendo em vista que o idoso insere-se em atividades esportivas, no
envolvimento com as artes e participa do âmbito familiar de forma ativa. Ainda que a cultura tarje a velhice pejorativamente, pesquisas atestam que os idosos podem viver melhor essa fase da vida. A prática
de exercício físico é emoldurada, no seio da sociedade atual, por apologias que enaltecem os benefícios
à saúde dos indivíduos, em diversos âmbitos, a saber: ﬁsiológico, psicológico e social. Em face do exposto,
o tema vem ganhando visibilidade, uma vez que está associado à promoção da saúde e à prevenção de
doenças. No caso do idoso, exercícios físicos regulares podem proporcionar movimento corporal e a
prevenção ou adiamento de doenças crônico-degenerativas, podendo ser realizado de forma individual
ou em grupo. Este estudo tem por objetivo compreender o signiﬁcado da prática de exercício físico para
idosos de um Clube Social. Para isso, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa, de cunho etnográﬁco,
em um Clube Social em Fortaleza-Brasil. No que se refere à coleta de dados, foi realizada a observação
participante, diário de campo e entrevistas semiestruturadas. No tocante à análise dos dados, empregou-se os operadores do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), a ﬁm de perscrutar as informações oriundas
das entrevistas. Os resultados apontaram que a saúde física foi o principal fator de motivação e permanência em programas de exercício físico para os idosos pesquisados. Todavia, outros determinantes
foram fundamentais na manutenção da atividade pelos entrevistados, como, por exemplo: o gosto pela
atividade em especíﬁco, a convivência com demais idosos e o senso de pertencimento a um grupo. Além
disso, a inserção em grupos sociais desencadeou outras melhorias na vida dos idosos, como a possibilidade de fazer novas amizades, bem como a companhia do professor. O exercício físico realizado pelos
idosos transpôs a seara do movimento ou de tratamentos concernentes à saúde, de modo que esteve
associado a experiências satisfatórias e imbuídas de signiﬁcados subjetivos, aproximando-se dos ideais
de ócio. Por ﬁm, a prática de exercício físico para os idosos pesquisados apareceu como mecanismo de
resistência aos valores sociais e culturais vigentes, o que possibilitou aos idosos apropriações sobre si
próprios e sobre a realidade circundante.
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O aumento da população idosa conﬁgura-se como fenômeno mundial no contexto contemporâneo (Moreira & Nogueira, 2008; Schneider & Irigaray, 2008). Em 2050, um quinto
da população será de idosos e, segundo projeções, o número de pessoas com cem anos ou
mais aumentará quinze vezes. No caso do Brasil, atualmente existem 29,3 milhões de idosos,
o que corresponde a 14,3% de toda a população do país. Em face do aumento da expectativa
de vida, tem crescido o número de pesquisas que se atêm à população idosa no Brasil e no
mundo (IBGE, 2015).
Existem, conforme Schneider e Irigaray (2008), diversas maneiras de conceituar a velhice, como, por exemplo, a idade cronológica. Segundo o Estatuto do Idoso (Lei n.10.741,
de 1º de outubro de 2003), indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos são reconhecidos como idosos no Brasil.
Haja vista a complexidade do fenômeno, a idade cronológica não é fator preponderante
para sua deﬁnição, uma vez que os indivíduos vivenciam o envelhecimento de diferentes formas (Teixeira, et. al., 2015). Existe uma multiplicidade de velhices, bem como ampla gama
de representações sobre elas (Almeida & Lourenço, 2009). Duas perspectivas podem ser evidenciadas na contemporaneidade sobre os signiﬁcados e as representações da velhice, a
saber: estigmatizada e positiva.
O envelhecer é concebido em diversas culturas como fenômeno de cunho indesejável.
Quantidade expressiva de investigações associa-o a aspectos negativos - perdas e doenças em detrimento dos ganhos - sabedoria, experiência e habilidades sociais (Luz & Amatuzzi,
2008). No tocante às sociedades ocidentais, calcadas em aspectos típicos da contemporaneidade – individualismo, narcisismo, exibicionismo –, a velhice é retratada a partir de concepções pejorativas (Moreira & Nogueira, 2008).
Apesar disso, para Teixeira et. al. (2016), a experiência de envelhecer no contexto contemporâneo ocupa um novo lugar, tendo em vista o crescimento do número de idosos, a inserção em diversos tipos de atividades e espaços, seja de âmbito esportivo, social ou criativo,
e a participação ativa no âmbito familiar.
Nesse contexto, a prática de exercício físico aparece como possibilidade para o idoso
contemporâneo e é emoldurada por apologias que enaltecem os benefícios à saúde dos indivíduos em diversos âmbitos, a saber: ﬁsiológico, psicológico e social. Em face do exposto,
o tema vem ganhando visibilidade, uma vez que está associado à promoção da saúde e à
prevenção de doenças. No caso do idoso, exercícios físicos regulares podem proporcionar
movimento corporal e a prevenção ou adiamento de doenças crônico-degenerativas, podendo ser realizados de forma individual ou em grupo (Filgueira, 2017; Sousa, 2010).
Santana (2010) caracteriza a atividade física como qualquer movimento corporal que
acarrete gasto energético maior que os níveis de repouso. Por sua vez, o exercício físico refere-se a uma atividade física planejada com um objetivo ﬁnal ou intermediário, visando a
aumentar ou a manter a saúde e a aptidão física. Esta última não se caracteriza como um
comportamento propriamente dito, mas um aspecto inerente ou passível de ser atingido
pelo indivíduo, como, por exemplo: ﬂexibilidade, força muscular e potência aeróbica (Maciel,
2010). Apresentadas tais diferenças conceituais, faz-se necessário salientar que, para este
trabalho, os termos “atividade física” e “exercício físico” foram empregados de forma intercambiável, uma vez que estudos especíﬁcos sobre a temática (Knuth et al., 2009; Sousa,
2010), consideram ambos os termos sinônimos.
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As atividades físicas situam-se como possibilidade de ócio/lazer na sociedade atual. Não
se pode desconsiderar que experiências de ócio/lazer possam estar presentes nas mais diversas atividades, como na prática de dança, pilates, yoga, entre outros exemplos. O que determinará se o indivíduo experencia o ócio/lazer ou não tem relação com o signiﬁcado por
ele atribuído à atividade (Marcellino, 2007).
Tendo como base o contexto supracitado, este estudo, que deriva de uma dissertação
de mestrado de abordagem qualitativa com enfoque etnográﬁco, objetiva compreender o
signiﬁcado da prática de exercício físico para idosos de um Clube Social, representado neste
trabalho por um Centro-Dia localizado em Fortaleza-Brasil.

método

O presente trabalho fundamenta-se numa abordagem do tipo qualitativa de enfoque
etnográﬁco. Conforme Aguirre e Martins (2014), a metodologia qualitativa visa à interpretação e reconstrução dos signiﬁcados dos fatos sociais e culturais. Enveredar por tal abordagem
de pesquisa é relevante para este trabalho, uma vez que se tenciona a compreender o signiﬁcado da prática de exercício físico para idosos de um Clube Social (Flick, 2013).
Conforme Creswell (2010), a pesquisa qualitativa apresenta diferentes abordagens, dentre elas a etnograﬁa. Esta diz respeito a uma estratégia de investigação na qual o pesquisador
analisa, minuciosamente, um grupo cultural intacto, em cenário natural, por período prolongado. é, então, empregada no sentido de descrever elementos pertinentes a uma cultura
especíﬁca. Atualmente, contudo, as pesquisas etnográﬁcas não se restringem ao estudo da
cultura somente, já que podem ser realizadas em âmbitos menores, tais como: empresas,
escolas, parques, hospitais e clubes – como é o caso deste estudo (Gil, 2010).
Com o intuito de atender aos objetivos propostos, participaram da pesquisa seis idosos,
selecionados a partir dos seguintes critérios de inclusão e exclusão: 1) Ter idade igual ou superior a 60 anos– conforme ﬁrmado pelo Estatuto do Idoso (2003); 2) Frequentar o Clube
Social escolhido regularmente; 3) Idosos que apresentavam capacidades cognitivas e comunicativas preservadas.
O estudo teve como lócus um Clube Social da cidade de Fortaleza-Brasil, de âmbito privado. Este Clube, caracterizado como um Centro-dia, oferece uma equipe multiproﬁssional,
dentre eles um ﬁsioterapeuta que presta atendimentos individuais e em grupo. Os idosos
pesquisados, com faixa etária entre 70 e 86 anos, reúnem-se semanalmente no Clube Social,
às terças e quintas-feiras, para realização de exercício físico, mais especiﬁcamente, a ﬁsioterapia, dias nos quais realizamos a coleta dos dados.
No que se refere à coleta de dados, valemo-nos da observação participante, do diário
de campo e de entrevistas semiestruturadas, visando a complementar os dados da observação participante, com o propósito de reﬂetir sobre a seguinte pergunta norteadora: “Para
o(a) senhor(a), o que signiﬁca praticar exercício físico?”.
Para a análise dos dados provenientes das entrevistas, optamos por utilizar o Discurso
do Sujeito Coletivo (DSC). O DSC tem por base agrupar, em um único discurso-síntese, signiﬁcados, percepções e ideias compartilhadas por determinado grupo social sobre um fenômeno especíﬁco (Lefevre & Lefevre, 2010). Cumpre salientar que, segundo Lefèvre e Lafèvre
(2010) existem quatro etapas pré-estabelecidas no emprego da técnica do DSC.
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Neste estudo, optou-se por utilizar apenas os operadores do DSC, especiﬁcamente as
expressões-chaves e ideias centrais, primeira e segunda etapa, não sendo o objetivo chegar
à quarta etapa, ou seja, ao Discurso do Sujeito Coletivo, mas realizar um estudo descritivo
da cultura escolhida. Outrossim, considerou-se prudente não utilizar a terceira etapa (Ancoragem), por nem sempre haver marcas explícitas no discurso que sustentem determinados
valores e teorias. A escolha pelo DSC guarda relação com o fato de facilitar o gerenciamento
dos dados a serem cotejados.
Os dados procedentes da pesquisa foram oriundos de uma dissertação de Mestrado,
pautada no compromisso ético com os seres humanos, ao resguardar a identiﬁcação dos
participantes e garantir o seu anonimato. Esclarece-se que os preceitos da Resolução nº
466/12, do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, que orienta sobre pesquisas
que envolvem seres humanos, foram seguidos. Um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi assinado pelos entrevistados e a Carta de Anuência foi preenchida, a ﬁm de
prova e concordância com a investigação.

resultados e Discussão

A partir dos dados colhidos nas entrevistas realizadas com os idosos acerca dos signiﬁcados atribuídos ao exercício físico, formulou-se um quadro-síntese em que são apresentadas
as três categorias desenvolvidas e as respectivas expressões-chaves. As categorias foram divididas em “Movimento”, “Tratamento para a dor” e “Companhias prazerosas”. A exposição
da tabela é seguida pelas análises de cada categoria, junto aos referenciais teóricos que sustentaram as discussões propostas pelo estudo.
qUADro 1: Categorias referentes aos significados da prática de exercício físico

Categorias/ significados da prática do
exercício físico
A: Movimento

B: Tratamento
para a dor

C: Companhias
prazerosas

Expressões-chaves

“Porque ficar parada né? Não dá!”
“Eu estava muito parada, ia para a cozinha, fazia o almoço, terminava, me deitava.
De tarde eu ficava deitada, dormia de novo, sabe? Então eu queria me movimentar,
né? Eu tenho esses problemas sérios de joelho, então eu precisava me mexer. Eu
precisava, sabe? Sair daquela mesmice. Aqui eu faço exercício e não fico deitada
naquela cama, parada. Eu acho tão bom fazer a fisioterapia, realmente é uma terapia física, é o inverso, é uma terapia física. Me completa vir para cá”
“Normalmente eu amanheço com uma dor... Eu estava fazendo um tratamento de
saúde porque eu tive a Chikungunya e fiquei muito abalada com isso porque eu fiquei com dor, talvez por causa da idade também”.
“Quando eu cheguei aqui, eu estava muito doente. Mas melhorei muito com o exercício”.
“Eu estava precisando de fazer a fisioterapia. Diz o médico que esse negócio na
minha coluna, essa degeneração. E a dor era demais. E doía tudo. A musculatura
da coluna que envelheceu. Minha filha é mal da idade!”
“Aqui eu encontrei companhia. A gente conversa muito né? E eu gostei das pessoas. Todo mundo que entra lá eu gosto, tanto as colegas como os profissionais.
Somos uma família”.
“Eu acho que o que eu queria encontrar aqui, eu encontrei. O exercício físico e a
convivência com outras pessoas da terceira idade. Estou gostando à beça, o meu
convívio aqui tem sido muito auspicioso”.
“E assim, são todos muito carinhosos, tem muito... Porque assim, gente de idade
quer carinho viu? A gente precisa!”
Fonte: Adaptado de Costa Lima (2018)
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Cabe ressaltar que a aula mais procurada pelos idosos foi a ﬁsioterapia, e a saúde física
foi o principal fator de motivação e permanência em programas de exercício físico para os
idosos pesquisados. A prática de exercício físico apresentou amplo leque de signiﬁcados nos
discursos dos participantes, a saber: a possibilidade de movimentar-se, a necessidade de um
tratamento por dores decorrentes do envelhecimento e a oportunidade de encontrar companhias prazerosas. A seguir, daremos início às discussões sobre cada categoria desenvolvida.

Categoria A - movimento

O processo de envelhecimento é acompanhado por mudanças no aspecto físico, como
a atroﬁa dos órgãos, diminuição da estatura e da força muscular, perda da massa óssea, degeneração da cartilagem, enrugamento da pele, entre outros exemplos, tendo como consequências, por exemplo, a redução da mobilidade e piora no equilíbrio (Filgueira, 2017;
Zimerman, 2007).
Diante deste declínio, a estimulação física se torna essencial para a manutenção da capacidade funcional do idoso, diminuindo o sedentarismo, melhorando o equilíbrio, a força,
a resistência e a postura (Filgueira, 2017).
O exercício físico realizado pelos idosos pesquisados vai além de movimento e tratamento de saúde, mas também relacionado a um maior bem-estar, como aﬁrmou um dos entrevistados: “Eu acho tão bom fazer a ﬁsioterapia, realmente é uma terapia física, é o inverso,
é uma terapia física. Me completa vir para cá”.
Mesmo com limitações funcionais associadas a alguma doença, um estilo de vida ativo
para idosos auxilia a manutenção de sua saúde e qualidade de vida. A atividade física, portanto, pode contribuir para o aumento da capacidade física desse público ao possibilitar movimento do corpo e prevenção (ou adiamento) de doenças crônico-degenerativas. Além
disso, benefícios psicossociais também podem ser veriﬁcados com a prática dessas atividades
para este público, com o destaque da promoção de autonomia e independência na manutenção de atividades de vida diária, como observado na fala: “Eu precisava, sabe? Sair daquela mesmice. Aqui eu faço exercício e não ﬁco deitada naquela cama, parada” (Mazo, et.
al., 2005; Moreira, Teixeira, & Novaes, 2014).

Categoria b – Tratamento para a dor

Como já foi ressaltado na Categoria A, em virtude do envelhecimento aumenta a prevalência de doenças crônico-degenerativas que necessitam de atenção e estímulo. Por isso,
alguns idosos pesquisados procuram espaços para praticar o exercício físico e melhorar suas
dores, como observado no trecho: “Eu estava precisando de fazer a ﬁsioterapia. Diz o médico
que esse negócio na minha coluna, essa degeneração. E a dor era demais. E doía tudo.”. Entretanto, essas mesmas dores que levam à prática de exercício físico podem atrapalhar o seu
desenvolvimento, sendo também um elemento de desistência. Os problemas de saúde são
as barreiras primordiais para o abandono nas mais diversas modalidades. Somado a isso, o
período de permanência desse público é bastante reduzido, o que os impede de perceber
os benefícios para a saúde (Hauser, et. al., 2014).
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De forma geral, para todos os idosos observados, a ﬁsioterapia é uma mistura de felicidade e sofrimento. Elas gostam da música que acompanha a aula, da professora, dos exercícios, sabem da sua importância, mas alguns têm diﬁculdades em realizar os movimentos
pelas dores e diﬁculdades motoras.
A preocupação com a melhoria da saúde foi ponto relevante nos discursos, como, por
exemplo: “Quando eu cheguei aqui, eu estava muito doente. Mas melhorei muito com o
exercício.”. Cabe acrescentar que a promoção de saúde não se restringiu à ausência de doenças, mas ao desenvolvimento de práticas calcadas em uma visão integral de bem-estar, abarcando dimensões físicas, sociais e psicológicas (Ayres, 2007; De Marco, 2006).

Categoria C – Companhias prazerosas

Um fator signiﬁcativo no Clube social pesquisado é que grande parte das atividades é
realizadas em grupo, a ﬁm de facilitar e promover a socialização entre os idosos. Por isso,
este público tem a oportunidade de estabelecer diálogos entre si e ajudar uns aos outros
nos exercícios propostos, como evidenciado na fala: “Eu acho que o que eu queria encontrar
aqui, eu encontrei. O exercício físico e a convivência com outras pessoas da terceira idade.”.
A literatura aponta existirem indícios de que os idosos, inseridos em grupos de convivência, são mais estimulados a praticarem atividade física. Além dos benefícios psicológicos
e sociais, a prática regular de atividade física é fator requerido para a capacidade funcional
e autonomia do idoso. Esta última não se restringe à mera ausência de dependência física,
mas contempla elementos sociais, ambientais, culturais e econômicos (Moreira, Teixeira &
Novaes, 2014).
Muitos indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos sentem-se à margem da sociedade – principalmente em virtude da diminuição das relações sociais –, o que pode acarretar depressão e outros transtornos médicos. A inserção em grupos sociais, decorrente da
prática de atividades físicas, pode desencadear melhorias na vida dos idosos, tais como: a
possibilidade de fazer novas amizades e a companhia dos colegas de turma e do professor.
Assim, nota-se estreita relação da atividade física com a socialização de idosos. Estes
momentos proporcionam a união do grupo que interage, assim como a possibilidade de vivências prazerosas, como observado no trecho “Todo mundo que entra lá eu gosto, tanto as
colegas como os proﬁssionais. Somos uma família.” (Costa, Cabral & Santos, 2017).

Considerações Finais

A partir dos encaminhamentos deste estudo, podemos concluir que o exercício físico
aparece como uma das principais atividades procuradas e praticadas por indivíduos com 60
anos ou mais, que buscam ludicidade, prazer e alívio de dores e problemas decorrentes do
envelhecer. A companhia dos demais idosos pode também auxiliar na promoção de socialização, o que pode acarretar na troca de experiências e afetos.
A possibilidade de movimentar-se com dores reduzidas, mesmo com limitações da
idade, pode acarretar maior autonomia para os idosos, proporcionando maior grau de liberdade na gestão do tempo e melhorias na execução das atividades de vida diárias. A ﬁsioterapia não se caracterizou como mera aplicação de atividades repetitivas, tendo em vista que
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o exercício físico realizado pelos idosos transpôs searas exclusivamente referentes ao movimento ou a tratamentos concernentes à saúde. A autonomia e a sensação de liberdade percebida propiciadas pela ﬁsioterapia aproximaram-se de elementos da experiência de
ócio/lazer, tais como o autotelismo e a satisfação.
A prática de exercício físico, para este público, ao transpor o âmbito da reabilitação física
e se encaminhar para a socialização e a busca de uma vivência com maior grau de autonomia,
pode conﬁgurar-se como forma de resistência a um estilo de vida limitado por diﬁculdades
físicas - decorrentes ou não da idade. Tais barreiras podem afetar a autoestima e a relação
desses sujeitos com os que estão à sua volta. Ademais, os discursos relatados indicam que o
exercício físico não se limita a aspectos mecânicos e voltados à estética – típicos da contemporaneidade -, mas está perpassado por ideais de saúde em seu sentido holístico, direcionado
para a promoção da qualidade de vida. A prática de exercício físico, portanto, pode fornecer
espaço propício para investigação de aspectos subjetivos, em que os praticantes se exercitam
por si mesmos e almejam experiências transformadoras.
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o sILêNCIo, A LEITUrA DE TExTos LITErárIos E o óCIo Como
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rEsUmo
A contemporaneidade cansada nos revela patologias decorrentes de uma produtividade potencializada por uma hiperconexão interativa em redes. O sujeito contemporâneo internaliza a ordem imperativa e disciplinar de fazer sempre mais, ocasionando uma aceleração dos ritmos de vida que lhe dá
a ilusão de preencher seu vazio existencial constantemente renovado. Levando em consideração este
cenário contemporâneo, o presente artigo tem como objetivo pensar o silêncio e a leitura de textos
literários como formas de ócio resistente na contemporaneidade. Para tanto, é realizada uma revisão
narrativa de literatura a partir de livros selecionados e nas bases de dados PePSIC, SciELO e BDTD –
IBICT, relevantes no contexto da pesquisa acadêmica brasileira. Os descritores utilizados para a pesquisa bibliográﬁca nas referidas bases de dados são: “Silêncio”, “Textos literários”, “Leitura”, “Ócio” e
“Resistência”, combinados entre si para abranger o maior número de resultados possível. Os livros
coligidos para fornecer suporte às discussões teóricas da pesquisa foram selecionados com base em
sua relevância e distinção no cenário acadêmico atual, levando-se em consideração sua utilização na
maioria das universidades brasileiras e europeias. As discussões desta pesquisa procuram restituir o
potencial subjetivo e criador do silêncio e convocar a experiência da leitura de textos literários como
âmbitos de ócio que permitem aos indivíduos entrar em contato com sua realidade de modo experiencial, ou seja, consciente e potente, possibilitando-lhes modos de agir condizentes com suas inclinações pessoais e com sua identidade subjetiva. Dadas essas reﬂexões, considera-se que o silêncio e
a leitura de textos literários, como possibilidades de ócio, possam abrir caminhos para que se pense
em resistências em que o tempo não é contabilizado, mas vivido como experiência de apropriação
de sentidos.
PALAVrAs-CHAVEs
Contemporaneidade; Resistência; Silêncio. Leitura. Ócio.

Introdução

A contemporaneidade vem apresentando alguns aspectos que merecem reﬂexões
acerca de seus efeitos e consequências na vida pessoal e social de todos nós. A conectividade
em redes interativas e a ampliação do uso da tecnologia vem ocasionando algumas patologias
que o ﬁlósofo coreano Byung-chul Han (2015) nos revela como a sociedade do cansaço. Essa
contemporaneidade cansada e exausta, descrita por Han (2015), dá continuidade a uma re-
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ﬂexão que vem desde Bauman (2005) – com a sociedade líquida –, Lipovetsky (2007) – com
a noção de hipermodernidade e hiperconsumismo – e Beriain (2008) – com os apressamentos que orientam os tempos hipermodernos. Cada um desses autores traz ampliações e continuidades a uma reﬂexão que visa suscitar em nós algumas inquietações e questionamentos
fundamentais, para podermos pensar uma contemporaneidade mais saudável.
Para Han (2015), a sociedade cansada vem da mudança do paradigma da negatividade
(disciplina) para o paradigma da positividade (produtividade). A negatividade era determinada por uma disciplina rígida, onde normas e regras controlavam o sujeito e o impunham
um modo de ser. Foucault (2014) reﬂete de maneira exaustiva a sociedade da disciplina. Em
Vigiar e Punir, ele vai delineando como que a disciplina vai sendo criada para vigiar e controlar o indivíduo. No paradigma da positividade, a disciplina é substituída por uma produção
individualizada onde o sujeito do rendimento internaliza a ordem de não poder não fazer
(Han, 2015). O tempo parece passar numa velocidade onde alimentamos a ilusão de que
temos tudo e nada ao mesmo tempo. O vazio acaba imperando, um vazio depressivo que
segundo Ehrenberg (2000), instala-se diante de uma recusa a qualquer angústia.
Diante desse panorama atual nos perguntamos quais alternativas podem surgir como
formas de resistências na contemporaneidade. Será que a restituição de um silêncio primordial se conﬁgura como uma resistência? Será a leitura de textos literários uma possibilidade
de o sujeito convocar experiências transformadoras para si, resistentes ao apressamento e
aos imediatismos contemporâneos? Serão ambas uma possibilidade de ócio enquanto resistência aos valores contemporâneos?
Os questionamentos levantados acima nortearam nossas reﬂexões acercar da contemporaneidade. Para isso, foi realizada uma revisão narrativa de literatura, a partir de livros e
nas bases de dados PePSIC, SciELO e BDTD – IBICT, com as seguintes palavras-chaves: Contemporaneidade, resistência, silêncio, leitura, textos literários, ócio e trabalho. Acreditamos
que poderemos levantar algumas alternativas e possibilidades de resistências diante da contemporaneidade hiperconectada e cansada.

Das resistências...

Reﬂetir acerca do conceito de resistência como ponto de partida nos orienta para pensar
o silêncio e a leitura de textos literários dentro de um contexto de alternativas e possibilidades, diante da contemporaneidade que parece fazer com que o sujeito venha desaparecendo
e dissolvendo-se.
O que vem a ser resistência? A questão da resistência está presente em todas as fases
do pensamento de Foucault, onde Grabois (2011) destaca que a codiﬁcação estratégica dos
pontos de resistência ao poder é que torna possível uma revolução. O poder para Foucault,
ainda citando o autor acima, está em toda parte e provém de todos os lugares. Ele não é
uma instituição, nem estrutura, mas o nome que se dá a uma situação estratégica numa determinada sociedade. Foucault defende que onde há poder, há resistência, sendo necessário
reconhecer o caráter estritamente relacional das relações de poder. Estas não podem existir
senão em função de uma multiplicidade de pontos de resistência, que estão presentes em
toda a rede de poder e representam, nas relações de poder, o papel de adversário, de alvo,
de apoio, de saliência que permite a preensão (Grabois, 2011, p. 11).

O SILêNCIO, A LEITURA DE TEXTOS LITERÁRIOS E O ÓCIO COMO FORMAS DE RESISTêNCIA NA CONTEMPORANEIDADE

As resistências se distribuem no tempo e no espaço de maneira irregular, sendo muitas
vezes móveis e transitórias, provocando rupturas e mudanças que muitas vezes podem demorar a serem percebidas. Para Foucault, nas reﬂexões de Grabois (2011), se não houvesse
resistência, tudo seria uma simples questão de obediência. Na verdade, poder e resistência
são termos complementares, existem numa relação. Investigar as formas de resistência talvez
possa nos fazer compreender o que são as relações de poder. é preciso, segundo Foucault
promover novas formas de subjetivação através da recusa do tipo de individualidade que
“nos foi imposta há vários séculos” [...] Promover novas formas de subjetivação através do
governo de si por si mesmos. é este o caminho de resistência apontado por Foucault (Grabois,
2011, p.24).
Diante da citação acima podemos perceber a atualidade do pensamento de Foucault
acerca das resistências. A questão fundamental é resgatar-se, apropriar-se de si nas mais diversas formas de resistências que nos sãos apontadas face ao poder imperativo do estar online, de repensar sentidos e signiﬁcados para um existir mais humano, ao invés de ﬁcar
conectado a uma rede que engole e absorve o indivíduo atualmente.

Do silêncio...

Diante do contexto contemporâneo, o silêncio poderá nos apontar modos de resistências que vão de encontro à sociedade do cansaço. Talvez escutar os silêncios que nos habitam,
muitas vezes encobertos por ruídos e sons que nos invadem no dia a dia, seja uma resistência
à produtividade frenética atualmente.
Silêncio muitas vezes é confundido, com isolamento, tédio, tristeza e exclusão. Face a
tal confusão de conceitos é importante deixarmos claro o que signiﬁca o silêncio aqui proposto como resistência. O excesso produtivo da sociedade do consumo para Breton (1999)
também coloca a palavra e a comunicação reféns da necessidade contínua de estar produzindo, inclusive discursos e palavras. Assustados com o silêncio, de acordo com Breton (1999),
rompemos a regra da reciprocidade do diálogo. Falamos muito e escutamos pouco ou quase
nada, numa corrente inﬁndável de palavras sem sentido.
Há um vazio entre o pensamento e as coisas, e este vazio é muitas vezes preenchido
com falas que nos dão a ilusão de tamponar tal vazio, com palavras ocas, esgotadas em seus
signiﬁcados. Misturadas e confusas, as palavras não sustentam um vazio que é da ordem do
existencial, do essencial à constituição humana, que demanda sentidos e signiﬁcados. O desamparo existencial, constituinte do ser, é cada vez maior nessa avalanche de aceleração
(Han, 2015; Larrosa, 2014). O silêncio abre uma passagem, o mutismo a obstrui. Mudo é
aquele que bloqueia a fala, que se ausenta e corta qualquer possibilidade de abertura. Segundo as tradições estudadas por Chevalier e Gheerbrant (2012), houve um silêncio antes
da criação, haverá um silêncio no ﬁnal dos tempos.
O silêncio aqui proposto não é o silenciamento do vazio, do tácito e do não dito, mas
um silêncio repleto de sentidos vivos, cuja potência signiﬁcativa não pode ser alcançada plenamente, apenas vislumbrada. O silêncio para Yamakawa e Tofalini (2016) é permeado por
uma ausência originária, que impede que o homem se sinta totalizado. Reconhecer nossa
incompletude e mobilidade são benefícios da experiência do silêncio. O ruído constante do
mundo online não nos deixa sós, muito menos nos faz companhia, gerando indivíduos auto-
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matizados e atordoados diante de um olhar e não ver, um escutar e não ouvir, um dormir e
não descansar (Han, 2015).
Como nos fala Breton (1999), em cada homem, é a parte do silêncio que o conduz no
ﬁo tênue da palavra, que acompanha a existência de todos os dias e as suas relações com os
outros. Quando o homem se cala, não deixa de comunicar. O silêncio nunca é o vazio, mas
um sopro entre palavras, a curta pausa que permite a circulação do sentido, a troca de olhares, emoções, a ponderação breve dos assuntos (Breton, 1999).
O silêncio e a palavra não são contrários, mas sim ativos e signiﬁcantes, e o discurso
não pode existir sem a sua ligação mútua. Não existe palavra sem silêncio. A ideologia contemporânea é que não suporta esse fato, pois a aceleração e o consumo não consentem que
as pessoas parem, pensem e se apropriem de si. Todo enunciado nasce do silêncio interior
do indivíduo em permanente diálogo consigo mesmo (Breton,1999).
O poder do silêncio reside na sua potência de estar grávido, um local de nascimento
que abre à criação. O silêncio traz um momento de recuperação da constante demanda do
dia a dia, sem a necessidade de formulações imediatas (Morgan & Zimmermann, 2015). Estamos com déﬁce de intervalos, de espaços reﬂexivos, déﬁce de contemplação e de interpretação. Por que também não dizer, déﬁce de silêncio, de apropriação de si, de espaços de
autonomia e independência? (Matos, 2014).

Da leitura de textos literários…

A leitura de textos literários abrange, em larga medida, uma produção de sentido elaborada a partir da relação do leitor com o texto. E essa produção de sentido acarreta uma
experiência que pode afetar o sujeito e transformá-lo, ao perturbar a ordem de sua identidade e de sua representação do mundo (Cabral, 2006; Freire, 2008; Larrosa, 2003; PiegayGros, 2002). A leitura de textos literários pode constituir uma experiência que proporciona
ao leitor o exercício de novos modos de pensar e interpretar o mundo e a si mesmo, subvertendo a palavra de ordem que baliza os padrões sociais, os pensamentos estereotipados e
as relações de controle instituídas (Almeida, 2008; 2009; Deleuze & Guattari, 1995).
A partir destas proposições, surge a pergunta: como a leitura de textos literários pode
ser apreendida enquanto experiência transformadora do sujeito e, nesse caso, resistente à
banalização do consumo rápido e do apressamento das vivências na contemporaneidade?
Enquanto experiência, a leitura de textos literários pressupõe um engajamento particular do sujeito no ato de ler em si, submetendo-se à potência criativa do texto literário, deixando-se afetar pela sua proposta desordenadora (Benjamin, 1994; Larrosa, 2002;
Piegay-Gros, 2002). é comumente atribuída à leitura de textos literários – e à literatura, de
modo mais amplo – a capacidade de transgredir o instituído cotidiano e dissolver, ainda que
por um breve instante, a homogeneidade das palavras de ordem que circulam no dia a dia,
a hegemonia dos discursos responsáveis por criar e manter hábitos estereotipados, condutas
e modos de pensamento impostos (Almeida, 2014; Deleuze, 1997; Deleuze & Guattari, 1995;
Foucault, 2001). Essa capacidade seria fruto da dimensão criativa e crítica da literatura e da
leitura literária, que sustentam uma posição oposta ao desejo de verdade e controle; ao contrário, usam-se precisamente dos dogmas e dos juízos instituídos para suscitar uma reﬂexão
sobre a existência (Almeida, 2014).

O SILêNCIO, A LEITURA DE TEXTOS LITERÁRIOS E O ÓCIO COMO FORMAS DE RESISTêNCIA NA CONTEMPORANEIDADE

A experiência da leitura é reﬂexiva e pode promover uma perturbação na identidade
do leitor, que permite que o texto literário reverbere nele, afete-o e o transforme, em um
encontro de sentidos (Larrosa, 2003). Neste caso, a leitura não possui outra ﬁnalidade a não
ser a experiência da própria leitura e a sua possibilidade de proporcionar mudanças no campo
subjetivo do leitor (Cabral, 2006), fortalecendo seu senso crítico e, assim, proporcionando
ao leitor uma possibilidade de resistência aos valores correntes.
Pensar a leitura de textos literários como uma leitura de escuta, possível desencadeadora de experiências nas quais o leitor constrói sentidos, afeta-se e transforma sua compreensão do mundo, implica encarar tal atividade como um exercício intelectual que forja
parte do mundo subjetivo do leitor a partir dos temas que o texto literário propõe (Freire,
2008). Isto porque o texto literário pode engendrar no leitor o afastamento reﬂexivo e o desprendimento de si, que o levam a colocar em suspenso (ou em xeque) suas próprias convicções e seus hábitos relacionados à maneira com que se porta no ambiente em que vive
(Almeida, 2008).
Na leitura de textos literários, a leitura é reﬂexiva, uma espécie de modo particular de
se viver a experiência da solidão e do silêncio (Larrosa, 2003). Ela é caracterizada por uma
interrupção no ﬂuxo da vida cotidiana, um ínterim suspenso em que é possível “ruminar” as
ideias apresentadas pelo texto e fruí-las no silêncio necessário à elaboração de novos sentidos. Nesta modalidade de leitura, o silêncio da solidão detém o tempo veloz do mundo cotidiano que anula as possibilidades de reﬂexão a partir de uma incursão exploratória no plano
dos sentidos (Cabral, 2006; Larrosa, 2003). Essa incursão, que visa ao acolhimento das propostas de reﬂexão oferecidas pelo texto, pode encadear no leitor uma abstração do mundo
que lhe permite emprestar novos sentidos ao entorno e a si mesmo.
A leitura de textos literários não se encerra na simples decifração cognitiva de um código
compartilhado entre autor e leitor, tendo este último o objetivo de interpretar literalmente
o que o texto comunica para assimilar seu conhecimento (Cabral, 2006). A leitura de textos
literários pressupõe precisamente o que a experiência, enquanto conceito, convoca: a possibilidade de fazer com que o sujeito (no caso, o leitor) se interrogue e interrogue o mundo,
estranhando-o, não dissociando o signiﬁcado e o sentido do texto com o sentimento perturbador que ele pode provocar (Almeida, 2014; Freire, 2008).

Do ócio...

Para compreendermos o ócio como uma forma de resistência na contemporaneidade,
torna-se necessário diferenciarmos alguns conceitos que não só foram perdendo-se ao longo
da história, como também foram confundidos e interligados. é o caso dos conceitos de tempo
livre e lazer, fundamentais para entendermos o ócio.
Munnè (1980) sistematizou 4 tipologias do tempo (psicobiológico, socioeconômico, sociocultural e tempo livre). Poderíamos supor que o tempo livre deveria ser o tempo de total
autonomia e subjetividade do sujeito, mas infelizmente não é isso que acontece. A mercantilização do tempo livre acaba por torná-lo um tempo voltado para a diversão superﬁcial e a
recuperação de forças para o trabalho. O que muitas vezes o confunde com lazer.
Apesar de tempo livre existir desde os gregos antigos, ele ganha na era industrial uma
outra conotação, que o leva a supor uma liberdade de, onde nos vemos livres do tempo do
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trabalho. O trabalho na era pós-industrial é vendido como mercadoria juntamente com o
tempo, tornando o ser humano desapossado da sua dimensão fundamental, que é a temporalidade. Surge assim um tempo inautêntico e inumano, fundado por um profundo desespero existencial face à velocidade e ﬂuidez da contemporaneidade (Martins, 2013). “Hoje, o
trabalho sequestrou de forma radical o tempo” (Novaes,2014, p.15).
Já o termo lazer no período pós-industrial, de acordo com Dumazedier (1979), passa a
ser considerado um tempo que se relaciona a uma liberação das obrigações sociais e laborais,
condicionados pelas condições socioeconômicas. No Brasil o lazer nasce, segundo Martins
(2013), dentro de um processo de institucionalização da vida cultural que vem inﬂuenciar
também a noção de tempo livre. Daí surgem seu contraponto: o ócio, como o lugar do vício
e pecado, dando origem à palavra ociosidade, como sinônimo de vagabundagem, perdição
e desobediência. Aﬁrma-se então que o ócio é o pai de todos os vícios, em contraponto ao
trabalho como pai de todas as virtudes.
Salis (2013) nos traz a etimologia da palavra ócio na condição de revermos conceitos
que se tornam possibilidades de resistências na contemporaneidade. A palavra ócio deriva
do latim otium, que signiﬁca o fruto das horas vagas, do descanso e tranquilidade, pressupondo a ideia de parada desejada, repouso e momento para vagar os pensamentos.
Pensando o ócio a partir de uma experiência vivida, como sugerem Cuenca e Martins
(2008), ele é sinônimo de experiência desejada, apreciada e, é claro, resultado da escolha
livre. O ócio aqui, longe de ter uma conotação universal, passa a integrar a forma de ser de
cada pessoa, sendo a expressão de sua identidade: o signiﬁcado é atribuído por quem vivencia a experiência. Sendo uma experiência pessoal, o ócio, para o autor citado, não cabe
em manuais e modelos direcionados, que infelizmente muitas vezes se imprime ao tempo
livre e ao lazer na contemporaneidade.
Na educação grega, segundo Salis (2013), a função essencial do ócio era ser criador e
permanecer durante a vida do homem. Desenvolvia-se uma educação para o ócio, a Psicagogia. O ócio criador e contemplativo do tempo social era voltado para a busca de si, do
outro e do sentido da existência. O ócio na antiguidade clássica era aprendido na educação.
Assim também se dava com a palavra, o silêncio e a leitura, que precediam de uma arte.
Eram objetos de aprendizados, maneiras e códigos de conduta (Matos, 2014).
Na década de 90 a palavra ócio entra em moda no Brasil, através da divulgação do conceito de ócio criativo, deﬁnido pelo sociólogo Domenico de Masi. O ócio criativo de acordo
com Aquino e Matins (2007), deﬁnido pelo sociólogo infelizmente não rompe a lógica produtiva, muito pelo contrário, ele reaﬁrma os valores utilitaristas e compensatórios face ao
trabalho. Por isso, ócio e tempo livre são muitas vezes tomados como um mesmo fenômeno
social, confundido também com o lazer. Aqui surge uma possibilidade de subversão de valor
da atividade; como citam Aquino e Martins (2007): quando associamos lazer e ócio, a categoria tempo como mediação pode instaurar no elemento autonomia o diferencial nessas
duas categorias. Recolocamos o ócio aqui mais próximo de sua origem grega.
Alguns autores citados por Novaes (2012) percebem a resistência no modo preguiçoso
e ocioso de lidar com a vida, vendo na ﬁgura do preguiçoso uma arma de subversão política,
uma maneira de resistência que nos leva à lucidez e à recusa a seguir ditames e normas
diante de uma vida que se reproduz na produção de bens de consumo.

O SILêNCIO, A LEITURA DE TEXTOS LITERÁRIOS E O ÓCIO COMO FORMAS DE RESISTêNCIA NA CONTEMPORANEIDADE

Considerações finais

Acreditamos que a reﬂexão e o estudo sobre o silêncio e a leitura de textos literários
como resistência possa nos ajudar a restituir o ócio como uma experiência gratuita, necessária e enriquecedora da natureza humana. Restituir o silêncio talvez nos permita usufruir
dos vazios e desertos existências não como desesperos e fugas, mas com inscrições e reinscrições de sentidos e signiﬁcados. Resistindo a uma contemporaneidade que nos vende a
ilusão de que não podemos parar. Podemos parar, podemos escutar silêncios e rumores de
um mundo que clama por presenças reais e atuais. Um mundo que nos fala e convoca. Basta
ouvi-lo, basta ouvir-nos. Por outro lado, o leitor de textos literários pode levar o que sentiu
e produziu no momento da leitura para além da atividade concreta da leitura – pensando
criticamente sua própria vida, sua história e seu ambiente, consciente de que pode continuá-los ou mudá-los, fazendo com que o sentido do texto ressoe em suas ações. Nesse caso,
a leitura se torna uma experiência transformadora. E se trata de uma transformação porque,
pela experiência, o leitor entra em contato com o inédito proposto pelo texto, podendo extrair deste alguma sabedoria – alguma nova maneira de perceber-se e perceber o redor.
Ao observarmos a ﬁgura do preguiçoso e do ocioso, ela acaba nos denunciando o
mundo acelerado do progresso e do trabalho, que vem gerando uma série de patologias,
nessa sociedade do cansaço. O ócio vai na contramão dessa ordem produtiva, manifestando
uma resistência na escuta silenciosa de si e do mundo que nos cerca. O mundo contemporâneo gera um vazio de pensamento, que o ócio tem potenciais para compreender. A quietude, o silêncio, o espaço e a temporalidade própria da leitura de textos literários talvez nos
possibilitem pensar resistências onde o tempo não é contabilizado, mas vivido como experiências de ócio, de apropriações e signiﬁcados.
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rEsUmo
Como complemento de um estilo de vida variado e enriquecedor, o ócio tem atraído cada vez mais
atenção, particularmente nesta época em que, ﬁnalmente, as pessoas se livram dos trabalhos laborais
duros e monótonos, e depois das necessidades básicas satisfeitas, se voltam à procura de refrigério
espiritual. Na tradição chinesa, a “pessoa” é considerada como um indivíduo completo, e mediante o
ócio, a “pessoa” aperfeiçoa-se, atingindo o desenvolvimento harmonioso e total. A literatura de ócio,
como indica o nome, é uma forma literária com função lúdica, através da qual, as pessoas procuram
uma vida espiritual do nível mais alto, e depois, atingem a tranquilidade e descontração mental e corporal. Quanto à literatura de ócio, Wei (2000) indica que, na história de literatura, o lugar da literatura
de ócio nunca deve subestimar-se, já que se trata de uma forma literária que traz o lazer para os leitores
e está isenta do cunho político. As obras criadas sob este critério costumam integrar os ideais procurados pelos próprios autores, tais como a paz interior, a liberdade, a vida não utilitarista, a natureza
humana pura. Com a criação dos poemas de ócio, os letrados da dinastia Tang (618-907) expressam os
seus ideais e sentimentos, deixando abundantes recursos poéticos; com a ajuda de tradução, muitos
destes poetas têm sido introduzidos no mundo ocidental, entre os quais Wang Wei está a gozar de
uma atenção crescente, muitas das suas obras já foram traduzidas para outros idiomas. Como representante da poesia da natureza, Wang alcançou a sua fama no retrato do cenário natural, descrevendo
paisagens e imagens de forma sucinta e, embora com poucas palavras, expressando signiﬁcados profundos. Aliás, na sua poesia, a linguagem é bastante singela e compreensível, com poucas alusões associadas, e a conceção artística reﬂetida sai pacíﬁca e alegre; é por isso que a sua poesia é
especialmente preferida por tradutores e leitores ocidentais, comparada com as de outros poetas chineses antigos. Resumindo, as características dos poemas de Wang, Zhu (2005) aponta para três traços
principais: (1) tema relacionado com paisagem e vida pastoril; (2) poemas com características de pintura; (3) reﬂexão da ideia de Zen. A tradução mais popular até ao presente é a versão de G.W. Robinson
em 1973, cujo título é “Poems of Wang Wei” (segundo Shu, 2017), e a tradução mais especial consiste
na versão resultante da cooperação entre Tony Barnstone, Willis Barnstone e Xu Haixin em 1989 (segundo Shu, 2017), posto que, no prefácio desta tradução, se indicam as conceções artísticas dos poemas
de Wang, analisando, nomeadamente, as características típicas, tais como, as ideias de Zen, o vazio e
a tranquilidade, enfatizando a importância da correspondência do estilo entre o texto alvo e o texto
fonte, do uso de palavras sucintas, não complexas e ﬂuentes, e evitando as decorações supérﬂuas. No
mundo de expressão portuguesa, até ao presente, só encontrámos a versão do Professor António Graça
de Abreu, que, no prefácio da tradução, se indica que ele utilizou “largamente (as traduções em inglês
e em francês) na reinvenção destes poemas em língua portuguesa”; mediante o uso aqui da palavra
“reinvenção” para se referir à sua tradução, ele convoca o ponto de vista tradicional da intraduzibilidade
da poesia. Assim sendo, através deste trabalho, pretendemos analisar as estratégias e métodos tradutórios adotados por António Graça de Abreu nesta única versão portuguesa para saber como ele supera
esse obstáculo de intraduzibilidade.
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1. Introdução

Com a evolução rápida da sociedade contemporânea, as pessoas vivem sempre sob
stresse. Dado isso, cada vez mais pessoas optam pelas atividades de ócio no seu tempo livre
e precioso, não só para livrar-se das tarefas pesadas do dia-a-dia, mas também para descansar a mente. E a ociosidade está a desempenhar um papel cada vez mais importante, tornando-se já num estilo novo de vida e ﬁcando estreitamente ligada com a qualidade de vida
de cada um de nós. Yang (2002, p. 61) aponta que, dadas as formas diferentes, existe uma
parte compartilhada por todas as atividades de ócio: a procura do “prazer” do lazer; e para
ela, este “prazer” aqui tem três categorias: 1. o prazer ao nível sensorial e ao nível espiritual;
2. o prazer estimulante e o relaxante; 3. o prazer dinâmico e o estático: o prazer dinâmico
liga-se mais com as atividades em que se gasta muita energia física, e o prazer estático relaciona-se mais com as atividades em que se relaxa e se descontrai. Comparando estas categorias, nota-se que em cada categoria existem duas oposições e, entre categorias, a diferença
restringe-se ao nível do prazer. Por conseguinte, pode-se considerar que o prazer no nível
sensorial, o prazer estimulante e o prazer dinâmico podem ﬁcar no mesmo conjunto, e o
prazer no nível espiritual, o prazer relaxante e o prazer estático podem ser incluídos no
mesmo conjunto. Sendo uma das atividades estáticas de ócio, a literatura tem gozado cada
vez de maior popularidade, dado que a leitura, por um lado, não precisa de muito investimento pecuniário e, por outro lado, não exige uma despesa de muita energia física. Como
um género da literatura, a literatura de ócio, como indica o nome, é uma forma literária com
função lúdica, através da qual as pessoas procuram um mundo espiritual do nível mais alto
em vez de estimulação meramente sensorial , com isso atingindo a tranquilidade e descontração mental e corporal. Como uma parte integrante da literatura chinesa, as obras de ócio
estão a gozar de uma fama cada vez maior com as traduções em várias línguas estrangeiras,
entre as quais encontra-se a versão portuguesa dos poemas de paisagem de Wang Wei. Nos
poemas de Wang Wei, existem abundantes imagens visuais, auditivas e simbólicas. Em comparação com a tradução das imagens visuais e auditivas, a tradução das imagens simbólicas
é mais difícil, visto que estas são imagens conotativas enraizadas na cultura e nas ideias religiosas de certo povo. A ﬁm de que os leitores apreciem essas imagens simbólicas, o tradutor
enfrenta muitos obstáculos aquando da tradução, o que é uma das razões pelas quais existe
o mito da intraduzibilidade da poesia. Através deste trabalho, pretendemos analisar as estratégias adotadas por António Graça de Abreu na superação dessa “intraduzibilidade”,
aquando da transmissão das imagens simbólicas nos poemas. No que diz respeito à transmissão dessas imagens simbólicas, é possível optar pela estratégia tradutória de domesticação (trazer o texto para a cultura da língua-alvo) ou pela estratégia de estrangeirização (trazer
os leitores para a cultura exótica da língua-fonte), perante isto, para a mesma imagem simbólica, ao adotarem-se diferentes posturas tradutórias, obtêm-se apreciações diferentes por
parte dos leitores.
sobre as características dos poemas de Wang Wei: Wang Wei (d.C. 701-761) é um poeta
representativo da dinastia Tang (d.C. 618-907), conceituado pela sua poesia e pintura. Com
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apenas vinte e um anos, conseguiu já um lugar excelente no exame nacional do império e
começou a sua carreira política. Depois de a sua carreira como funcionário público ser frustrada, começou a devotar-se à criação da poesia paisagística, através da qual nota-se, com
frequência, descrições de um imortal que se encontra longe de problemas triviais da vida
quotidiana e se integra harmoniosamente com a natureza. Mediante o retrato das cenas pitorescas da natureza, ele tenta pregar um estilo de vida ermita e ideais budistas (Zen é um
ramo do Budismo). Por causa da sua crença no Budismo, ele também goza do título "buda
de poesia", designação laureada pelas gerações posteriores. Quanto às características dos
poemas de Wang Wei, Abreu (1993, 20) aponta que, conforme a visão académica tradicional
na China, os poemas de Wang Wei classiﬁcam-se sob os seguintes três temas principais: (1)
instantâneos da vida na corte, poemas breves incisivos; (2) poemas budistas, situações e vocabulário relacionados com a doutrina de Buda; (3) retratos da Natureza, cenas campestres,
a identidade entre o poeta e a Natureza, o coração sereno, iluminado. Acerca destes três
temas principais, indica Abreu, “foram estes últimos poemas que imortalizaram Wang Wei”,
melhor dito, são os poemas budistas (que contêm as ideias de Zen) e os poemas que retratam
a Natureza que perpetuam o renome do poeta. Para Zhu (2005, p. 29), além das mencionadas
por Abreu, ela acrescenta ainda a característica de “união de poemas e pinturas” aquando
da síntese das características dos poemas de Wang Wei: (1) a maioria dos seus poemas são
descrições de paisagem ou a vida pastoral; (2) é possível apreciar os seus poemas e pinturas
como unidades interligadas; (3) as ideias de Zen estão patentes em muitos dos seus poemas.
sobre a tradução dos poemas de Wang Wei: de acordo com Zhu (2017, 5), os poemas
de Wang Wei são mais populares entre os leitores ingleses, dado que a maioria das suas
obras já foram traduzidas para o inglês; Zhu (2017, p. 5) atribui essa popularidade aos temas
escolhidos pelo poeta, segundo ela, o tema principal dos poemas de Wang Wei reside nas
descrições do cenário idílico e a vida eremita, de modo que os seus poemas estão sempre
cheios de elementos poéticos e pitorescos, e isso se coaduna muito bem com o tema da procura da harmonia entre a humanidade e a natureza apregoada, especialmente, na nossa era.
Além disso, Zhu (2017, 5) aponta também que, devido a uma linguagem simples e ﬂuente,
imagens subtis e poucas alusões literárias, é relativamente mais fácil a tradução dos poemas
de Wang Wei para o inglês. A tradução mais popular até ao presente é a versão de G.W. Robinson em 1973, cujo título é “Poemas of Wang Wei” (segundo Shu, 2017), e a tradução mais
especial consiste na versão resultante da cooperação entre Tony Barnstone, Willis Barnstone
e Xu Haixin em 1989 (segundo Shu, 2017), posto que, no prefácio desta tradução, se indicam
as conceções artísticas dos poemas de Wang, analisando, nomeadamente, as características
típicas, tais como as ideias de Zen, o vazio e a tranquilidade, enfatizando a importância da
correspondência de estilo entre o texto fonte e o texto alvo, do uso de palavras sucintas, não
complexas e ﬂuentes, evitando as decorações supérﬂuas. No mundo lusófono, até ao presente, só encontrámos a versão do Professor António Graça de Abreu4: ele trabalhou como
Professor de Português em Pequim e tradutor nas Edições de Pequim em Línguas Estrangeiras; e lecionou na Universidade de Aveiro, dedicando-se principalmente à introdução e tradução de obras chinesas em Portugal, especialmente os poemas antigos da China. No
prefácio da tradução dos poemas de Wang Wei (1993), Abreu indica que utilizou “largamente
(as traduções em inglês, alemão e em francês) na reinvenção destes poemas em língua por4

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AFAP-007.004, consultado no dia 10 de Junho de 2018
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tuguesa” (Abreu, 1993, p.26); mediante o uso aqui da palavra “reinvenção” para referir-se à
sua tradução, e, de acordo com informação obtida diretamente do tradutor, o seu ponto de
vista insere-se na visão da intraduzibilidade dos poemas.
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2. Análise tradutória

Wang Wei é especialmente hábil em criar imagens originais com linguagem polida, e as
imagens dos seus poemas são uniﬁcações concordantes do seu mundo interior com a natureza exterior. Existem várias classiﬁcações das imagens de acordo com diferentes padrões e
propósitos. Dado o tempo e espaço neste trabalho, focar-nos-emos só na expressão das imagens simbólicas destes poemas, procurando veriﬁcar como é que se transmitem essas imagens simbólicas do chinês para o português. As imagens simbólicas criam-se por meio da
aplicação dos objetos concretos e precetivos na simbolização do status mental e emocional
dos poetas, o que muitas vezes transmite signiﬁcados de valores e conotações espirituais
mais profundas. Para o nosso trabalho, as imagens simbólicas dividem-se, basicamente, em
imagens simbólicas da cultura e imagens simbólicas das ﬁlosoﬁas budistas: as imagens simbólicas ligadas à cultura, como o nome indica, tratam de conotações relacionadas fortemente
com a cultura chinesa antiga; outro tipo de imagens simbólicas são as que são estreitamente
veiculadas com as reﬂexões ﬁlosóﬁcas budistas, muitas vezes, abstratas e profundas. Estando
estas imagens simbólicas tão fortemente enraizadas na cultura e nas ideias budistas, as estratégias tradutórias afetam muito a transmissão destas imagens noutra cultura; dado isso,
para a mesma imagem simbólica, ao adotarem-se diferentes posturas tradutórias, obtêmse apreciações diferentes dos leitores. Concretamente, as traduções serão analisadas com
base nas estratégias Domesticação e Estrangeirização de Venuti (1995). Segundo Venuti
(1995, p.20), “a Domesticação é trazer o autor para a cultura da língua de chegada, e a Estrangeirização é trazer os leitores para a cultura exótica da língua de partida, aceitando as
diferenças linguísticas e culturais”. Além da análise da adoção destas estratégias pelo tradutor, também iremos procurar se existem outras estratégias na tradução de Abreu concernentes com as palavras de pendor cultural.

a. As imagens simbólicas ligadas à cultura
(1). 却顾身为患，始知心未觉。忽入甘露门，宛然清凉乐。《苦热》 (Amoras vermelhas crescem nas terras do sul, as gavinhas brotam, com a Primavera. Vai colher algumas
para me oferecer, como testemunho do teu amor por mim. (“Um só coração” P.121))

“红豆 (hong dou) (literalmente: feijão vermelho)”, trata de uma planta na região do sul
do rio Yangtzé, cuja semente tem a forma de uma ervilha e a cor vermelha, e se relaciona,
frequentemente, como as saudades não só entre namorados, mas também entre os amigos.
Quanto a esta planta, ainda tem uma lenda muito triste: um homem foi recrutado à força
para a tropa para lutar na fronteira, e a sua esposa esperava todos os dias que ele voltasse.
as pessoas que foram com ele voltaram depois, só o marido dela não retornou. Ela tinha saudades e dia após dia, ﬁcava chorando debaixo de uma árvore na entrada da aldeia. Por ﬁm,
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ela chorou até o sangue sair dos olhos, e morreu de saudades. No momento da morte dela,
a árvore deu pequenos frutos, cujas sementes são meio vermelhas e meio pretas. As pessoas
consideram estas sementes como o sangue e as lágrimas desta mulher, e ligam estas sementes às saudades. Neste poema inteiro não se encontram expressões diretas sobre as saudades
senão as descrições de umas sementes meio vermelhas e meio pretas, que já se tornaram
numa materialização das saudades do poeta; o que transmite uma beleza implícita (palavras
leves com sentimentos profundos), que também pode ser considerada como uma representação da ﬁlosoﬁa budista: preconiza-se mais a atitude moderada, não ir aos extremos. Com
isto, os leitores são capazes de desfrutar de uma experiência estética e uma sublimação sentimental. O tradutor, embora tenha traduzido esta palavra para “amoras vermelhas (domesticação)”, indica no rodapé que estas “hong dou” não são propriamente amoras mas uma
espécie de baga ou feijão que cresce no sul da China e são usadas para fabricar “mezinhas e
elixires de amor”, através do qual dá a conhecer aos leitores as imagens simbólicas implícitas.
Se o tradutor tivesse citado esta história de amor que mencionámos acima, iria criar uma
imagem mais bonita e associativa.
O título “相思 (xiangsi) (literalmente signiﬁca “ter saudade”)”, aquando da tradução,
foi mudado para “Um só coração”; isso é compreensível, já que, em chinês moderno, ao falar
sobre “相思”, na maioria das vezes, as pessoas pensam nas saudades entre namorados. Não
obstante, aqui o poeta não está a ter saudades da sua namorada e da sua mulher, mas de
um amigo, dado que, além de ter este título “相思”, este poema também tem um outro título, que é “江上赠李龟年 (um poema para Li Guinian à beira do rio)”. Se considerarmos a
partir deste ponto de vista, “o teu amor” na quarta frase deve referir-se ao “amor entre amigos”, ou seja, à “amizade”. Como resultado da interpretação do tradutor, na terceira frase, o
tradutor adiciona informações inexistentes no poema original, que é “para me oferecer”, o
signiﬁcado da frase original é “espero que você possa colher mais”, já que o tradutor parte
do ponto de vista de que se trata de um poema de amor, de novo, a interpretação criativa
ofereceu-nos uma imagem diferente da do poema original, embora distinta, possui uma beleza nada inferior. Como a poesia serve para a fruição das pessoas, diferentes interpretações
podem apresentar experiências distintas. Embora originalmente seja um poema dedicado a
um amigo, hoje em dia, para os leitores de diferentes culturas, também pode ter interpretações distintas e, com isso, conseguir um acolhimento renovado no mundo poético. Com todo
o poema, pode-se notar que embora não se expressem de uma forma direta, as saudades
estendem-se pelo poema inteiro com as descrições desta semente vermelha, através das
quais se irradiam os sentimentos implícitos das saudades do poeta. Não admira que se diga
sempre que as palavras mais amorosas geralmente são as menos enfeitadas. Mediante a interpretação do tradutor (um poema entre namorados) ou a interpretação oferecida por nós
(um poema entre amigos), os leitores, em ambos os casos, podem ter experiências estéticas
abundantes com as descrições das imagens enraizadas fortemente na cultura, libertando a
mente para que possa viajar no mundo imaginário. Através da análise tradutória deste
poema, nota-se o seguinte: 1, para tornar a imagem “feijão vermelha” mais acessível aos leitores, o tradutor adotou a estratégia de Domesticação, traduzindo esta imagem para “amoras
vermelhas” como uma correspondência; e para a imagem simbólica reﬂetida aqui, o tradutor
recorreu à nota de tradutor em rodapé para acrescentar estas informações conotativas; 2,
além da adotação da estratégia de Domesticação, no mesmo poema, também se observa
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que, como o tradutor parte de um ponto de vista diferente do poema original, transmitindo
uma interpretação indireta mas criativa do poema original, embora a interpretação seja distinta, cria-se assim uma outra perspetiva para a leitura deste poema, ou seja, pode-se ler
este poema como um poema de amor, e também se pode ler este poema como um poema
de amizade. Seja qual for a interpretação, este poema consegue oferecer aos leitores uma
experiência estética e descanso espiritual.
(2). 偃卧盘石上，翻涛沃微躬。漱流复濯足，前对钓鱼翁。贪饵凡几许，徒思莲叶
东。《纳凉》 (Sentado num enorme rochedo, deixo os borrifos das ondas salpicar meu
humilde corpo e assim limpo a boca, lavo os pés. Aqui ao lado, um velho, pescando. Quantos
os que, sem glória, mordem, ávidos de engodo, desejando quedar-se a “leste das folhas de
lótus”. (trecho do “Fruindo a frescura”, p.123)).

Para a imagem “leste das folhas de lótus”, o tradutor indicou no rodapé informações
muito valiosas que ajudam à compreensão dos leitores, segundo ele, “leste das folhas de
lótus” aqui refere-se a uma canção popular nessa época que “fala de um peixe nadando alegremente a “leste das folhas de lótus” e aí, na cobiça das coisas do mundo, morde o anzol
que o vai pescar”. Aqui, o tradutor adotou a estratégia de Estrangeirização aquando da transmissão desta imagem, e ao mesmo tempo, também ofereceu algumas informações contextuais sobre esta imagem, no entanto, sobre as informações conotativas que o poeta pretende
expressar, o tradutor não indicou nada. Se consideramos o que descreve a canção como uma
metáfora, pode-se compreender as ideias budistas que o poeta queria expressar neste
poema: se se quiser realmente desfrutar da liberdade total e sublime, tem de se abdicar das
coisas do mundo; embora seja difícil abandonar todos os desejos, pelo menos, pode-se procurar “diluir” os desejos. Para realmente saber o que o poeta queria transmitir neste poema,
temos de saber a origem desta canção “leste das folhas de lótus”; a imagem “leste das folhas
de lótus” vem de um poema das dinastias do norte e do sul (d.C. 420-589), cujo título é “No
sul do rio”; e não se sabe ao certo o autor deste poema. O poema original é:
江南可采莲，莲叶何田田，鱼戏莲叶间。鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，
鱼戏莲叶北。《江南》 (No sul do rio chegou a época adequada para colher as ﬂores de
lótus e as folhas de lótus emergiram da água, sobrepondo-se e aglomerando-se; entre as
folhas de lótus, os peixes estão a nadar alegremente. O peixe nada a leste das folhas de
lótus, o peixe nada a oeste das folhas de lótus, o peixe nada a sul das folhas de lótus, e o
peixe nada a norte das folhas de lótus. (“No sul do rio”) (a nossa tradução))

As últimas quatro frases parecem redundantes, dado que se trata de descrições dos
movimentos dos peixes nas quatro direções. De facto, este poema é um tipo de poema para
cantar, melhor dito, é um poema-balada; tendo isso em conta, é possível compreender a
razão desta repetição. Além desta característica formal de repetição, segundo He (1989,
p.258-259), pela imagem desta cena de diversão dos peixes, pode-se associar isso a uma
imagem simbólica de que os jovens brincam uns com os outros (já que os trabalhadores que
colhem as folhas de lótus são os jovens): as jovens correm, os jovens correm atrás destes; as
jovens escondem-se, os jovens procuram. Além disso, “lótus” tem a simbolização de “amor”,
por isso, ao que parece, são descrições sobre os movimentos dos peixes; no entanto, de
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facto, trata-se de descrições das cenas de namoriscar e cortejar entre os jovens. Com as informações citadas acima, nota-se que o poeta Wang Wei adotou a imagem “leste das folhas
de lótus” para mostrar as ideias budistas, que advogam o afastamento das cobiças das coisas
do mundo, aqui concretamente, refere-se ao amor mundano. Através da análise tradutória
deste poema, nota-se o seguinte: 1. aquando da tradução da imagem “leste das folhas de
lótus”, o tradutor recorreu à estratégia de Estrangeirização, transmitindo ﬁelmente a denotação dessa imagem; para facilitar a compreensão dos leitores, ele indicou, na nota de rodapé
que se trata de uma canção sobre um peixe, na cobiça das coisas do mundo, morde o anzol
que o vai pescar. Foi uma abordagem tradutória impecável, mas, se se pudesse acrescentar
as informações conotativas desta imagem no rodapé, seria um cumulativo imagístico, visto
que através destas se observa as ideias budistas apregoadas sempre pelo poeta.

b. As imagens simbólicas ligadas às ideias de zen (as ideias budistas)
(1). 薄暮空潭曲，安禅制毒龙 《过香积寺》(Na névoa do entardecer, na margem do
lago, um monge em meditação, amansando o dragão envenenado. (trecho do “Visita ao
Templo do Perfume Perpétuo”, P.65))

Como já indicámos acima, os poemas de Wang Wei estão cheios de ideias budistas, aqui
é um bom exemplo: o “dragão envenenado”, conforme a nota de rodapé, simboliza, “para
os budistas as paixões e ilusões impeditivas da iluminação e da sabedoria”, o que pode levar
à reﬂexão de Zen dos leitores. Aqui, aquando da tradução, recorreu-se à estratégia de Estrangeirização e para facilitar a compreensão dos leitores acerca desta cultura exótica, o tradutor ofereceu em rodapé informações da imagem simbólica de “dragão envenenado”. Em
frente ao lago tranquilo e transparente, o poeta pensou nas descrições nas sutras budistas
que dizem que, num lago no oeste, havia um dragão escondido que assediava frequentemente as pessoas; depois de saber isso, o monge budista conseguiu domesticar o dragão envenenado, com doutrinas budistas, levando-o a abandonar o lago e nunca mais incomodar
as pessoas. Para o poeta, as doutrinas budistas não apenas podem domesticar o dragão envenenado, mas também podem ajudar a conter os maus pensamentos e intenções humanas;
só depois de vencer estes maus pensamentos e intenções, é que se pode compreender os
signiﬁcados profundos das ideias budistas e das verdades de Zen, apreciando a paz e serenidade interiores. Através da análise tradutória deste poema, nota-se o seguinte: na tradução
da imagem “dragão envenenado”, o tradutor adotou a estratégia de Estrangeirização para a
transmissão desta imagem; apesar disso, para facilitar a compreensão dos leitores, ele apresentou uma nota de rodapé com a explicação destas conotações reﬂetidas por esta imagem
simbólica.
(2). 却顾身为患，始知心未觉。忽入甘露门，宛然清凉乐。《苦热》 (O nosso corpo,
sempre uma fonte de cuidados, por isso, melhor deixar o coração adormecer. Depois, franquear o Portão do Orvalho Suave e alcançar serenamente a alegria, a frescura. (trecho do
“Sofrendo de calor”,P125))
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Para a primeira e a segunda frase, no rodapé, o tradutor indica que “o nosso corpo,
sempre uma fonte de cuidados” é uma alusão ao Dao Dejing (O Livro do Caminho e da Virtude) da autoria de Lao Zi, que é “Sou infeliz porque tenho corpo. Se, ausência do corpo, nenhuma infelicidade”; a frase a seguir foi traduzida para “por isso, melhor deixar o coração
adormecer”. Ao que parece, trata-se de um raciocínio natural, como o corpo é uma carga e
precisa de diversos cuidados, é melhor deixar o coração adormecer: parece que o que está
a ser transmitido é uma atitude pessimista que nega a vida. Mas se isso é a única interpretação? Acreditamos que talvez ainda exista uma outra interpretação visto que a palavra “觉
” tem dois signiﬁcados (“dormir” e “dar-se conta de”). O tradutor adotou o primeiro signiﬁcado “dormir” e traduziu a frase para “melhor deixar o coração adormecer”; mas, se optarmos pelo signiﬁcado “dar-se conta de”, as primeiras duas frases podem ser traduzidas por
“o nosso corpo é sempre uma fonte de cuidados, só agora é que eu me dei conta disso.” A
palavra “甘露门”, que ﬁca na terceira frase, foi traduzida literalmente (Estrangeirização) para
“o Portão do Orvalho Suave”; e sobre esta imagem, o tradutor não ofereceu nenhuma informação em rodapé, já que a última frase pode ser usada para complementar a ideia desta
imagem. Com base na terceira e na quarta frase, os leitores podem acreditar que “franquear
o Portão do Orvalho Suave” pode trazer “a alegria, a frescura” e chegam à conclusão de que
“o Portão do Orvalho Suave” trata de um lugar muito fresco e uma fonte de alegria. Claro,
também podemos deixar claras as conotações desta imagem simbólica: “甘露门”, expressão
budista, não se trata de um “portão5” qualquer como o sentido literal indica, refere-se, de
facto, às doutrinas de Buda; com isso, as últimas duas frases podem ser traduzidas por “Só
se começa a professar as doutrinas de Buda, pode-se sentir realmente a alegria fresca”. Ao
que parece, o poeta está a descrever o calor insuportável no Verão; porém, se é para descrever o calor, porque é que aludiu à imagem tauista6 de “o corpo é uma fonte de cuidados”
e à imagem budista de “doutrinas de Buda”, a nosso ver, aqui o poeta, ao falar sobre “o corpo
é uma fonte de cuidados”, também está a referir-se a uma ideia budista: “quebrar a restrição
física e as tentações mundanas e esclarecendo a mente para ver a essência, para depois atingir o nível da vida harmoniosa”. Através da análise tradutória deste poema, pode-se concluir
que: 1, a interpretação de uma palavra pode afetar a interpretação do poema inteiro; 2. para
a imagem simbólica na terceira frase, o tradutor adotou a estratégia de Estrangeirização
aquando da tradução, apesar disso, não deu uma explicação da conotação reﬂetida nesta
imagem; como se trata de uma imagem enraizada na cultura budista, convém oferecer as
informações conotativas na nota de rodapé para facilitar a compreensão e não afetar a linha
de raciocínio dos leitores.

3. Conclusão

As atividades de ócio existem desde a antiguidade e abarcam diversas formas; sendo a
leitura de ócio uma das formas estáticas de ócio, ler poesia tem sido também uma tradição
desde a antiguidade. Os leitores, aquando da imersão nas obras poéticas, têm sempre um

5

6

Muitas expressões budistas foram traduzidas para o chinês com base no método de transliteração, por isso,
convém consultar a origem para decidir se estas expressões budistas em chinês podem ser traduzidas usando o
método de tradução literal para outras línguas.
O Zen é um ramo de budismo, desenvolvido na China com base no tauismo e confucionismo.
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estado espiritual livre e relaxado, o que se diferencia do lazer trazido pela leitura de outros
géneros. Na nossa era, com o ritmo agitado da vida, precisamos muitas vezes de cultivar o
nosso temperamento e procurar os confortos e sustentos espirituais nos livros; poesia, como
um tipo de literatura, pode ajudar-nos neste aspeto: no mundo da poesia, podemos procurar
uma vida espiritual do nível mais alto, alcançando a tranquilidade e descontração mental e
corporal. Através da análise destes poemas, podemos ter uma ideia sobre como o tradutor
superou a intraduzibilidade na transmissão das imagens simbólicas. Pode-se notar que a
abordagem tradutória varia entre casos, o tradutor, ora, aproxima mais os leitores à cultura
exótica da língua fonte, ora aproxima a cultura da língua fonte aos leitores da língua alvo; e
para facilitar a compreensão dos leitores, o tradutor, às vezes, também recorre às notas de
rodapé para esclarecer conotações nas imagens poéticas. Além disso, descobrimos também
algumas características da tradução de Abreu: 1. existem casos em que o tradutor não interpretou exatamente o que está nos poemas, não se sabe se essa interpretação resulta do propósito do tradutor, ou se envolve desconhecimento de algumas conotações; se é o primeiro
caso, então essa interpretação não deve considerar-se como uma interpretação não correta,
em vez disso, deve considerar-se como uma (re)criação propositada; 2. existem casos em
que o tradutor omitiu informação, o que acontece com mais frequência nos títulos, o que,
com certeza, são práticas propositadas do tradutor; embora não saibamos ao certo a razão
desta abordagem, acreditamos que seria conveniente transmitir todas as informações dos
títulos, já que estas servem geralmente para contextualizar o leitor.
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A ExPErIêNCIA DE EsCrEVEr ENqUANTo mICro rEsIsTêNCIA
Aos DIsCUrsos HEgEmôNICos1

Francisco Welligton de Sousa Barbosa Junior2
Maria Manuel Rocha Teixeira Baptista3
resumo

Somos feitos de palavras, palavras que nos dizem sobre nós e que reproduzimos, conduzindo-nos a
nos fazer corpos dóceis para seguirmos uma lógica de um aparelho de poder. Essa lógica, em nosso
caso, contempla uma excessiva valorização do trabalho e do consumo. E estes processos de reprodução
de palavras e de produção de corpos dóceis estão presentes em muitas de nossas práticas, como por
exemplo a escrita, que desde seu surgimento há mais de cinco mil anos é utilizada como ferramenta
para perpetuar uma lógica de poder. Nos dias de hoje temos, entre outros casos, o das escritas realizadas nos processos de educação nas escolas, que contribuem para a reprodução e internalização destes discursos hegemônicos a partir dos conteúdos transmitidos por professores e das inúmeras
informações dos cada vez mais volumosos livros. O ﬁm de tudo isso não é outro que não o direcionamento para o mercado de trabalho e para o consumo. Apenas. Há também a realização de provas escritas, que nada mais são do que verdadeiros exames no sentido foucaultiano da palavra, que
possibilitam veriﬁcar quais corpos foram docilizados e quais não o foram, e que por isso deverão ser
“corrigidos”. No entanto, sabendo isso e que no seio do próprio poder se encontram pontos de resistência, propomos neste trabalho de caráter teórico-bibliográﬁco reﬂetir sobre as possibilidades da prática da escrita enquanto uma microrresistência aos discursos hegemônicos, o que se dá, pensamos
nós, quando vivida e realizada enquanto experiência, conforme nos traz Larrosa (2014). Assim, orientados a partir deste objetivo, realizamos uma revisão bibliográﬁca sobre o conceito de experiência a
partir do referencial do autor apontado e sobre o escrever em diversas modalidades, contemplando
olhares de autores que tratam da temática. Seguido este caminho, o que percebemos é que a experiência de escrever convoca o homem a inúmeras possibilidades, como: a liberação de sua fala autêntica, que fora sufocada pelos ditames sociais; voltar-se sobre si e sua história, reconstruí-la no presente
e tornar-se agente de si e do mundo; compreender melhor sua realidade, conscientizar-se e nela poder
intervir; forjar um corpo novo, diferente do destino que lhe fora traçado. Isso nos permite aﬁrmar que
existe um próprio corpo docilizado que, a partir da experiência de escrever, libera sua fala autêntica,
que estava sufocada pelos discursos dominantes, questiona as práticas e os saberes dominantes, ao
mesmo instante em que constrói novos saberes, novos lugares de ser, contribuindo em possibilidades
para intervir em suas realidades, o que nos leva a pontuar que esta experiência se faz enquanto uma
microrresistência aos discursos hegemônicos.
PALAVrAs-CHAVE
Escrita; Experiência; Resistência; Hegemonia.

Introdução

Somos feitos de palavras (Larrosa, 2014), palavras que nos dizem sobre nós e que reproduzimos, contribuindo a nos fazer corpos dóceis para seguirmos uma lógica de um aparelho de poder. No caso de nossas realidades podemos ressaltar uma excessiva valorização
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do trabalho e do consumo. Quando nos referimos a isso, estamos nós tratando de uma conﬁguração de poder em que se governa politicamente e se domina ideologicamente, e se
criam blocos que atravessam todas as classes ou até mesmo a sociedade como um todo, e
cujos interesses não são outros que não atender àqueles de um grupo especíﬁco. é o que se
concebe a partir do conceito de hegemonia (Hall, 2016).
Gramsci (1978), ao tratar sobre algumas relações referentes a este conceito, hegemonia,
nos aﬁrma primeiramente que existe uma relação pedagógica, em que as gerações entram
em contato com as experiências das anteriores e seus valores, os quais são historicamente
repassados. E é justamente nessa experiência que o sujeito se vai produzindo. Ou seja, o que
temos é uma hegemonia, a qual, ainda segundo o autor, se dá desde um âmbito micro a macros, desde cidades a países e continentes.
E como isso é transmitido, aﬁnal? Como são transmitidas essas experiências, das quais
se produz hegemonia? Segundo o autor, é a partir da linguagem. é a linguagem que permite
essa transmissão, que é a transmissão de uma cultura. E ao mesmo instante em que a linguagem transmite cultura, ela também se faz enquanto cultura (Gramsci, 1978), pois a linguagem "contém os elementos da concepção do mundo e de uma cultura" (p.13).
Processos como esses estão presentes em muitas de nossas práticas, como por exemplo
a escrita, que desde seu surgimento há mais de cinco mil anos é utilizada como ferramenta
para transmitir uma cultura e, consequentemente, perpetuar uma lógica de poder (Calvet,
2007; Lledó, 1998).
Se voltarmos nosso olhar para os dias de hoje e tomarmos de uma situação comum,
podemos aﬁrmar em termos práticos isso que mencionamos. é o caso, por exemplo, das escritas realizadas nos processos de educação nas escolas, que contribuem para a reprodução
e internalização destes discursos hegemônicos a partir dos conteúdos transmitidos por professores e das inúmeras informações dos cada vez mais volumosos livros. O ﬁm disso não é
outro que não o direcionamento para o mercado de trabalho e para o consumo. Há também
a realização de provas escritas, que nada mais são do que verdadeiros exames no sentido
foucaultiano da palavra, que possibilitam veriﬁcar quais corpos foram docilizados e quais
não o foram, e que por isso deverão ser “corrigidos” (Foucault, 2010b).
No entanto, sabendo isso e que no seio do próprio poder se encontram pontos de resistência (Foucault, 1999), propomos neste trabalho de caráter teórico-bibliográﬁco reﬂetir
sobre as possibilidades da prática da escrita enquanto uma microrresistência aos discursos
hegemônicos. E isso se dá, pensamos nós, quando a escrita é vivida e realizada enquanto
experiência, conceito este que nos traz Larrosa (2014), visto que na experiência se faz possível
produzirmos outras palavras, outros saberes, diferentes destes que o outro nos diz.

metodologia

Pois bem, orientados a partir de nosso objetivo realizamos uma revisão bibliográﬁca
(Marconi & Lakatos, 2002) com base em escritos de Jorge Larrosa (2014) sobre o conceito
de experiência, em que tomamos delineamentos e direcionamentos que perpassam uma relação entre o subjetivo, o cultural, o político e o contra-hegemônico, como poderemos notar
em momento mais à frente em nosso texto.

A EXPERIêNCIA DE ESCREVER ENQUANTO MICRO RESISTêNCIA AOS DISCURSOS HEGEMôNICOS

Em seguida, e inspirados em apreensões sobre este conceito, debruçamo-nos sobre
uma escrita nessa possibilidade, o que nos foi possível a partir de uma revisão bibliográﬁca
sobre modalidades de escrita, em que nos pautamos a partir de escritos de autores que tratam da temática, como Amatuzzi (1989) e Paulo Freire (2015, 2017) com as questões sobre
a fala autêntica e as escritas, entre a palavra do opressor e a do oprimido; Chiantaretto (2017)
e as resistência a partir da escrita de si; Brum (2014) e as escritas terapêutica e de criação
de novos lugares de ser; Wright (1992), a escrita e a linguagem poética, que subvertem a linguagem; Teixeira (2003) e a conscientização a partir da escrita autobiográﬁca.
Sabendo isso, partimos para o próximo ponto de nosso texto, em que iniciamos apresentando delineamentos acerca do conceito de experiência a partir de Larrosa (2014) e explicando em que ela consiste e em que ela não consiste.

sobre o Conceito de Experiência

Antes de mais, o primeiro ponto que devemos frisar para que compreendamos este
conceito é que a experiencia não consiste em uma prática em que se aperta um botão ou se
faz qualquer coisa e se observam os resultados, muitos menos consiste em um experimento
cientiﬁco. Ela, a experiencia, é completamente diferente disso (Larrosa, 2014b).
Segundo Larrosa (2014b), somos feitos de palavras, palavras daquilo que nos dizem,
que nos acontece, e que fazem de nós o que somos. E a experiência se dá justamente nesse
campo da palavra, em que se produz uma nova diante daquelas que existem.
A experiência, ou seja, esse processo de produção de palavra, se faz enquanto uma prática que consiste em um encontro (Larrosa, 2014b; Heidegger, 2003). De acordo com Larrosa
(2014a, p.10), ela
é algo que nos acontece e que às vezes treme, ou vibra, algo que nos faz pensar, algo que
nos faz sofrer ou gozar, algo que luta pela expressão, e que às vezes, algumas vezes, quando
cai em mãos de alguém capaz de dar forma a esse tremor, então, somente então, se converte
em canto

Ou, como diz Heidegger (2003), “fazer uma experiência com algo, seja com uma coisa,
com um ser humano, com um deus, signiﬁca que esse algo nos atropela, nos vem ao encontro, nos chega até nós, nos avassala e nos transforma” (p.121).
O que podemos aﬁrmar diante disso é que a experiência, se tomada e interpretada
nessa possibilidade, se encontra não no campo do manipulável ou do controlável, muito
menos dos discursos que dizem sobre nós; mas sim no campo do vivido, da palavra vivida e
produzida, e que nos permite dizer sobre nós, e nos permite produzir um corpo.
Na contemporaneidade, de acordo com Larrosa (2014b), existem alguns empecilhos
para se viver experiência, dentre os quais destacamos três. O primeiro refere-se à busca excessiva por trabalhar, pois o indivíduo cada vez mais vem preenchendo todos os seus tempos
com o trabalho, não deixando tempo nem espaço para nada. Outro ponto mencionado é a
pressa frente à realização das atividades cotidianas. E o terceiro ponto de que nos fala o
autor consiste no excesso de informações. Diante disso, o que percebemos é que parece não
haver tempo para viver ou assimilar o que seja.
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Assim, e diante deste que é um correr nas mais diversas formas, como mencionados
nestes três pontos, Larrosa (2014b) nos propõe algumas condições para fazer essa produção
de palavras, a experiência. O autor nos aﬁrma que é preciso parar, parar para sentir, para escutar, para observar. Não rapidamente, mas devagar. é preciso abrir os olhos e os ouvidos
para nos permitirmos um encontro em que percebamos aquilo que comumente nos passa
despercebido. é preciso paciência e é preciso dar-se tempo e espaço. é preciso, portanto,
fazer do silêncio um lugar de expressão, pois é nesse lugar onde as palavras devem ser encontradas. é nesse lugar onde serão encontradas aquelas que são capazes de "falar o silêncio"
(Chiantaretto, 2017, p.117).
é interessante pontuarmos que em um contexto como esses em que vivemos, cujos discursos dominantes são não parar e cada vez mais correr, produzindo e consumindo, parecenos já que o parar se faz enquanto possibilidade para uma resistência a estes discursos e a
esta forma de viver e de reproduzir palavras ou, melhor dizendo, de reproduzir-se a partir
das reprodução das palavras impostas.
Fazer experiência, portanto, pressupõe uma entrega ao aqui e agora (Larrosa, 2014c).
E essa entrega convoca um apassivamento, um apaixonamento, no sentido grego de pathos,
em que o indivíduo se ex-põe, permitindo-se tombar, arrebatar, sentindo os sabores e os saberes dessa que é uma travessia perigosa rumo ao desconhecido (Larrosa, 2014b; Heidegger,
2003).
E esse perigo de que fala o autor refere-se ao perigo em relação ao instituído, aos discursos dominantes, hegemônicos, que tudo contornam e nada contestam, a não ser para
atravessá-lo, contorná-lo e dominá-lo. é um perigo a essa palavra que faz um chão, um lugar
e uma corrente. é um perigo a tudo isso que nos produz e que reproduzimos. é um perigo
também a nós mesmos, pois não sabemos da palavra que se produz na experiência, quantas
outras podem ser possíveis, e o que será desse que é nosso corpo-palavra.
A experiência, assim poderíamos pensar, possibilita traçar uma abertura que escapa ao
instituído, às ordens de um aparelho de poder. Pois ela produz uma nova palavra, possibilitando àquilo que outrora era despotência do indivíduo tornar-se potência, e produzindo um
novo corpo com novos discursos, saberes e práxis, fazendo-se assim enquanto uma microrresistência.
Esse indivíduo, o que faz experiência, ele está produzindo uma força, que é apenas sua,
a qual se expressa em forma de saber e de práxis, mas que não é um saber cientíﬁco nem da
informação, nem uma práxis relacionada à técnica ou ao trabalho (Larrosa, 2014b). Pois os
saberes e práxis possibilitados na experiência caminham por caminhos que não têm como
ﬁm a extração de uma força produtiva, para uma apropriação com ﬁns utilitaristas, em que
o "conhecimento" se torna apenas uma mediação entre o que nos dizem serem as necessidades da "vida", que são tomadas como indistintas das necessidades do capital e do Estado
(Larrosa, 2014b).
Ressaltamos também que esse saber da experiência é inseparável do indivíduo. Além
do mais, ele não é externo a ele, não vem de fora, como o conhecimento cientíﬁco. O saber
da experiência tem sentido apenas no modo como se conﬁgura enquanto um caráter, uma
personalidade, uma sensibilidade, um modo singular de estar no mundo, o que nos sugere
então que o saber da experiência se constitui enquanto uma ética (Larrosa, 2014b).
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Isso nos permite pensar que o saber da experiência e a própria práxis parecem alimentar-se um ao outro, fazendo-se enquanto corpo-palavra, que, conforme mencionado, traça
possibilidades diferentes daquelas impostas pelos discursos hegemônicos.

sobre a Experiência da Escrita: o que nos dizem alguns autores

Conforme mencionamos em início desse texto, a escrita é feita a partir de palavras, as
quais estão sujeitas e são produzidas e reproduzidas por um aparelho de poder, seus saberes
e discursos hegemônicos. No entanto, se tomada enquanto experiência ela pode ser compreendida enquanto uma microrresistência.
E uma vez que a resistência se faz a partir de pontos no seio do poder (Foucault, 2010a),
o mesmo ocorre com a escrita se tomada enquanto experiência: nos utilizamos da palavra
que diz sobre nós, e que nos compõe, para liberarmos o que nos está sufocado pelos discursos hegemônicos. Assim, produzimos uma nova palavra, a qual não ﬁca somente no papel,
mas nos compõe e faz de nós um novo corpo-palavra. é o que fazem os poetas, por exemplo,
que parecem tirar palavras "de dentro" de outras, e com isso recriam-se, e a cada poema
produzem seu corpo, traçando um lugar singular. Vejamos o que dizem alguns autores a respeito, a partir de diversas modalidades de escrita.
Segundo Amatuzzi (1989) e Paulo Freire (2015), a escrita pode ser uma possibilidade
para que o homem expresse e se aproprie do que eles referem como sua fala autêntica: as
palavras, expressões, concepções, formas de ser e de estar no mundo, que nele estão presas
e que foram sufocadas pelas imposições dos ditames sociais.
Paulo Freire sublinha, igualmente, que existem duas palavras: a palavra do sujeito e a
palavra alheia, a qual se sobrepõe à palavra do sujeito e o oprime. é a palavra do opressor e
a do oprimido, portanto, criando no oprimido como que uma dualidade: sua palavra, que
está oprimida, e a palavra do opressor, que agora lhe é interna também (Amatuzzi, 1989;
Freire, 2015). Isso produz a seguinte questão: quando o oprimido fala, qual é a fala que ele
está falando? é a sua ou a do opressor? (Amatuzzi, 1989; Freire, 2015).
Deste modo, a escrita, juntamente à leitura, quando não são aquelas de um decorar e
reproduzir palavras como "b-a-ba", mas sim aquelas relacionadas à realidade do homem,
podem possibilitar-lhe compreendê-la melhor, conscientizar-se, como diz Paulo Freire (2015,
2017). Pois o analfabeto, segundo o autor, não é o que não sabe ler nem escrever. é o que
não sabe ler nem escrever o mundo, ou seja, aquele que não está consciente daquilo que se
passa e lhe acontece. é o que o autor trata como o homem oprimido, aquele que não tem
consciência crítica de sua realidade e assim não pode lutar para libertar-se, para, como nos
diz, ser mais. é aquele docilizado que não se percebe enquanto tal.
Algo semelhante nos apresenta Teixeira (2003) quando nos fala sobre a prática da escrita
e o homem que escreve. De acordo com a autora, toda prática de escrita é uma experiência
em que o homem escreve sua própria história de vida, o que nada mais é do que um escrever-se. é o que ela deﬁne enquanto escrita autobiográﬁca.
Nessa prática o homem que escreve, segundo a autora, volta-se sobre sua própria história e se posiciona de modo a reconstruí-la, o que lhe possibilita tomar consciência de seu
lugar no mundo, podendo assim ressigniﬁcar sua história e sair de uma posição alienada
frente à História e se tornar a gente de si e do mundo.
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Segundo Chiantaretto (2017), a escrita possibilita àquele que escreve determinar seu
lugar, aqui compreendido enquanto lugar de ser e de estar. Para isso é necessário que o
homem convoque uma conﬁança acerca das palavras em que ele possa se fazer falar e escutar em direção ao outro em si mesmo, em meio à busca de sobrevivência à intrusão de si da
necessidade do outro.
Quando se escreve, ainda de acordo com o autor, tem-se a garantia de uma escuta, num
diálogo interno entre aquilo que está sufocado e o que o está sufocando. Nessa escrita, a
que o autor nomeia como "escrita de si", aquele que escreve sai de um lugar de "sobrevivência jamais sobrevivida" (p.113), pois a escrita de si "permite criar, quer dizer, criar um
lugar para viver, para fazer, apesar de tudo, a experiência de viver a vida" (p.114).
A escrita, portanto, segundo o autor, convoca uma resistência à qual tanto ela – a escrita
- é uma testemunha quanto no-la coloca à vista. é ao que ele se refere como "a resistência
ao assassinato da interioridade, o assassinato da alma" (p.119). Isso porque "as palavras [...]
são o lugar do enigma do ser, enigma que, se ele contacta, autoriza a viver, quer dizer, a se
liberar da condenação de sobreviver" (p.119).
Já Brum (2014), ao nos falar sobre a escrita, tanto nos frisa sobre um lugar em que podemos interpretá-lo a partir de uma possibilidade terapêutica, assim como também o traz e
o faz enquanto uma prática em que se destaca essa criação de um corpo, um corpo novo,
um corpo que nasce, como a própria autora assim trata.
Segundo a autora, existe uma língua, que é o primeiro território de cada pessoa. No entanto, a escrita abre outras possibilidades para além da língua, em que ela se faz enquanto
um lugar do não-lugar (Brum, 2014), ou seja, um lugar não pré-estabelecido, um lugar novo,
um lugar único, e por isso apontado enquanto sem lugar, sem nome.
Conforme nos aﬁrma a própria autora, tomando agora de um exemplo pessoal,
A palavra escrita me encarnou em um corpo onde eu podia viver. O corpo-letra. Ao fazer
marcas no papel, com a ponta dura da caneta, entrei no território das possibilidades. (...) A
literalidade que assinala meu estar no mundo, fazendo de mim uma geograﬁa em que os
sentimentos escavam quase mortes, encontrou uma mediação. Pela palavra escrita eu tornava-me capaz de transcender o concreto, transformar impotência em potência (p.47).

Ou seja, na experiência com a palavra escrita existe a morte de um corpo para além do
próprio corpo, para o nascimento de um novo, em que se liberam as potências do indivíduo,
podendo inclusive aquele que escreve forjar um destino diferente do que lhe fora traçado.
Daí que a autora aﬁrma que escrever torna-se um parto para a vida (Brum, 2014).
E esta experiência, que a autora lhe aﬁrma ser tão intrínseca, é fortemente apresentada
na seguinte aﬁrmação: "Sei que para mim não existe vida fora da palavra escrita. Só sei ser
– por escrito" (Brum, 2014, p.36), o que nos permite aﬁrmar que a escrita para a autora parece ser mais do que um lugar de voz ou de resistência, mas sim um lugar de Ser e de produção de si, em que o corpo produzido, poderíamos assim aﬁrmar, é um corpo indócil, um
corpo que é a própria resistência e que faz resistência tanto ao escrever quanto em se produzir enquanto corpo-escrita. é um corpo que "é" e que se tornará.
Isso nos remete também ao que Foucault (2015) nos fala ao tratar da escrita. Segundo
o ﬁlósofo, "escrever é pois ‘mostrar-se’, dar-se a ver, fazer aparecer o rosto próprio junto ao
Outro" (p.150), pois o papel da escrita é a constituição de um corpo, o qual não deve ser

A EXPERIêNCIA DE ESCREVER ENQUANTO MICRO RESISTêNCIA AOS DISCURSOS HEGEMôNICOS

percebido como um corpo de doutrina, mas sim aquele que fez sua respectiva verdade, visto
que “a escrita transforma a coisa vista ou ouvida ‘em forças e em sangue’” (p.143).
E essa escrita, segundo Wright (1992), dá-se a partir de uma linguagem poética. O que
se quer dizer com isso não é que apenas os poetas podem tomá-la ou apropriar-se dela. Mas
sim que nessa escrita existe uma espécie de subversão de uma linguagem e de uma cultura,
pois a cultura está na linguagem, esta é feita de cultura (Gramsci, 1978).
Desse modo, da palavra que o outro nos diz, que é uma palavra de uma cultura, podemos “abri-la”, poeticamente falando, e daí criar outras palavras a partir da escrita, palavras
estas que liberem o que nos fora sufocado (Wright, 1992). O que já nos pressupõe mais uma
vez a aﬁrmar e enfatizar que a cultura, a linguagem, a palavra, e a escrita da palavra são atravessadas por relações de poder.
Temos assim que a experiência da escrita, nestas diversas modalidades, faz-se enquanto
uma experiência de questionamento de formas de ser e de estar no mundo, em que se produzem outros lugares, que não seguem uma lógica representada ou conduzida a partir de
hegemonias, de aparelhos de poder, do Estado e do capitalismo. Parece haver, portanto, uma
lógica própria a partir da experiência de escrever, guiada a partir dos saberes que derivam
desta experiencia, o que também lhe confere um caráter de intervenção social.

Considerações Finais

Ao longo deste texto caminhamos em busca de apresentar como a experiência de escrever pode ser percebida enquanto uma microrresistência aos discursos hegemônicos. Com
esse intuito dividimos nosso texto em duas partes: na primeira, em que tratamos do conceito
de experiência, e na segunda, em que nos debruçamos sobre pensamentos de autores que
discorrem acerca da escrita, a qual interpretamos nessa possibilidade.
Nesse primeiro momento o que percebemos é a experiência enquanto uma vivência
perigosa, visto que ela possibilita a produção de novas palavras a partir daquelas que estão
instituídas e que dizem sobre nós e nos impõem lugares de ser e estar. Ou seja, a experiência
faz-se enquanto práxis numa possibilidade de traçar um caminho novo e desconhecido, de
que derivam saberes que não se conduzem a partir dos discursos hegemônicos.
Sabendo isto, caminhamos para a experiência da escrita a partir de diversas modalidades, em que percebemos uma escrita que possibilita a liberação da palavra autêntica sufocada do indivíduo, e o seu mergulhar em si e em suas próprias realidades, podendo
compreendê-las e assim traçar novas possibilidades para forjar lugares de ser diferentes daqueles que lhe foram atribuídos. é uma experiência em que subjazem as subjetividades daqueles corpos considerados docilizados, dessubjetivados, e o que antes era uma voz contida
torna-se um questionamento – traço este bastante marcante em todas as modalidades apontadas. Estes sujeitos, portanto, saem de uma condição de passividade frente a si, às suas estórias e à História, e se tornam agentes de si e do mundo, possibilitando-lhes intervenções
em suas realidades.
Isso nos leva à compreensão de que a experiência de escrever pode ser considerada
como uma microrresistência aos discursos hegemônicos, além de uma prática de intervenção
social, em que ela se faz enquanto possibilidade capaz de produzir saberes que a sustentam
e que também podem levar à produção de outras possíveis práticas de resistência.
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o CUrrÍCULo Do ProgrAmA EsCoLA DA FAmÍLIA (são PAULo
– brAsIL): ENTrE As FormALIDADEs E As rEsIsTêNCIAs Do
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rEsUmo
Recorte de uma pesquisa de teses doutorado, esta investigação relata as práticas do Programa Escola
da Família (PEF – São Paulo/ Brasil). As ações do Programa Escola da Família (PEF) têm como objetivo
ocupar o espaço escolar aos ﬁns de semana com atividades/oﬁcinas educativas, culturais e esportivas
a partir de quatro eixos: saúde, trabalho, cultura e esporte; com a intermediação de bolsistas universitários, promovendo vivências e práticas de cunho esportivo, cultural, de formação para o trabalho e
cuidados e prevenções com a saúde. Desse modo, temos como objetivo apontar e discutir a relação
entre currículo e lazer como campos de conhecimento que se associam por ensinar modos de ser nas
práticas desse Programa. Como estratégia de investigação, foram utilizadas a revisão bibliográﬁca, análise de documentos e a imersão no campo. O instrumento principal para coleta de dados foi a observação participante e um conjunto de entrevistas realizadas com doze educadores universitários que
atuam no PEF. Para tratamento dos dados, recorremos à análise de discurso foucaultiana. Ao compreender o currículo como um texto cultural, identiﬁcamos que o Programa tem dois currículos: um
formal, que segue as orientações e diretrizes da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e fundamenta a organização das ações do Programa nos eixos de saúde, trabalho, esporte e cultura; e um
currículo de resistência, considerado como espontâneo e descompromissado, que resiste em existir,
pois a comunidade escolhe as práticas e participa das atividades que têm desejo e vontade, ocupam
as escolas para jogar futebol de salão, tênis de mesa, ouvir músicas, fazer as unhas, se encontrar, conversar e passar o tempo. Assim, essa parte da tese apresenta os currículos do Programa Escola da Família por meio dos discursos dos educadores universitários que são os mediadores das ações, relatando
a presença do currículo formal-prescrito, aquele que tem as atividades programadas e mais direcionadas e o currículo da resistência-elaborado, constituído e persistente nas e para as vivências de lazer.
PALAVrAs-CHAVE
Lazer; Currículo; Programa Escola da Família.

Introdução

Considerado como um espaço de multiplicidades de todos os tipos, o currículo dissemina saberes diversos, promove encontros “variados”, realiza decomposições, produz contágios “incontroláveis”, de acontecimentos “insuspeitados”, também organiza e delimita
espaços (Paraíso, 2010a). Nesse sentido, o currículo, para além das políticas curriculares escolares, comunica-se com outros espaços e sentidos, desde a política educacional até expe-
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riências culturais do cotidiano, como música, rádio, internet, cinema, jogos, brincadeiras, esporte, entre outros.
Paraíso (2010b) aponta que o currículo tem sido investigado por meio de artefatos culturais, encarados como práticas, conteúdos e vivências de lazer. Segundo a autora, essa conexão se dá pelos mais diferentes e diversos tipos de objetos, principalmente quando o lazer
é considerado como dimensão da cultura e o currículo caracterizado como prática cultural
ou texto cultural.
Deste modo, é possível compreender que o lazer e o currículo produzem sentidos e signiﬁcados que formam, ensinam e contribuem para a constituição dos indivíduos, ou seja,
ensinam modos de ser, são componentes do campo da cultura que promovem ensinamentos,
propagam conhecimentos e saberes sobre diversos aspectos da vida humana.
Chamados de “máquinas docentes”, por Giroux (2001), ou “máquinas de ensinar”, pela
Paraíso (2010a e b), o teatro, a tv, o cinema, o rádio, a internet, os jogos, as brincadeiras, as
danças, as letras de músicas, as revistas, os jornais, as corporações (Disney), dentre outros, são
artefatos que possuem um currículo e envolvem muitas vezes práticas e experiências de lazer.
Esses currículos não escolares precisam de investigação e compreensão, pois são artefatos que produzem saberes e conhecimentos, formam indivíduos e geram signiﬁcados (PARAíSO, 2010a e b). Compreender e desmontar esses artefatos, bem como entender como
funcionam, é importante na luta por um mundo menos dominador, por experiências de vida
mais dignas que contribuam para a formação pessoal das comunidades.
Giroux (2013), em oposição à reprodução social e cultural, toma o currículo como antagonismo, procurando superar o pessimismo e a imobilidade, propondo uma teoria da resistência. Para o autor, o currículo é uma forma de libertação e emancipação dos sujeitos,
promove processos de criação, colaborando para um olhar pedagógico para além da educação estrutural formal.
Desse modo, investigamos o currículo do Programa Escola da Família (PEF), ação pública
instituída entre os anos de 2003 e 2004 pela secretaria da Educação do Estado de São Paulo
- Brasil, com objetivo de promover atividades, oﬁcinas e vivências nos ﬁns de semana em
escolas estaduais. Na pesquisa, identiﬁcamos que nessas práticas estão implicadas questões
pedagógicas e políticas que merecem investigação, pois possuem modos de ser e ensinar
que podem ser ampliados para questões das abordagens dos currículos não escolares e seus
artefatos culturais.
Portanto, o objetivo deste recorte da pesquisa é diagnosticar e relatar as práticas dos
eixos cultura e esporte do Programa Escola da Família (PEF), como artefatos que promovem
o vínculo entre currículo e lazer.
Compreendendo que o Programa Escola da Família expressa dois tipos de currículos: o
formal e o de resistência.

Passo a passo

Baseada nos Estudos Culturais, por meio da análise textual e discursiva, essa investigação utilizou três estratégias de coleta de dados, a análise textual bibliográﬁca, documental e
a pesquisa de campo.
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Para investigação de campo utilizamos as técnicas de observação e entrevistas. As observações ocorreram durante oito meses de visitas a oito escolas de uma Diretoria Regional
de Ensino da secretaria do Estado de São Paulo que oferta o Programa em vinte oito unidades, de suas sessenta e sete escolas. As unidades observadas foram escolhidas por acessibilidade e intencionalidade, considerando o número de atividades, o público atendido e o
tempo de duração do Programa.
As observações foram guiadas por um diário de campo, os quais foram observados reuniões, eventos e dias de atividades. As entrevistas foram feitas em uma unidade que possuía
o maior número de educadores universitários, respeitando o critério de saturação de dados.
(eu não sei o que é esse critério. Será que precisa explicar?)
Foram realizadas doze entrevistas a partir de um roteiro semiestruturado com sujeitos
universitários do Programa Escola da Família, sendo cinco homens e sete mulheres, de 19 a
28 anos de idade. Os estudantes cursam: Educação Física (5 sujeitos); Administração de Empresas (5); Pedagogia (1) e Bacharel em Sistema de Informação (1).
Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de ética da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O tratamento dos dados ocorreu por meio da análise de discurso foucaultiana. Segundo
Foucault (2013, p. 49) analisar discursos: “nada mais é do que a verdade reverberando... um
jogo de escrita e de leitura. Se anula em sua realidade atendendoà signiﬁcância", ou seja, “o
discurso é constituído por um conjunto de sequências de signos, enquanto enunciados, isto
é, enquanto lhes podemos atribuir modalidades particulares de existência” (p. 122).
O discurso foi ﬁxado nos enunciados que estão presentes no mesmo tipo de formação
discursiva. Desse modo, consideramos as regularidades, repetições, ditos, acontecimentos
que produziram a formação dos discursos dos sujeitos educadores universitários.

Um Programa com um duplo currículo: formal e resistência

Vários estudos abordam temáticas que perpassam o campo do lazer, da cultura, do consumo e envolvem valores pessoais e sociais, como investigações sobre rede social, histórias
em quadrinhos, manifestações musicais, ﬁlmes e elementos midiáticos (PINAR, 2011; SALES,
2010A, 2010B E 2014; FREITAS, 2010; CUNHA, 2010, 2011, 2014; SILVA, 2010), que operam
com artefatos que possuem um currículo com transmissão de sentidos, nas representações
e nos signiﬁcados para uma determinada comunidade e ou grupo de indivíduos. Algumas
pesquisas vêm se utilizando dessa abordagem do currículo para realizar investigações que
estão conectadas ao campo do lazer. Dessa forma, é interessante perceber que, por esses
artefatos, o lazer com sua facilidade de ﬂuxo alcança as práticas da pedagogia, da cultura,
do esporte, do currículo e da política.
Para Paraíso (2010b), o que se passa no “espaço” entre currículo e lazer é a cultura. Cada
campo possui suas características e dilemas, entre eles, a cultura se situa como uma união que
compõe e problematiza, perpassa todos os acontecimentos da vida e está situada no centro
das relações sociais e, de forma privilegiada, no campo da linguagem. Dessa forma, o lazer,
compreendido como uma “dimensão da cultura”, e o currículo, como “prática cultural” e um
“texto cultural com representações interessadas”, são integradores e se complementam.
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Paraíso (2010b) aponta que essa união entre lazer e currículo é fruto de mudanças ocorridas na concepção de discurso e de entendimento da linguagem do próprio currículo, ambos
são compreendidos como discurso e como textos culturais. A autora caracteriza discurso
como práticas que buscam tensionar as relações de poder, produzindo a própria realidade,
com representação de texto que se constitui com signiﬁcados e signos.
Nesse cenário, o currículo é um discurso e um texto cultural que implica relações de
poder-saber e faculta possibilidades de ver e dar sentindo ao mundo. A cultura e o currículo
ultrapassam as barreiras da formalidade e se sobrepõem aos muros escolares, o currículo
cria vínculos diferenciados a partir de sentidos e de representações de vivências e de conteúdos do lazer.
Currículo e lazer complementam-se e tornam-se componentes que têm como base a
cultura e a educação, mediados por dispositivos pedagógicos e políticos, suas abordagens
se cruzam e, mais do que construção de conhecimentos, promovem experiências de pensamento, instrução, discernimento, percepção, domínio, comunicação, convivência pessoal e
social. Os sujeitos saboreiam os aspectos culturais e educativos por meio de práticas, vivências e conteúdos do lazer que são compostos por um currículo.
Assim, tomar o currículo de um Programa de política educacional como o PEF, como um
currículo formal e um currículo de resistência, é buscar articulação e aproximação com os
estudos de currículo e culturas que estão fazendo eclodir no âmbito do lazer uma fundamentação em contribuição aos Estudos Culturais. Portanto, o lazer e o currículo passam a
ter suas relações expandidas e dimensões ampliadas tanto na pesquisa, como na intervenção
do proﬁssional e nas experiências dos indivíduos, nesse contexto, o currículo formal e o de
resistência não são concorrentes, mas integrados com ações e perspectivas diversas (ALVES,
2017).
O currículo formal tem como tema central a competência leitora, é sólido e baseia-se
nos Eixos do Programa Escola da Família, formado pelos documentos do Programa. Ele procura manter e integrar as ações da semana com as ações dos ﬁns de semana, traduz nas suas
práticas a meta de redução das violências e ocupação do tempo da “família” com ações que
formem para o trabalho e a saúde; oferta opções de esporte e cultura para comunidades de
periferia que possuem pouco ou nenhum acesso a vivências de lazer. é um currículo com
uma característica vertical, organizado de cima para baixo, a partir da Coordenação Geral do
Programa até a gestão local (ALVES, 2017).
O currículo de resistência foi eleito como o currículo em ação. Criado pelas práticas e
movimentos das comunidades e dos educadores universitários, está envolvido e espalhado
nas ações informais do Programa, se dá pelas práticas do futebol, tênis de mesa, oﬁcina de
beleza e encontros para bate papos e festas. Não é de oposição ao currículo formal, mas sim
de reação e luta, pois opera a partir de escolhas e ações criativas das pessoas e dos educadores universitários. Suas práticas são apropriadas por crianças e adolescentes que não querem uma continuidade das atividades da semana escolar e sim um rompimento com os
modos de ser da escola. é um currículo mediado pelos sujeitos educadores universitários
que atuam por duas motivações, a saber: manter sua bolsa de estudos e educar as crianças
(tirá-las do espaço inseguro da rua e trazê-las para o espaço seguro da escola). O currículo
de resistência é organizado horizontalmente, atravessando a gestão regional, local, os universitários, a escola e a comunidade (ALVES, 2017).
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Desse modo, as práticas de lazer no âmbito de um Programa de política pública educacional têm um currículo, que envolve conhecimentos e saberes que são difundidos e expandidos. Esses aspectos podem ser visualizados em estudos que analisaram artefatos
diferentes, como música, cinema, história em quadrinhos, notícias e redes sociais (GIROUX,
2001; SILVA, 2010; RIBEIRO, 2010, 2015; FREITAS, 2010; SALES, 2010, 2014; CUNHA, 2010,
2011, 2014; PINAR, 2007, 2011).
Portanto, o currículo formal e o currículo de resistência encontram-se, no PEF, com atividades ﬁxas que ocorrem com ou sem mediação dos educadores universitários e com ou
sem intervenção da Gestão Geral, Regional e local. Para identiﬁcar esse “currículo duplo”
do Programa Escola da Família, ﬁzemos o exame de aproximadamente oito meses do PEF;
apontando características, olhando e analisando discursos de documentos, diálogos, convivências e entrevistas.
Esses discursos, com base em Foucault (1988), permitem a veiculação e produção de
poder. Segundo o autor, não existe um discurso de poder de um lado e, em face dele, outro
contraposto, pois os poderes circulam. Desse modo, ao olhar para a produção de discursos
em torno do Programa, identiﬁquei a fabricação de um currículo duplo; os quais nomeamos
de currículo formal e currículo de resistência.
Nesse trabalho especiﬁcamente trazemos à tona a discussão em torno do currículo de
resistência.

o currículo de resistência

O “cantinho da beleza” é o espaço frequentado geralmente por meninas e mulheres
que se reúnem para fazer as unhas, ouvir música e se socializar. Presente em seis unidades
observadas e, possivelmente, presente em outras escolas, é visto aqui como uma oﬁcina do
currículo de resistência, pois representa um momento para as mulheres e as meninas se encontrarem com as universitárias e bater papo. é uma troca de conhecimentos e saberes entre
a comunidade e as universitárias (em todas as escolas observadas são as mulheres educadoras universitárias que intermedeiam essa prática), abordam temas diversos como relacionamentos, política, problemas pessoais, cuidados com a beleza etc. Elas se reúnem, fazem
unha, chapinha, ﬁcam conversando, ouvem músicas e, muitas vezes, nem todas as meninas
fazem unha ou arrumam o cabelo, mas estão próximas daquele modo de ser. Algumas universitárias responsáveis por essa oﬁcina relatam que:
As meninas vêm fazer unha para conversar. Não, eu não ensino, elas só querem fazer. A
gente só pinta mesmo, lixa e pinta (sujeito 1).
Às vezes eu não tenho material, então elas trazem os esmaltes diferentes e ﬁcamos conversando (sujeito 8).
Já vem com o cabelo lavado, só secar e passar chapinha. Bater papo (sujeito 13).
Elas gostam de conversar, querem atenção, a gente ﬁca ouvindo música, fazendo e conversando (sujeito 11).
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A fala das universitárias que estudam Administração de Empresas, Pedagogia e Educação
Física e que atuam com o “Cantinho da beleza” retrata a motivação e o interesse das meninas
e das mulheres da comunidade pela beleza e pelo encontro, promotor de diálogos e conversas. Consideramos essa prática como parte do currículo de resistência porque as meninas
não querem aprender a fazer unha e cuidar do cabelo, mas sim serem cuidadas e desfrutar
de momentos de risos, conversas, ouvir músicas e encontrar outras meninas e mulheres,
pela amizade e pelo momento de estar próximas. Elas entram e saem da escola quando querem, não marcam horários e não participam de outras oﬁcinas. O “cantinho da beleza” comunica uma prática de lazer que ﬂui de forma espontânea nas ações do PEF e resiste em
existir, pois se contrapõe à lógica do Programa e se conserva pela adesão das meninas e mulheres das comunidades.
Desse modo, as falas das universitárias são discursos que precisam ser visibilizados,
mostrados e reconhecidos, pela importância que esse encontro entre mulheres e meninas
promove. São movimentos que geram impactos, podem contribuir para o deslocamento de
micropoderes e produzir saberes em torno daquele momento (ALVES, 2017).
Esses ditos podem, muitas vezes, ser discursos pouco falados e ouvidos, mas que resistem e apontam a importância que a comunidade atribui a essa vivência no PEF. São discursos
do currículo de resistência do Programa Escola da Família, que demonstram a realidade das
práticas que podem ser qualiﬁcadas sem interferir na espontaneidade e nos modos de ser
que se desenvolvem (ALVES, 2017; ALVES, BAPTISTA, ISAYAMA, 2017).
Foucault (2008) aponta que é necessário renunciar a temas que garantem a continuidade de alguns tipos de discursos e estar disposto a apoiar e recepcionar discursos que rompem em acontecimento, nesse momento e nessa dispersão permitir que seja repetido,
sabido, esquecido, transformado, apagado, escondido, ou que venha à tona e seja reconhecido como verdade.
Nessa conjuntura, os ditos do fazer unha para conversar e ouvir música representam o
lazer das meninas e das mulheres, (segundo a fala dos universitários) que frequentam o PEF
e compõem um discurso “verdadeiro”, que precisa vir à tona e ser valorizado. O "Cantinho
da beleza" é uma oﬁcina que não é procurada pela possibilidade de empregabilidade, mas
pelo encontro e pela amizade.
A esse respeito, Marcellino (2008) as pessoas valorizam o lazer, entretanto a ressonância
dessa necessidade é baixa. O autor aponta que quando se convive com as pessoas, é possível
perceber a necessidade dos valores do lazer em suas vidas.
Ao examinar mais de perto os documentos relacionados aos eixos do esporte e da cultura (SãO PAULO, 2004; SãO PAULO, 2010, 2013, 2014, 2016), por serem aqueles que oferecem práticas mais caracterizadas como lazer, identiﬁcamos que os jogos, esportes, danças,
encontros coletivos, festas, cinema, desenho, pintura de rosto e violão são as atividades do
PEF que apontam elementos e características que compõem o lazer, bem como o “Cantinho
da beleza”.
Compreendemos que as vivências de lazer num Programa de política educacional como
o PEF são demarcadas por componentes de diversão, descanso e desenvolvimento pessoal
e social. Fluem num tempo disponível ou não obrigatório, com um espaço adaptado para as
vivências, por meio de atitudes satisfatórias e descompromissadas, conduzindo as pessoas
a vivências críticas e criativas (DUMAZEDIER, 1976, 1980; MARCELLINO, 2004, 2005 e 2007;
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ALVES, BAPTISTA, ISAYAMA, 2017).). Esse tempo de lazer, no âmbito dessas políticas, desenvolve sensibilidades, prazer e fruição lúdica, produz práticas sociais constituídas culturalmente em aproximação com as outras esferas da vida (MELO, 2011A E B, 2013; GOMES,
2014), portanto o PEF é operacionalizado com atividades de lazer, localizadas, predominantemente, nos eixos do esporte e da cultura.

o eixo esporte e as resistências

Os documentos de São Paulo (2004; SãO PAULO, 2010b, 2013, 2014, 2016) apresentam
para o eixo esporte uma abordagem relacionada à pedagogia da cooperação, que contempla
a teoria dos jogos cooperativos e discursa sobre a cultura da paz e minimização das diferenças
por meio dessas práticas. Segundo Martins e Grillo (2004), a Pedagogia da Cooperação contribui para mostrar e vivenciar as práticas esportivas de outras formas que não sejam somente competitivas e exclusivas do domínio de fundamentos das modalidades, mas que
inclua e promova participação e cooperação. Além disso, o mesmo documento aponta que:
“na área esportiva, há jogos, brincadeiras, atletismo, esportes coletivos, ginástica e artes
marciais” (BARBOSA, 2004, p.27).
Todavia, na presente investigação, não encontramos as vivências de atletismo e nem as
de ginástica, porém o tênis de mesa e o futebol de salão são praticados em todas as unidades
observadas (oito escolas). Quanto à abordagem da teoria dos jogos cooperativos, fundamentando o eixo esporte, entendemos que ela serve à técnica da convivência como um dos
modos de ensinar a ser sujeito no âmbito do PEF e se manifesta de outras formas no currículo
de resistência, quando a comunidade insiste em jogar futebol e praticar tênis de mesa.
Bendrath (2010; 2011), em sua pesquisa, detectou que o eixo esporte é formado por
práticas esportivas coletivas, principalmente pelo futebol de salão, devido à facilidade e à
demanda da comunidade envolvida e do educador universitário, que organiza as ações. Em
nossa pesquisa, também identiﬁcamos o futebol de salão como uma das práticas mais procuradas, bem como, o tênis de mesa.
O eixo esporte é conduzido por educadores que têm aﬁnidade e gostam de esportes e
não, necessariamente, têm formação em Educação Física. Marcellino (2003) e Isayama (2003)
apontam que as intervenções de monitores – animadores - no lazer se dão inicialmente por
suas habilidades e interesses pessoais e, posteriormente, pelas exigências do empregador e
ou gosto das comunidades atendidas.
No contexto do PEF, notamos que alguns universitários e voluntários atuam nas oﬁcinas
de esporte numa perspectiva do treinamento (participam de campeonatos e organizam as
oﬁcinas como treinos aos sábados e domingos pela manhã), mas a maioria adequava as modalidades esportivas ao cunho recreativo e lúdico. Nessa direção, os meninos chegam, pedem
a bola e se organizam para jogar (ALVES, 2017).
A prática do futebol e do tênis de mesa são vivências espontâneas, que ﬂuem com ou
sem a presença do educador universitário. São práticas despretensiosas e integram o currículo de resistência, pois efetivamente acontecem, são duradouras. A comunidade apropriase do espaço e quando a escola não oferta o material, as próprias crianças ou adolescentes
trazem a bola e solicitam a montagem da mesa de tênis. Geralmente, a função dos Educadores Universitários é observar e “manter a paz” durante o jogo e organizar campeonatos e
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jogos. Em algumas unidades escolares observadas, o futsal é organizado por um voluntário.
O educador universitário é um mediador e intervencionista que negocia, dialoga e procura
atender os desejos da comunidade ao propor ou organizar uma ação (ALVES, 2017).
Existe uma predominância das práticas de futebol de salão e tênis de mesa em todas as
oito unidades observadas. Na unidade C, por exemplo, o skate se faz presente por conta de
um educador que tem habilidade e aﬁnidade com essa modalidade, já na unidade B as lutas
são contempladas, por meio da atuação de dois voluntários que oferecem sistematicamente
Kung Fu todo domingo à tarde. Nas unidades D e F, o slackline está presente pela ação de
universitários que têm habilidades com essa modalidade e a capoeira manifesta-se nas escolas A, C, D, E e F por parcerias estabelecidas com voluntários e pelas habilidades pessoais
dos educadores universitários.
Foi possível identiﬁcar que, no eixo dos Esportes, as oﬁcinas são práticas corporais coletivas e individuais, exempliﬁcando essa questão, há práticas como: futebol, vôlei, basquete,
tênis de mesa, dama e xadrez. Além do mais, observamos as práticas de torneio de truco,
gincanas, passeio ciclístico, aulas de lutas, alongamento e capoeira. Explicamos que o cadastro de projetos esportivos é menor do que nos outros eixos (cultura, trabalho e saúde),
entretanto as ações esportivas movimentam e atraem um público grande para a fruição dessas vivências. Portanto, consideramos que as práticas esportivas, formam um currículo de
resistência, pois são ações escolhidas e praticadas de forma espontânea e prazerosa pela comunidade, com ou sem intervenção do universitário.

o eixo Cultura e as resistências

Outro eixo sobre o qual nos debruçamos foi o eixo da cultura, descrito de forma mais
aprofundada nos documentos e que, inclusive, apresentam a palavra lazer na frequência de
cinco vezes ao longo de todo o texto do documento Ideias 32 (SãO PAULO, 2004). A abordagem dada ao lazer nesse documento está relacionada à falta de espaço e de equipamentos
de lazer e associada aos processos de educação, esporte e cultura. Além disso, há enunciações que abordam aspectos ligados à redução das violências e cultura de paz, conforme demonstram os trechos abaixo:
Assim, as escolas abertas aos ﬁnais de semana são espaços privilegiados para atividades de
lazer, cultura, esportes e qualiﬁcação proﬁssional, oferecendo uma alternativa de integração
e formação de vínculos (p. 21).
é a escola aberta, organizada, propiciando prazer e lazer num trabalho cooperativo em que
todos e cada um tem algo a oferecer e a construir (p. 29).
Abertura das escolas públicas nos ﬁnais de semana com atividades de esporte, arte, cultura
e lazer, numa perspectiva de disseminação de uma cultura de paz e não violência e de promoção da cidadania e do desenvolvimento humano e social de adolescentes, jovens e suas
comunidades, sobretudo aqueles em situação de vulnerabilidade social (p. 47).

Assim como nos esportes, o eixo cultura tem como uma de suas bases a pedagogia da
cooperação, como um caminho que pode possibilitar aos indivíduos lidarem com as diferen-
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ças (MARTINS E GRILLO, 2004). Observamos, nas práticas do Programa, que o eixo cultura
integra diversos públicos, principalmente crianças e adolescentes; promove a integração dos
educadores universitários em suas ações e; além disso, permite uma participação maior de
alunos e professores da escola que, por conta dos eventos, participam das atividades no ﬁnal
de semana, como por exemplo, no “dia das mães”.
Nesse dia de “homenagem às mães”, a atividade foi composta por apresentações de
coreograﬁa e poemas feitos pelos alunos das unidades escolares, coadunando com a participação dos professores da escola. Os alunos ensaiaram aos ﬁns de semana, observados e
mediados por um educador universitário e pelo professor de Educação Física da escola. As
apresentações e homenagens das escolas aconteceram em um sábado, em todas as unidades
de ensino que compõem o PEF da diretoria escolhida (ALVES, 2017).
Essas ações têm a capacidade de agregar o público e integrar as demandas da semana
e do ﬁnal de semana. Assim, foi possível notar que o eixo cultura é o atrativo. Nele são cadastrados oﬁcinas e eventos referentes às datas comemorativas, festas e danças e, também,
são promovidas ações permanentes, formadas por atividades musicais, rítmicas e de socialização. Nessa perspectiva, a dança e o ouvir música integram o currículo formal e o currículo
de resistência do PEF, pois a comunidade tem liberdade, liga o som, coloca para tocar as músicas que quer e, ao mesmo tempo, participa de ações solicitadas e dirigidas pela Secretaria
da Educação, como algumas festas e homenagens. Geralmente, as músicas ligadas ao movimento gospel, funk, sertanejo, pagode e pop são as escolhidas pelas comunidades (ALVES,
2017).
São Paulo (2010b) aponta que o eixo Cultura envolve diferentes formas de manifestação
artística e busca representar a expressão humana nas diferentes linguagens: teatrais, cinematográﬁcas, corporais, musicais, plásticas, fotográﬁcas, folclóricas e cientíﬁcas. Esse eixo
tem como meta “promover o (auto) conhecimento e o senso crítico dos participantes, colaborar para a formação da identidade e propiciar a experimentação de outros papéis no sentido de representações e encenações” (SãO PAULO, 2010b, 2013).
Napolitano (2004) esclarece que a cultura vem sendo apresentada no PEF como articuladora entre a escola e a comunidade. O autor aﬁrma que a relação entre escola e cultura
visa o reforço da autoestima; o fortalecimento das identidades sociais e a ampliação do repertório de bens simbólicos disponíveis para os alunos e suas comunidades. O Programa pretende, ainda, alcançar a construção de uma “cultura de paz”, matizadora das relações sociais
violentas, que é mais dramática quanto maior a exclusão socioeconômica das comunidades.
Pelas experiências sociais e coletivas que a cultura fomenta, é possível, na articulação
entre escola e comunidade, atuar para a melhoria da autoestima das crianças e adolescentes,
bem como contribuir para formação das identidades e alargar as vivências, costumes, hábitos
e lazeres. Para Napolitano (2004), as práticas culturais ocupam um espaço necessário na
vida dessas comunidades, oferecendo signiﬁcados e reconstruindo o tecido social, reconhecendo culturas que parecem adquirir um novo sentido, levando a possíveis críticas de âmbito
cultural.
Assim, o eixo da cultura foi formado com o objetivo de difundir diferentes manifestações
artísticas, promovendo acesso e democratizando gostos e experiências culturais diversas dos
participantes. Esse eixo é considerado como um dos principais, pois tem a possibilidade de
abarcar públicos diferentes (SãO PAULO 2010b, 2013). Nesse eixo, também estão presentes
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as danças, o cine criança, aulas de música, as festas comemorativas e o desenho infantil
(todas as unidades observadas ofertam essas atividades); o artesanato opera com o eixo da
cultura e do trabalho e esteve presente em seis unidades escolares como oﬁcina de meninas
e de mulheres.
A comunidade precisa ter alternativas, ir vivenciando e conhecendo possibilidades que
despertem o gosto e o interesse pelas divergentes práticas de lazer. Melo (2011a) sugere
que esse processo representa uma “alfabetização cultural”, educar para além da escrita, para
“os sons, olhares, paladares, sensações em geral. Potencializar e ampliar tais importantes dimensões humanas parece ser um apontamento necessário” (p.9). Desse modo, talvez não
seja coerente deﬁnir um tema para o planejamento das ações, mas pensar nas estratégias
para uma educação cultural ampla.
A produção dos discursos, em torno dos eixos cultura e esporte, partem das técnicas
de governamento da convivência e da não-violência, recrutando a cooperação como um dos
valores para o objetivo do PEF se concretizar. A cooperação é usada como técnica de poder,
para ensinar modos de ser menos violentos e mais pacíﬁcos.
Segundo Ribeiro (2010), as correlações de força não existem sem movimentos de resistência e esses movimentos são inerentes às relações de poder, estão emaranhados e envolvidos nas redes. A resistência existe onde estiver o poder, se multiplica e integra estratégias
e tecnologias de condução (FOUCAULT, 2003).
As relações de poder, tais como funcionam numa sociedade como a nossa, têm, para
Foucault (2005), um fundamento, um ponto de ancoragem que representa certa relação de
força estabelecida historicamente na guerra e pela guerra. Nesse cenário, o poder político
tem como função reinserir essa relação de força de outros modos e em outros meios, mediante uma espécie de guerra silenciosa, nas instituições, nas desigualdades econômicas, na
linguagem, nos corpos de uns e de outros, etc.
E ainda, onde há poder, há resistência, portanto, não existe especiﬁcamente um lugar
de resistência, existem pontos móveis e transitórios que se distribuem por toda estrutura
social, causando e levando a movimentos e circulação desse poder. Nesse contexto, o currículo de resistência, que abarca também o currículo em ação, é representado pela organização
da comunidade, suas práticas espontâneas que fazem parte da cultura e contexto local. A
comunidade do PEF demonstra essa mobilidade quando adere mais a algumas propostas do
Programa do que a outras e comprova esse movimento quando ocupa as escolas para ouvir
as músicas que querem, jogar as modalidades que têm desejo e para simplesmente sentar
no pátio e ﬁcar batendo papo, sem participar de oﬁcinas ou práticas dirigidas e organizadas
de forma sistemática (ALVES, 2017).
Desse modo, o lazer e o currículo possuem uma importância no âmbito escolar e podem
contribuir para uma diversidade de processos educacionais, desde que sejam elaborados
por escolhas e motivações pessoais que retratem o gosto das comunidades e que não sejam
vistos e tratados de forma isolada dentro das unidades escolares. Assim, as práticas culturais
vinculadas ao lazer possuem um currículo próprio, que seleciona, comunica e traduz formas
de conduta, conhecimentos e subjetividades.
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Considerações Finais
O PEF compõe-se por um currículo duplo, o formal e o de resistência. No currículo formal, o público cumpre e participa das atividades agendadas e programadas pela Coordenação; no currículo de resistência, as comunidades ocupam as escolas para as práticas de futsal,
tênis de mesa e cantinho da beleza. O currículo de resistência foi eleito por representar o
poder das pessoas de se articularem e elegerem as atividades que mais gostam de fazer aos
ﬁns de semana, esse currículo é ﬂexível, divertido, improvisado e adaptável.
A partir dos discursos dos sujeitos universitários, foi possível inferir que o lazer é o principal motivo das crianças e adolescentes frequentarem as escolas, mais uma evidência para
fortalecer e estruturar essas vivências nas escolas aos ﬁns de semana.
Existe uma relação de saber e poder que ocorre o tempo todo nos discursos do Programa, o poder não é ﬁxo, ele se move a partir de situações e circunstâncias. O Programa
governa e é governado, bem como esse movimento acontece com todos os atores-sujeitos
envolvidos nessas práticas. Os dispositivos de poder e saber das ações do Programa são instantâneos e sofrem e agem em constante mutação, existe um jogo de poder e saber entre
os currículos do PEF e o currículo escolar.
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rEsUmo
A partir da constatação da falta de material didático para se trabalhar o tema “educação para e pelo
lazer” em escolas públicas de Curitiba, o GEPLEC (Grupo de Estudos e Pesquisas em Lazer, Espaço e Cidade da UFPR) propôs um curso à distância para 75 professores da Rede Municipal de Ensino intitulado
“Lazer: educar para e pela cidade”. Para tanto, produziu uma Cartilha Interativa visando o ensino à distância dos conteúdos do lazer e cidade. Tal proposta foi sustentada nos dados de pesquisa do GEPLEC
que ao longo de 15 anos investiga a relação entre lazer e planejamento urbano da cidade de Curitiba.
Esses dados, apontam que embora Curitiba tenha muitos espaços culturais e esportivos para atividades
vinculadas a interesses culturais diversos, entre eles os físico-esportivos, sociais, artísticos, manuais, intelectuais, ambientais, tecnológicos e turísticos (DUMAZEDIER, 1988), o cidadão curitibano, que vive
em comunidades de alta vulnerabilidade social, ainda não reconhece todos os lugares e as possibilidades
de acesso e de uso de tais ambientes. Portanto, baseados em resultados de pesquisas (dissertações de
Mestrado e teses de doutorado de membros do GEPLEC (http://geplecufpr.blogspot.com.br) sobre as
formas de apropriação desses ambientes por crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, objetivando perceber a conexão entre planejamento, esporte, qualidade de vida e os usos cotidianos desses
espaços no que se refere às experiências no âmbito do tempo/espaço de lazer, construiu-se o material
didático-pedagógico. Considerando o enunciado acima, esse material apresentou conteúdos, referentes
aos estudos do lazer e cidade, fornecendo subsídios teóricos/práticos aos professores, cujo o tema principal foi a apropriação dos espaços e equipamentos de lazer, esporte e cultura, em busca da formação
de alunos, pais e professores. Paralelamente, os objetivos específicos do presente trabalho foram: analisar e sistematizar, de modo mais aprofundado, os dados obtidos nos projetos desenvolvidos pelo GEPLEC; compreender quais eram os arranjos coletivos dos usuários dos espaços destinados às vivências
no âmbito do lazer, tais como centros esportivos, parques, praças, ruas e quais as suas relações com os
bairros de Curitiba; verificar quais os paradigmas teóricos que sustentam as concepções de lazer nos
equipamentos urbanos, administrados pela gestão pública; analisar e propor novas estratégias metodológicas para o ensino, tendo como meta a educação para e pelo lazer a partir da relação lazer e espaço.
Para atingir estes objetivos, adotou-se uma metodologia inspirada na etnografia, guiados pela análise
cultural proposta por Geertz (1989). Assim, os seguintes passos metodológicos foram utilizados: (1)
aprofundamento da análise de dados já coletados em pesquisas realizadas pelo GEPLEC (2003- 2015);
(2) mapeamento dos espaços públicos de lazer em Curitiba; (3) observação sistemática das práticas corporais realizadas nesses locais e em seu entorno, a partir de filmagens, imagens fotográficas e diários
de campo; (4) entrevistas com a comunidade dos bairros mapeados. (5) Desenvolvimento do projeto
“Educar para e pela cidade”; (6) elaboração da Cartilha Interativa. Podemos concluir que essa cartilha
trouxe importantes subsídios para professores das escolas públicas da cidade de Curitiba, possibilitando
a compreensão mais aprofundada de algumas formas de comportamento dos usuários em relação aos
espaços constituídos e administrados pelo poder público, os quais oportunizam experiências humanas
sensíveis no meio urbano, como também alguns conceitos complexos associados ao planejamento desses ambientes. Considerando este contexto, a Cartilha está sustentada na teoria da pedagogia urbana,
e pode gerar reflexões interessantes sobre a vida cotidiana dos curitibanos, buscando contribuir de
forma efetiva com os programas e projetos escolares e com a formação continuada dos professores.
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Na contemporaneidade reﬂetir sobre o fenômeno do lazer na sociedade e, especiﬁcamente, no contexto escolar é levar em consideração a vida cotidiana de cada cidadão, inserido socialmente, em um contínuo processo de humanização e aprendizado que se consolida
nos grandes centros urbanos, sobretudo, na relação consigo mesmo, com o outro, com o espaço onde vive e produz bens materiais e imateriais. Tais dimensões aliadas aos processos
formativos podem permitir o desenvolvimento integral dos alunos, favorecendo uma formação cidadã tanto no ambiente escolar quanto não-escolar. O presente trabalho tem como
objetivo apresentar o material didático-pedagógico proposto pelo GEPLEC, intitulado “Cartilha Digital Interativa”, que a partir de um curso de formação continuada dos proﬁssionais
da Secretaria Municipal da Educação (SME) de Curitiba, buscou materializar o curso a distância do Projeto Edupesquisa 2014. Essa ação visou repassar aos professores envolvidos
uma proposta metodológica adequada para a prática da pesquisa no ambiente escolar, contando, para isso, com a parceria da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e do Ministério
da Educação (MEC). Por meio desse projeto de formação continuada, proﬁssionais do magistério receberam orientações para o desenvolvimento de investigações, para a atuação,
produção e publicação de artigos cientíﬁcos, mediante estudos presenciais e em ambiente
virtual de ensino e aprendizagem, a partir do tema “educar para e pela cidade”. Durante a
sua realização, professores, mestres e doutores, estimularam a reﬂexão e a pesquisa em suas
diferentes vertentes e concepções aos docentes da rede municipal de ensino de Curitiba,
envolvidos. Para tanto, o GEPLEC elaborou um material escrito, em forma de caderno didático
pedagógico com o tema “Lazer: Educar para e pela cidade”, para 75 professores inscritos, especiﬁcamente para este curso.

o processo organizacional do Projeto EDUPEsqUIsA na UFPr

Considerando-se a perspectiva do proﬁssional da educação como pesquisador e produtor de conhecimento, foi proposto, pela Secretaria Municipal da Educação (SME) de Curitiba e realizado em parceria com o Ministério da Educação (MEC) e a Universidade Federal
do Paraná (UFPR), o Projeto EDUPESQUISA, centrado na prática da pesquisa, instituído por
meio do Decreto Municipal n.º 1.108, de 14 de agosto de 2013.
O referido programa se desenvolveu em 9 meses, a partir de 18 eixos temáticos, contemplando aproximadamente 1000 (mil) professores da Rede Municipal de Curitiba. No
caso do curso proposto pelo GEPLEC, os professores passaram a realizar as ações propostas,
em três fases de desenvolvimento: a 1.ª fase do projeto, com 12 (doze) horas de encontros
presenciais e 42 (quarenta e duas) horas de estudos à distância, na chamada “sala virtual”,
voltados aos fundamentos de metodologia cientíﬁca, base para a elaboração das pesquisas,
e ambientação às aulas virtuais (motivo pelo qual elaboramos a Cartilha Digital Interativa).
Na 2.ª fase do projeto, os professores participaram de 4 (quatro) encontros presenciais, totalizando 16 (dezesseis) horas e 68 (sessenta e oito) horas de estudosà distância para realização de pesquisas voltadas à fundamentação teórica do curso, desenvolvimento e análise
de dados da pesquisa. Já, a 3.ª fase constituiu-se de 16 (dezesseis) horas presenciais e 24
(vinte e quatro) horas de estudos à distância, momento em que foram produzidos artigos,
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sistematizando a pesquisa realizada. O ﬁnal do projeto, ocorrido no mês de junho de 2015,
culminou com a organização de um Seminário Final, contando com a exposição de 90 (noventa) trabalhos selecionados pelos professores, dispostos sob forma de banners. Essa foi
uma forma encontrada para compartilhar os saberes aprendidos e produzidos durante a realização do projeto. Destaca-se que a temática abordada pelo GEPLEC “Lazer: educar para e
pela cidade” teve origem nas diversas experiências no âmbito do ensino, pesquisa e extensão
desenvolvidos pelo grupo que atua no Departamento de Educação Física da UFPR desde o
ano de 2003, razão principal pela qual foi convidado a participar do projeto EDUPESQUISA
2014.

o lugar do tema “ lazer e cidade” nesse contexto.

O direito à cidade é bem mais do que o direito individual ou o direito de determinados
grupos sociais terem acesso aos recursos que a cidade oferece. é o direito de reinventar ou
até mesmo mudar a cidade a partir de aspirações e desejos, o que depende do exercício coletivo do poder sobre os processos de urbanização (HARVEY, 1989). Em outras palavras, para
tornar a cidade um espaço público de encontro, solidariedade, trabalho cooperativo, lazer,
esporte e cultura, entre outras dimensões, na qual os serviços públicos sejam de qualidade,
atendam à maioria dos indivíduos e sejam considerados de todos. Assim, é necessário que
estejamos atentos a conceitos como: Cidade, Educação Física, Práticas Corporais, Cidadania,
Megaeventos, entre outros, que devem estar na pauta das políticas públicas brasileiras e
principalmente priorizados no campo educacional.
Uma questão importante a ser discutida no campo sociológico sobre lazer e cidade é
de que forma vários grupos são incluídos ou excluídos desses direitos. A ideia central é questionar até que ponto esse direito é estendido a todos os cidadãos de forma igualitária. A concepção daí resultante permitirá estabelecer um parâmetro ético-político referente à trajetória
da construção de políticas públicas de lazer no Brasil, as quais deveriam incluir sempre a
busca da inclusão social, fato que ainda não ocorre. Entretanto, é necessário compreender
que essa luta do direito à cidade e consequentemente ao lazer é um processo histórico em
construção. Portanto, compreender a conexão entre cidade, lazer e cidadania, como representação universal de pessoas emancipadas e autônomas, requer compreendê-la como um
direito a ser conquistado. Dito de outra forma, para oportunizar, qualiﬁcar e viver experiências no âmbito do lazer nas cidades, faz-se necessário um processo constante de lutas, em
um esforço de todos para garantir a plenitude da vida a partir da efetivação desse direito social que transita da fábula à realidade.
Para Arendt (2000), “a condição humana básica – o direito a ter direitos” signiﬁca pertencer, pelo vínculo da cidadania, a algum tipo de comunidade organizada e viver em uma
estrutura na qual se tem direitos e deveres. Isso implica necessariamente conquistar e lutar
pela convivência coletiva no espaço público, em que a igualdade dos direitos deverá sempre
estar presente.
Vale ressaltar que as cidades são o principal local onde se dá a produção da força de
trabalho. Mas a melhoria das condições de vida, muitas vezes, não é garantida nem aos que
têm as melhores condições de trabalho e, consequentemente, os melhores salários. Boas
condições de vida dependem de boas políticas urbanas – transporte, moradia, educação,
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saúde, lazer, segurança, entre outras. Ou seja, a cidade é um espaço onde essas forças se
potencializam ou se fragilizam, e isso faz toda a diferença na vida cotidiana.
Diante desse cenário, nossas inquietações principais são: esse momento que o país está
vivendo possibilita (re)pensarmos o lazer como direito social? Políticas públicas vinculadas
ao lazer permitem aos brasileiros acesso a uma vida de melhor qualidade nas cidades? Essa
qualidade de vida contempla a melhoria de educação, moradia adequada, transporte público,
saúde, acessibilidade, segurança, mobilidade urbana, acesso à cultura, entre outras questões? Portanto, o foco central dessa Cartilha Digital Interativa, foi discutir se o lazer está
sendo tratado no Brasil como possibilidade de negócios para o desenvolvimento econômico
das cidades ou como ampliação dos espaços, tempos e educação para o ócio, a partir da potencialização de equipamentos esportivos e culturais. Para tanto, buscamos reﬂetir sobre os
possíveis impactos sociais no âmbito do lazer esperados para as cidades. Deste modo, partimos do pressuposto de que os espaços e equipamentos públicos de esporte e lazer das cidades podem ser compreendidos como constitutivos de um modo possível e diferente de
pensar e viver a cidade, a partir da sua própria capacidade construída, e do planejamento
urbano moderno, tendo como centro do debate o fenômeno do lazer e sua relação com a
justiça democrática. A premissa central dessa análise foi que as relações sociais nas grandes
cidades se realizam, concretamente, na forma de relações espaciais e políticas. A reﬂexão
sobre a prática sócio-espacial, ou seja, no que se refere ao modo pelo qual se realiza a vida
na cidade, está centrada na relação dialética entre educação, espaços construídos e suas formas de apropriação. Baseados nisso, a intenção desse curso, e consequentemente da “Cartilha Virtual Digital” utilizada, foi indicar interconexões entre as realidades urbanas e as
experiências de lazer já pesquisadas pelo GEPLEC, originando o tema “Lazer: educar para e
pela cidade ”.

organização da Cartilha Digital Interativa.

O referencial político-pedagógico adotado pelo GEPLEC, na elaboração da “Cartilha Digital Interativa”, fundamentou-se na pedagogia urbana e nos princípios básicos do construtivismo, cuja premissa essencial foi considerar os alunos como agentes ativos de seu próprio
conhecimento. Isto é, os professores/alunos/pesquisadores, são capazes de construir signiﬁcados e deﬁnir sentidos aos conteúdos vinculados ao fenômeno do lazer na cidade de
acordo com as representações que têm da realidade onde vivem, a partir de suas experiências e vivências em diferentes contextos urbanos. Nessa direção o material didático digital,
desenvolvido GEPLEC, buscou a interdisciplinaridade a partir da apresentação de problemas
cotidianos enfrentados pelos professores municipais participantes em seu dia a dia e de suas
experiências no âmbito do tempo/espaço de lazer. é exatamente na conexão dos problemas
e soluções, oriundos da vida real, que os diversos temas propostos na “Cartilha Digital Interativa” visavam interagir entre si, possibilitando aos professores o desenvolvimento de novas
competências metodológicas. Foi, portanto, um desaﬁo, oferecer um material didático-metodológico que estimulasse a busca de novos conhecimentos aos professores.
Portanto, a “Cartilha Digital Interativa” não contemplou todos os conteúdos e todas as
possibilidades de aprofundamento de estudos sobre o fenômeno do lazer oferecido pela
vasta produção cientíﬁca da área, já que a lógica de organização “enciclopédica” dos conhe-
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cimentos vem perdendo espaço dia a dia em nossa sociedade, uma vez que as tecnologias
de comunicação e de informação possibilitam acesso rápido e difuso do conteúdo. Dessa
forma buscamos interagir com outras formas de conhecimento a partir de indicações e citações de ﬁlmes, poesias, músicas, curta metragens, leituras, textos, obras de arte, fotograﬁas,
vídeos, exercícios, entre outras ferramentas virtuais. Assim, mais importante que ofertar
todos os conteúdos de uma subárea de conhecimento no âmbito sociocultural, foi oferecer
um material didático digital, com aportes teóricos, informações e estratégias metodológicas,
em uma perspectiva interativa, que motivasse os professores à busca de novos conhecimentos e os estimulassem a descobrir estratégias pedagógicas criativas, possibilitando, assim, o
desenvolvimento de competências proﬁssionais para atingir da melhor maneira possível seus
alunos no processo educacional em escolas públicas onde atuavam.
Dessa maneira, os objetivos da “Cartilha Digital Interativa” foram: planejar e desenvolver atividades que integrem o fenômeno Lazer e as dimensões da cultura e da educação
como eixos transversais, para se compreender as práticas corporais e sua diversidade; contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, desenvolvendo novas metodologias e ferramentas educacionais relacionadas ao lazer e cidade; sistematizar e socializar experiências
educacionais por meio da produção cientíﬁca vinculada ao lazer, cidade e educação. Visando
formação aliada à busca da sensibilidade social, esta cartilha estabeleceu como meta de seus
conteúdos o aprofundamento de conhecimentos teóricos/práticos e metodológicos sobre o
lazer, cidade, cultura, educação e política. Tal material didático digital contou com 9 (nove)
capítulos com os seguintes temas: a relação entre lazer, educação física e a produção do conhecimento; conceito de cultura: as práticas corporais e suas interfaces com o lazer e cultura;
lazer: um campo multidisciplinar e a perspectiva de atuação interdisciplinar; projetos de
lazer; cultura urbana e cidadania; lazer e meio ambiente; megaeventos esportivos; estilo de
vida, corpo, lazer e novas tecnologias; algumas possibilidades do lazer virtual; planejamento
urbano e ativismos sociais. Esses conteúdos foram estabelecidos sustentados na hipótese
de que apesar da ênfase dada à dimensão do trabalho, no âmbito escolar, considerando-o
referência principal da vida em sociedade, vêm se ampliando também as preocupações com
o Lazer, o corpo e a cultura, enquanto fatores básicos para o exercício da cidadania e para a
busca de uma vida com mais sentido e qualidade nas cidades brasileiras, portanto, futuros
estudos devem aprofundar esse tema, de forma conjunta na escola.

Conclusão

As experiências desenvolvidas pelos sujeitos no tempo e espaço de lazer constituem,
assim, um objeto a ser tratado com seriedade, devendo receber atenção prioritária por parte
do poder público, da iniciativa privada, das diversas instituições sociais, da comunidade e
principalmente da escola, visto que é na fase da infância que os indivíduos adquirem a maior
parte dos hábitos que levarão por toda vida. Nesse contexto, tornam-se relevante os estudos
e pesquisas sobre o Lazer e sua inserção como conteúdo na escola, visto que o mesmo está
presente não apenas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas também na Constituição Federal do Brasil, como um direito social, além de integrar as políticas públicas de
vários países.
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No Brasil, a tendência atual entre alguns pesquisadores da área de ciências sociais e humanidades é compreender as experiências desenvolvidas, no tempo e espaço de lazer, como
uma “dimensão da cultura”. Do nosso ponto de vista tais práticas são um fenômeno constituído social e historicamente que possui signiﬁcados diferentes conforme o contexto, o momento histórico, as condições materiais e simbólicas de existência, os princípios e interesses
dos sujeitos e dos grupos sociais. Sendo este um fenômeno dialético, não podemos desconsiderar o fato de ser permeado por contradições, conﬂitos, tensões e ambiguidades de diferentes naturezas. Essas contradições são decorrentes da dinâmica social veriﬁcada nas
sociedades capitalistas, fortemente marcada pela lógica do lucro, pela alienação, pela massiﬁcação cultural, pelo consumismo e pela desigualdade social que provoca diversas exclusões.
Sem considerar todas essas problemáticas, muitas escolas e professores de Educação
Física visualizam em seu planejamento somente como possibilidades de usos quadras poliesportivas ou quadras de cimento predeterminadas para a realização de alguns esportes
tradicionais, transformando tudo em “cimento”, com uso restrito às aulas formais de Educação Física, deixando em segundo plano preocupações com espaços mais harmoniosos (áreas
verdes e/ou pontos de encontro como parques e praças das cidades, por exemplo) com aulas
diferenciadas que permitam a experiência de outras atividades e em outros locais urbanos.
(RECHIA, 2006, p.100). Sendo assim, as perguntas gerais que basearam esse projeto de construção da “Cartilha Digital Interativa” foram: a escola está preparando os sujeitos para o trabalho e para as experiências no âmbito do espaço/tempo do lazer de forma harmônica? Em
que perspectiva vem formando os sujeitos para o trabalho? E para o lazer? Os sujeitos são
educados para viver nas grandes cidades?
Dessa maneira, buscou-se com a cartilha, contribuir para qualiﬁcar as atividades no
tempo/espaço do lazer, dos alunos e alunas, a partir de um duplo processo educativo no âmbito escolar, com o objetivo de tentar perceber a conexão que existe entre a importância da
formação dos sujeitos tanto para o trabalho quanto para o lazer na cidade.
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rEsUmo
Vistas como atividades econômicas de geração de renda e emprego, e possibilidades de movimentação
da economia em períodos de não-trabalho, o turismo e o lazer ganham destaque no mundo moderno.
Entretanto toma forma em diversos centros de excelência mundiais o entendimento dessas práticas
como práticas socioculturais, relacionadas a expressões do cotidiano e dos momentos rituais que ultrapassam e alteram inclusive o entendimento tradicional relacionado ao campo da economia e da
gestão. Dessa forma, o presente trabalho se constitui na apresentação de pesquisa realizada na região
Amazônica brasileira, continuidade de pesquisas realizadas por grupos e redes sobre os campos do
lazer e do turismo. A pesquisa apresenta resultados referentes às organizações de 1) Práticas de turismo
e do lazer em Belém, PA, em suas áreas verdes; 2) A participação popular e de comunidades no processo
de planejamento de Santarém, PA, cujas estratégias de participação apresentam disputas e repercutem
a realização dos processos de planejamento e políticas públicas do turismo e do lazer na Amazônia
brasileira e contribuem para o entendimento das possibilidades organizativas, das políticas públicas e
das resistências na construção de um novo campo social, do qual novos agentes teriam possibilidade
de disputas e de influência de campo, e portanto de resistência.
PALAVrAs-CHAVE
Lazer; turismo; participação popular; vivências; práticas sociais.

Introdução

As práticas de turismo e lazer se expressam atualmente como atividades econômicas
de geração de renda e emprego, e possibilidades de movimentação da economia em períodos de não-trabalho. Entretanto toma forma em diversos centros de excelência mundiais o
entendimento desses práticas como práticas socioculturais, relacionadas a expressões do
cotidiano e dos momentos rituais que ultrapassam e alteram inclusive o entendimento tradicional relacionado ao campo da economia e da gestão. Dessa forma, o presente trabalho
se constitui na apresentação de pesquisas realizadas na região Amazônica brasileira, continuidade de pesquisas realizadas em grupos e redes sobre os campos do lazer e do turismo.
O artigo apresenta os resultados preliminares dessas pesquisas, baseadas em experiências de turismo e lazer de casos investigados com o objetivo de evidenciar duas problemáticas: a) a perspectiva do turismo e do lazer como prática social e b) práticas alternativas aos
modelos relacionados à “indústria” do turismo e do entretenimento. As problemáticas apresentadas informam sobre as potencialidades de dinamização de populações de cidades ama-
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zônicas não somente no que diz respeito à economia, mas à dinamização da vida social e
cultural.
A ideia da pesquisa analisa as políticas públicas que apoiam as formas tradicionais dessas práticas em comparação às formas que chamamos alternativas. O trabalho é orientado
pelas categorias de campo social e habitus, e capital social e cultural de Pierre Bourdieu, e
potencializada nos estudos referentes ao turismo cultural urbano, às práticas de lazer em
áreas verdes urbanas, e participação comunitária no processo de planejamento do turismo.
Nesse sentido, a pesquisa apresenta resultados referentes às organizações de 1) Práticas de
turismo e lazer em Belém, PA, e sua potencialidade no uso de áreas verdes públicas urbanas
por populações diversas em Belém, demonstradas pela diversidade de práticas e atitudes, e
também de grupos e classes sociais que se utilizam dessas áreas, e produzem espaços novos
de lazer e sociabilidades e; 2) A participação popular e de comunidades no processo de planejamento de Santarém, PA, cujas estratégias de participação apresentam disputas de classe
a partir das táticas de coibir essa participação, na estruturação das reuniões, na deﬁnição de
horários e locais limitadores de participação e na busca constante, pelos poderes tradicionais,
de diﬁcultar a efetiva participação comunitária no processo. Esses casos repercutem a realização dos processos de planejamento e políticas públicas do turismo e do lazer na Amazônia
brasileira e contribuem para o entendimento das possibilidades organizativas, das políticas
públicas e das resistências na construção de um novo campo social, do qual novos agentes
teriam possibilidade de disputas e de inﬂuência de campo, e portanto de resistência.

Turismo e lazer na Amazônia

A Região Amazônica aparece como território paradigmático no campo do desenvolvimento do turismo e do lazer. Para o turismo, a Região torna-se um dos principais lócus para
o entendimento do turismo no Brasil, contribuindo com uma parcela da compreensão do fenômeno, pois apresenta-se o tempo todo como potencialidade para vários experimentos,
desde o ecoturismo mais tradicional até mesmo parcelas consideráveis de experiências de
turismo de base comunitária. Essa situação leva em consideração a região ser possuidora de
recursos com possibilidade de conversão em atrações importantes, bem como possuir atrações já consolidadas que carecem de políticas públicas para “deslanchar”.
Assim, no encontro com outras análises do turismo no Brasil (nordeste, Rio de Janeiro,
São Paulo), indica uma espécie de panorama das formas como o turismo ocorre no Brasil, e
como poderá ser, apesar de não ter desenvolvido na sua totalidade os aspectos tradicionais
do fenômeno, bolsão de experiências e alternativas, tanto para esquemas tradicionais,
quando o turismo é visto como atividade econômica, quanto para práticas sociais que aliam
o turismo à viagem e ao lazer.
O turismo, prática social (FIGUEIREDO, 2010), apresenta-se atualmente de igual forma
como uma das atividades econômicas com potencialidade de ser explorada na região Amazônica, apontada como um caminho de desenvolvimento sustentável por meio do ecoturismo, uma vez que uma das suas principais matérias-primas é a ﬂoresta preservada, ou com
poucas intervenções. No entanto, apesar do potencial para o desenvolvimento da atividade
turística, permanecem grandes entraves que diﬁcultam a sua execução. Dentre as proble-
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máticas encontradas, a falta de articulação entre os envolvidos (direta ou indiretamente)
está entre as principais causas do “mau” desempenho da atividade na região.
O lazer, por sua vez, é uma prática social que, a despeito de envolver também o turismo,
pois os deslocamentos para lazer caracterizam a prática turística, aparece como categoria
da modernidade em função da dicotomia trabalho-lazer. Como resultado da situação sociohistórica vivida a partir da Revolução Industrial (século XVIII), o lazer surge como uma possibilidade de vivência de momentos de descanso, reivindicada pelos grupos sociais daquela
época, por isso, ainda hoje, de uma forma geral, incorpora uma visão limitada e funcionalista
tanto pelo poder público quanto pela sociedade, que acabam por considerá-lo apenas como
compensação de horas de trabalho extenuante e para a recuperação da força produtiva, por
meio de horas de descanso.
Observa-se que a procura por áreas naturais para a prática de esportes, lazer e turismo
não é algo recente na história da humanidade. Entretanto, nota-se que esta prática se intensiﬁcou na modernidade e originou as categorias de lazer e turismo, e muitas práticas e vivências diferenciadas, na medida em que a sociedade urbano-industrial sofreu
transformações, desencadeando novos anseios no ser humano, que passou a procurar alguns
lugares com características de distanciamento do agitado e intenso cotidiano das cidades,
principalmente nas grandes metrópoles. As áreas naturais que possibilitam tais vivências
podem ser encontradas também no meio urbano, em forma de parques, bosques, jardins,
tendo seu uso ordenado e controlado por leis. As áreas verdes localizadas em centros urbanos possibilitam o contato direto do ser humano com a natureza aí presente, melhorando a
qualidade de vida dos citadinos, além de ser um espaço para vivências esportivas e de lazer.
A praça é um dos espaços mais usados em Belém para a realização de atividades, práticas e
vivências cujos objetivos se relacionam com o lazer.
O lazer, ao assumir um aspecto educativo para além de práticas relacionadas aos padrões de consumo, pode ser um dos elementos capazes de contribuir para solidiﬁcar práticas
alternativas em relação à natureza e ao convívio social. Para que isso ocorra é preciso compreendê-lo não como um instrumento de dominação e de alienação, que impede a visão crítica das pessoas e camuﬂa a realidade e os conﬂitos sociais existentes na sociedade, e sim
como uma perspectiva de outras vivências modiﬁcadoras de valores, de atitudes e de exercício de liberdade, podendo suscitar uma práxis conectada com relações socioambientais
mais qualiﬁcadas, podendo funcionar como um “repensar” da vida na cidade e sinalizar elementos para o direito à cidade e à natureza.
Dessa forma, tanto os agentes do campo turístico como os agentes do campo do lazer
podem representar práticas de resistência. Nessa perspectiva, dentro de um campo, o agente
social determina seus posicionamentos espaciais nessa disputa, a partir de seu habitus, necessitando compreender as regras do jogo dentro desse campo social. O indivíduo encontra-se situado em um universo social particular, mas o universo social também se encontra
inscrito nele. (BOURDIEU, 1976; 2000). Ainda, essas posições e as capacidades de disputa
dependem do acúmulo de capital cultural e social que mobilizam.
Em pesquisas anteriores, foram investigadas as principais atuações dos atores sociais
das políticas públicas de turismo e lazer na Amazônia, em especial no estado do Pará (FIGUEIREDO, NÓBREGA, 2015; NÓBREGA; FIGUEIREDO, 2014; NÓBREGA, 2012; BAHIA, 2012).
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A criação de espaços verdes urbanos seria uma forma de resolver a insalubridade da
vida urbana e também de aproximar mais o habitante da cidade da natureza, por meio do
seu ordenamento e pelo controle humano. Esses espaços verdes foram representados pelos
espaços privados, dos quintais e jardins domésticos, pela arborização urbana das ruas e pelos
jardins públicos, praças, parques e bosques. Foi neste contexto que a urbanização pela qual
a Europa passou, levou em conta a necessidade de incluir áreas verdes na ordenação do espaço físico (SEGAWA, 1996).
Os espaços de lazer e turismo no contexto das cidades são elementos indispensáveis
para a qualidade de vida da população, embora muitas vezes, o lazer não tenha sua importância reconhecida por parte dos governantes, sendo relegado a um segundo plano nas políticas elaboradas. é imprescindível destacar que não basta apenas criar tais espaços, mas
também garantir acessibilidade a todos.
Em estudos anteriores sobre a distribuição dos espaços e equipamentos de lazer na cidade de Belém, veriﬁca-se que estes não são encontrados de forma igualitária entre os bairros e distritos deste município, levando, consequentemente, a um usufruto desigual da
população, onde os residentes dos bairros mais periféricos ﬁcam restritos a poucas ou, às
vezes, a nenhuma opção de lazer, pela carência de políticas públicas voltadas a esta área
(BAHIA & FIGUEIREDO, 2008).
Em se tratando de áreas verdes, estes números são mais preocupantes. Um jornal de
circulação local, referindo-se à pesquisa realizada pelo IMAZON – Instituto do Homem e do
Meio Ambiente da Amazônia em 2003, aﬁrma que: “conhecida como a ‘Cidade das Mangueiras’, Belém está ﬁcando sem áreas verdes. A Região Metropolitana de Belém perdeu
mais de 69% de sua cobertura vegetal, num processo que vem se intensiﬁcando desde 1986”
(BAHIA et al, 2008, p. 68). Observa-se que a cidade de Belém possui apenas 31% de sua vegetação original, e uma das causas desta realidade é a falta de planejamento urbano, visto
que a maioria dos bairros cresce sem dois fatores fundamentais: o ordenamento e a responsabilidade ambiental.
Ainda sobre as áreas verdes frequentadas pelos moradores, entre as praças citadas, fezse referência apenas à Praça da República e à Praça Batista Campos, demonstrando também
outra realidade de Belém, que é a falta de criação de novas praças e a manutenção das existentes, bem como a escassa realização de programações gratuitas que divulguem o espaço
e atraiam o público. Dessa maneira, são poucas as praças que se encontram adequadas para
o lazer e atividades esportivas dos usuários.
A Praça Batista Campos, uma das praças pesquisadas, foi criada em 1884, chamada de
Praça Sergipe (ou Largo de Sergipe), sendo constituída por um espaço aberto e descampado
em forma de largo, algumas mangueiras, um canteiro central com alguns bancos e um chafariz. Em 1901, período de gestão de Antônio Lemos, foram iniciadas as obras de reurbanização e (re)construção da praça Sergipe, sendo (re)inaugurada em 14 de fevereiro de 1904,
com o nome de Parque de Baptista Campos ou Praça Batista Campos. Hoje é um dos principais espaços de lazer em Belém.
As vivências de lazer de usuários das Áreas Verdes Públicas Urbanas - AVPU, como a
praça Batista Campos, são componentes importantes para se veriﬁcar como estas estão intermediando as relações socioambientais, e se isso sinaliza elementos para o direito à cidade
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e à natureza em Belém. Essas vivências foram observadas e analisadas na praça, tentando
demonstrar de que forma os usuários utilizam essas áreas e o que fazem e buscam nelas.
Há uma nítida referência de que os usuários dessas áreas percebem as transformações
que ocorreram na cidade e em suas vidas, em função de diversos fatores, como, por exemplo,
o processo de urbanização e a própria dinâmica que os afastou de um maior convívio social
e de uma aproximação com a natureza. Estes fazem algumas referências sobre suas infâncias
vividas no interior ou mesmo aos quintais existentes em suas casas.
O “usuário de lazer” realiza vivências livres na Praça, tanto com organização própria,
quanto com organização vinculada a programas institucionalizados e com a existência de
animadores socioculturais. Estes se caracterizam por serem usuários das áreas verdes, representados por moradores da cidade, que frequentam as mesmas com certa regularidade
e com objetivos próprios de lazer.
A praça Batista Campos comporta práticas sociais diversas, que geralmente são realizadas de forma livre por seus frequentadores, como, por exemplo, contemplação, caminhadas,
corridas, alongamento, prática de ciclismo, prática de skate, brincadeiras de crianças, uso
dos brinquedos públicos da praça, uso de brinquedos particulares, dentre outros. Algumas
práticas são fomentadas pelas (poucas) políticas públicas de lazer, esporte, cultura e turismo
oriundas de órgãos diversos da prefeitura de Belém e do governo do Estado do Pará (BAHIA
& FIGUEIREDO, 2008).

A participação popular e de comunidades no processo de planejamento
do turismo em santarém

O planejamento do turismo ligado à condução de políticas públicas, como o Programa
de Regionalização do Turismo no Estado do Pará, é caracterizado pela conformação de um
território turístico complexo, envolvendo diversos agentes, instâncias e escalas. A intervenção
do Estado por meio de projetos, programas e planos, de uma forma ou de outra condicionaram novas dinâmicas socioeconômicas e ambientais na Região Amazônica, e essas dinâmicas
produziram padrões diferenciados na relação entre políticas públicas e o desenvolvimento
regional proposto pelas agências e secretarias ligadas ao desenvolvimento. Nesse sentido, é
necessário entender a categoria que pode exprimir essas dinâmicas por meio da participação
do agentes envolvidos e nas disputas do campo turístico em Santarém, a governança.
Recentemente o olhar voltado das políticas públicas tem se direcionado tanto à lógica
interna de atores (por exemplo, sua racionalidade e capacidade de ação), quanto aos arranjos
institucionais, que estruturam sua ação. A teoria da governança apontada por Schneider
(2005) pode assim ser interpretada como cibernética institucional, centrada em atores, que
se vinculam àquela ideia cibernética básica que inﬂuenciou a teoria sociológica dos sistemas
dos anos 1960. Tal ideia aﬁrma que a integração do sistema pressupõe determinados mecanismos sociais e políticos de condução. Para o autor, o conceito contemporâneo de governança, não está mais relacionado diretamente à limitação da condução estatal. As ações de
regulação e condução da sociedade por meio de instituições e atores sociais são fundamentais
nesse novo conceito de governança, pois com isso a “governança transcende o conceito tradicional estatal e remete a formas adicionais de condução social” (SCHNEIDER, 2005, p. 6).

191

ÓCIOS E RESISTêNCIAS: CRESCER E ENVELHECER EM CONTEXTOS CULTURAIS DIVERSOS

192

A análise da governança, portanto, protagoniza determinar empiricamente sobre quais
conﬁgurações de relação do intercâmbio de informações e recursos entre agentes se encontra uma deﬁnição de objetivos e uma mobilização conjunta de recursos. O conjunto de regras
institucionais motiva e/ou deﬁne as capacidades de ação e consequentemente transmite aos
diferentes atores sociais uma forma peculiar de condução das responsabilidades que competem estes atores.
Uma das estratégias adotadas pelo poder público, com ﬁnalidade de criar um ambiente
de discussões e reﬂexões que contemple os interesses da sociedade, foi a partir da criação de
arenas públicas, isto é, denominadas de instâncias de turismo. Este formato de arena é uma
tentativa do governo federal de descentralizar ações voltadas ao desenvolvimento turístico
com uma maior participação de representantes de diferentes frentes da sociedade brasileira.
Na Região do Oeste do Estado do Pará, os esforços do atual planejamento turístico voltaram-se para a consolidação de um roteiro denominado “Amazônia Selva e História”. A intenção é que as agências de turismo receptivo contemplassem pontos turísticos e
incorporassem serviços que reproduzem a naturalidade da identidade do povo do Oeste do
Pará. Nessa lógica, os produtos deveriam seguir os preceitos da regionalização turística por
meio de pacotes turísticos que objetivassem o desenvolvimento de atividades nos municípios
de Belém, Santarém e Belterra, sempre ressaltando os valores culturais e ambientais, representativos da realidade da região e considerando a viabilidade operacional.
O município de Santarém, localizado nas margens do rio Tapajós, na região do Oeste do
Pará, apresenta uma grande concentração de atrações naturais e culturais, entre elas a praia
de Alter do Chão, a festa do Sairé. O município de Santarém possui aproximadamente 300
mil habitantes.
Dentre as três (03) instâncias de governança trabalhadas na pesquisa, criadas com o
propósito de discutir e deliberar ações voltadas ao desenvolvimento turístico local/regional
do Oeste do Estado do Pará, foram pesquisados o Grupo Gestor5; o COMTUR - Santarém6 e,
o FORETUR – Tapajós7. Vale destacar a presença de outras associações que não compõem
nenhuma das três instâncias de governança assinaladas acima, os Catraieiros (barqueiros
que fazem o transporte para a praia em pequenos barcos) de Alter do Chão e a Associação
dos Artesãos do Oeste do Pará (AAOPA) em Santarém.
Observa-se que muitas ações foram desenvolvidas tanto pelo poder público privado,
quanto do terceiro setor a ﬁm de tornar principalmente o município de Santarém competitivo
em âmbito nacional e internacional, no entanto a exploração da prática do turismo se restringiu em algumas ações muito pontuais, traduzidas em eventos culturais e turísticos associados ao verão amazônico – julho a novembro, com destaque para a Festa do Sairé realizada
geralmente no mês de setembro. Em paralelo, Santarém vem se destacando um destino voltado para a prática do segmento ecoturístico, pois este segmento pode ser combinado com
diversas outras atividades sem muitos investimentos infraestruturais, associadas ao uso do
patrimônio natural peculiar naquela região.
IFPA, SINECHOPA, Projeto Saúde Alegria – PSA; ABRASEL; Iniciativa privada Meios de Hospedagem; Iniciativa
Privada Meios de Comunicação; UFOPA; SEBRAE; Conselho Comunitário de Alter do Chão; Inciativa privada – Alimentos e Bebidas; SETUR – Santarém; SEMAT – Belterra; ABETA; Associação Comunitária do Eixo Santa Luzia.
6
SENAC, SEMMA, TAPAJOARA, Convention & Visitors Bureau; ACES; IFPA; ABRASEL; UFOPA; SEBRAE; Conselho Comunitário de Alter do Chão; SINECHOPA; ABETA; SETUR Santarém.
7
SETUR Prainha; SETUR Santarém; SEMAT Belterra; SEBRAE; ACES; IESPES.
5
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As práticas ocorridas nas relações entre os agentes das Instâncias de governança são
representadas por uma baixa participação de agentes mais vulneráveis, provocando um marasmo que desestimula a participação e o desinteresse na luta não apenas pelo desenvolvimento regional do turismo, mas também de outros setores da gestão municipal. Não há
necessidade de reconhecer todo o esforço gerado para a constituição das arenas públicas,
pois não basta criar as instâncias, é preciso criar instrumentos que viabilizem a operacionalização efetiva do ponto de vista técnico e político.

Conclusão

As políticas públicas, atualmente centradas em empresas e governo, devem também
apoiar induções de processos alternativos de mobilidade visando o turismo como fato social
total e como ﬁnalidade última da política pública. O lazer precisa alcançar suas possibilidades
democratizantes de acesso para transformação das pessoas, principalmente nos espaços públicos verdes urbanos. Essa perspectiva implicará no debate sobre a noção de desenvolvimento da Amazônia, centrada em fatores exógenos atualmente, com movimentações que
partiriam das experiências já realizadas e não computadas e indicará a possibilidade de movimentação social que impulsione movimentação de recursos e renda, contribuindo para a
diminuição de desigualdades.
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óCIo ENqUANTo PráTICA DE rEsIsTêNCIA E oPorTUNIDADE
DE PErFormANCE soCIAL E PoLÍTICA: rEFLExõEs sobrE A
INICIATIVA aveiro em transição1

Tatiana Vargas2

rEsUmo
Este artigo propõe-se a discutir o ócio enquanto prática de resistência e oportunidade de performance
social e política através da participação na iniciativa comunitária Aveiro em Transição. Para tanto, procurou-se apontar alguns aspectos que reﬂetem as práticas desta iniciativa no que toca ao desenvolvimento de um modo de vida mais sustentável ambientalmente, reﬂexivo e solidário. Neste sentido, a
discussão sobre ócio recai sobre a intrínseca relação entre experiência de ócio e contexto ambiental,
conforme refere Cuenca Cabeza (1999) e sobre a ideia de que um sistema sustentável precisa de ócio
(Um sistema sustentável precisa de ócio, 2015). Este artigo é um recorte da tese de doutoramento intitulada “Ócio e ambiente: subjetividades e práticas na iniciativa comunitária Aveiro em Transição”, no
âmbito do Programa Doutoral em Estudos Culturais em seu período de colaboração entre as Universidades de Aveiro e Minho. A tese foi orientada pelos Professores Anabela Carvalho (Universidade do
Minho/Portugal) e José Clerton de Oliveira Martins (Universidade de Fortaleza/Brasil).
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Ócio; práticas de resistência; performance social e política; Aveiro em Transição

Introdução

Neste artigo, procuramos reﬂetir sobre o ócio enquanto prática de resistência e oportunidade de performance social e política no quadro de transformações culturais em curso
no contexto contemporâneo. Pensamos a performance social e política no âmbito de uma
iniciativa comunitária, no sentido da construção de um modo de vida com equilíbrio ambiental (Gorz, 2013) e que prima pela valorização do caráter reﬂexivo a partir das práticas e
experiências. Optamos por olhar essas práticas e experiências pelo viés dos Estudos de Ócio,
especiﬁcamente, pelo conceito de ócio direcionado à experiência (Cuenca Cabeza, 1999,
2000, 2006; Júnior, 2012; Rouanet, 2012) e que se constitui também enquanto prática cultural (Cuenca Cabeza, 1999). Segundo Novaes (2012), o ócio tem lugar num contexto reﬂexivo, denominado por ele como trabalho meditativo, em que se podem ouvir desejos e, ao
mesmo tempo, construir soluções para os problemas e desaﬁos contemporâneos. O caráter
subjetivo, ou a subjetividade, base a partir da qual acreditamos estar sustentada a experiência de ócio, é aqui entendido como o cerne da experiência e da produção de conhecimento
e autoconhecimento (Amatuzzi, 2006; Larrosa, 2002). Nesse sentido, é relevante considerar
que a subjetividade, segundo Blackman, Crombi, Hook, Papadopoulos e Walkerdine (2008),
Foucault (2002), Hall (1997), Henriques et al. (1998), pode resultar da relação entre o conhecimento e o poder, produzida a partir dos discursos sociais, sendo que as formações discursivas, assim como as identidades culturais, são também resultantes das construções
sociais (Barker, 2003; Hall, 1997). Numa perspectiva mais primária, entende-se também que
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a subjetividade nasce na dimensão da consciência do sujeito (Maheirie, 2002) e, portanto,
pode ser explorada como um lugar de mudança social (Blackman et al., 2008).
O ócio como uma forma de resistência é tratado aqui como uma manifestação ou reação
em relação às estruturas sociais e discursos sugeridos pelo sistema capitalista, potencialmente inﬂuenciadores dos modos de vida contemporâneos. Posto isto, entende-se, de
acordo com Giddens (1991) e Sewell Jr. (1992), que as estruturas tanto podem moldar as
práticas das pessoas, como as práticas das pessoas podem moldar as estruturas. De acordo
com Giddens (1991), as estruturas conﬁguram a formação de agentes humanos experientes
que fazem uso de um conhecimento organizado. Por isso, as estruturas não devem ser conceitualizadas como barreiras à agência humana, mas como possibilidade de habilitação e
formação de conhecimento para o próprio exercício da agência (Giddens, 1991, p. 161). Este
conhecimento em particular pode favorecer a performance do sujeito na construção de um
modo de vida com equilíbrio ambiental e com mais protagonismo, visto que ele se permite
ser mais reﬂexivo e mais ativo na busca pelo bem-estar pessoal, o que, por consequência,
pode trazer implicações ao coletivo. Assim, forma-se um contexto reﬂexivo, em que o ócio
ganha abertura para se desenvolver (Novaes, 2012) como prática cultural propulsora de experiências gratiﬁcantes e criativas (Cuenca Cabeza, 2000, 2006).
O entendimento teórico-empírico sobre a experiência de ócio implicado neste artigo
envolve aspectos que podem inﬂuenciar a experiência dos sujeitos sociais em iniciativas comunitárias como a autonomia, o empoderamento, a consciência sobre si e sobre o contexto
em que se vive, a noção de tempo e de sustentabilidade, num sentido que se refere ao ambiente e à solidariedade. Entende-se que o conjunto formado por estes aspectos pode implicar um potencial transformador das ações sociais e, subsequentemente, das práticas
culturais. Isto porque, de acordo com Hall (1997), o domínio constituído pelas atividades,
instituições e práticas culturais expandiu-se de modo que a cultura tem assumido uma função
primordial no que diz respeito à estrutura e organização da sociedade pós-moderna, aos processos de desenvolvimento do meio ambiente global e à disposição de seus recursos econômicos e materiais. Estas transformações ao nível social e cultural conﬁguram novos modos
de resistência ou revoluções culturais. Hall (1997) explica ainda que é nesta teia de sociedades com histórias distintas, diferentes modos de vida, em diferentes estágios de desenvolvimento, que se formam as revoluções culturais a nível global, causadoras de impacto sobre
os modos de viver, sobre o sentido que as pessoas dão à vida, sobre suas aspirações de futuro
e, portanto, sobre a cultura num sentido mais local (Hall, 1997, pp. 2-4). é sob este prisma
que o ócio é entendido, um direito capaz de possibilitar o desenvolvimento humano e constituir uma forma de resistência aos padrões sugeridos pelas culturas contemporâneas.
Deste modo, acredita-se que a participação em iniciativas ligadas ao Movimento internacional de Transição, ou que se aproximam dos seus princípios e práticas, constitui uma
maneira de conjugar questões ambientais, sociais, econômicas com uma oportunidade de
subjetivação e desenvolvimento da subjetividade. Ou seja, subjetivação no sentido da formação do sujeito consciente de si (Touraine, 2005), do outro e do entorno em que vive
(Hegel, 1941/1992), o que ocorre, segundo Blackman et al. (2008), através de construções
discursivas e do desenvolvimento da subjetividade, no sentido do conhecimento e autoconhecimento produzido a partir das experiências (Larrosa, 2002; Amatuzzi, 2006).

ÓCIO ENQUANTO PRÁTICA DE RESISTêNCIA E OPORTUNIDADE DE PERFORMANCE SOCIAL E POLíTICA:
REFLEXõES SOBRE A INICIATIVA AVEIRO EM TRANSIçãO

o movimento de Transição e os movimentos sociais contemporâneos

O movimento internacional de Transição ou Transition Towns, como ﬁcou conhecido
inicialmente na Inglaterra, é um movimento global que agrega iniciativas em mais de 43 países e atua preponderantemente nas vertentes ambiental, social e econômica. A ligação do
movimento a essas três vertentes destaca-se pelo apoio às reações e soluções, vindas de
pessoas e de comunidades, respeitantes à diminuição das fontes de combustíveis fósseis e
às consequências das mudanças climáticas (Hopkins & Lipman, 2009; Mason & Whitehead,
2012). Contudo, esta deﬁnição torna-se restrita, já que, pelo discurso do MT vê-se uma série
de possibilidades e maneiras de atuar, tais como: a busca pela resiliência diante dos desaﬁos
ambientais, a busca pela localização da economia, a reﬂexão perante as tomadas de decisões
reﬂetidas no desenvolvimento de práticas sustentáveis e na construção de comunidades mais
resilientes e felizes em decorrência desses aspectos e da transformação subjetiva, denominada pelo movimento como transição interior (Hopkins & Lipman, 2009)3. O modo de consciência e desenvolvimento, próprio para viver ou fazer a transição a um modo de vida mais
sustentável, bem como o modo pelo qual as pessoas iniciam processos pessoais de transição,
é denominado de transição interior4. Portanto, estes processos caracterizam-se pela subjetividade , reﬂexão e consciência do participante.
No âmbito dos movimentos sociais contemporâneos (MSC), percebe-se que a subjetividade e criatividade são marcas que diferenciam estes movimentos de outros mais tradicionais, voltados principalmente às reivindicações trabalhistas (ver por exemplo Laclau, 1983;
Melucci, 1989). Essas marcas são importantes para pensarmos o MT como um lugar a partir
de onde seja possível vislumbrar o ócio como uma prática que reﬂete as experiências e a
subjetividade dos participantes. Nesse sentido, se os fatores pessoais e as subjetividades
marcam os projetos políticos de mobilização social e/ou ações coletivas dos MSC, numa estrutura que passa do foco estritamente capitalista para um entendimento cultural da ação
social (Laclau, 1983; Melucci, 1989) então, considerou-se pertinente reﬂetir sobre o ócio no
âmbito de um movimento social. Na próxima secção, apontou-se alguns aspectos discutidos
no âmbito da investigação “Ócio e ambiente: subjetividades e práticas na iniciativa comunitária Aveiro em Transição” sobre a relação entre ócio, ambiente e práticas de resistência.

Práticas de resistência na iniciativa Aveiro em Transição

A iniciativa Aveiro em Transição (AeT) é formada por 5 grupos de trabalho. No conjunto,
os grupos formam uma rede de cidadãos com o propósito de construir uma comunidade
mais resiliente, solidária e feliz, dotada de aptidões para fazer face à dependência do petróleo, às alterações climáticas, à instabilidade econômica, à soberania alimentar e aos desaﬁos
locais5. O grupo Famílias em Transição Aveiro propõe-se a reunir famílias através de laços de
partilha e amizade num estilo de vida mais simples e mais feliz, com menos consumo e mais
proximidade. Assim, pretende-se construir uma rede de suporte ao equilíbrio, apoio e qualidade de vida das famílias. Já o grupo Oﬁcinas de Partilha de Saberes realiza oﬁcinas dedi-
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Informação retirada do website do Transition Network, disponível em https://www.transitionnetwork.org/
Informação retirada do website do Transition Network, disponível em https://www.transitionnetwork.org/
Informação retirada da rede social Aveiro em Transição, disponível em https://www.facebook.com/AveiroEmTransicao/
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cadas à aprendizagem de saberes práticos sobre temas variados como alimentação, agricultura, parentalidade e bem-estar geral. O grupo de Economia procura reﬂetir sobre diferentes
formas de organização que sejam promotoras de relações mais harmoniosas. A reﬂexão
volta-se a práticas que relacionem as dimensões social, econômica e ambiental. O grupo Alimentação e Ambiente propõe-se a contribuir para a conscientização sobre o impacto das
práticas da produção alimentar na saúde e no equilíbrio do ecossistema. O grupo de mobilidade “Ciclaveiro” deseja promover consciência e ação para a mobilidade urbana sustentável
em Aveiro, especialmente, através do uso de bicicletas.
Através da abordagem etnográﬁca desenvolvida para a tese de doutoramento, no período
de fevereiro de 2013 a maio de 2016, foi possível identiﬁcar e analisar as principais práticas da
iniciativa de Aveiro e reﬂetir como essas práticas incorporam relações entre ócio e ambiente.
A tabela 1 abaixo, apresenta algumas das práticas e atividades da Aveiro em Transição.
grupo de
Trabalho

Famílias em
Transição
Aveiro

Educação Livre
Aveiro

Oficinas Partilha
de Saberes

Ciclaveiro

Alimentação e
Ambiente

Economia

Tabela 1: Práticas e atividades da Aveiro em Transição

Prática identificada

Exemplos de atividades
referentes à prática

- Suporte emocional e prático às famílias;
- Realização dos “Piqueniques Ternura”
- reflexão sobre os direitos das mulheres, mães e
com a discussão de temas que relaciodas famílias;
nem parentalidade, sustentabilidade,
- reflexão sobre ações que levam à construção de solidariedade;
modos de vida mais sustentáveis, solidários e li- - trocas de objetos entre as famílias
vres de padronizações de comportamentos;
participantes dos piqueniques
- conscientização dos filhos sobre práticas sustentáveis
- Reflexão sobre modos alternativos de educação - Encontros de brainstorming e criação
de planos de ações sobre comunidades de aprendizagem
- Ensinar habilidades, competências e quaisquer - Oficinas sobre hortas urbanas, recosaberes que conduzam à autonomia frente a
nhecimento de plantas selvagens coprodutos industrializados;
mestíveis, alimentos fermentados,
- aprender habilidades e desenvolver competêntécnicas de respiração e relaxamento,
cias que conduzam à autonomia frente a produ- comésticos naturais, doces vegans,
tos industrializados
roupas feitas à mão
- Estimular o convívio e o bem-estar familiar atra- - Concurso de vitrines com o tema bicivés de momentos de utilização da bicicleta;
cletas voltado às empresas de comér- promover a consciência ambiental em relação
cio local;
ao uso da bicicleta e transportes mais sustentá- - ensinar técnicas de manutenção de
veis, promover a interação entre cidadãos, cobicicletas;
mércio local, associações e instituições públicas - promover eventos com passeios famiatravés da discussão e uso da bicicleta como
liares e coletivos pela cidade de
meio de transporte
Aveiro;
- criar propostas de melhorias das ciclovias e condições específicas do espaço
público com o objetivo de apresentar
à autarquia local
- Realizar encontros de celebração dos alimentos - Jantares de celebração dos alimentos
sazonais;
sazonais;
- interação com associações e projetos locais;
- ciclo de cinema sobre temas como as
- realizar ciclos de cinema voltados à discussão
tensões entre a indústria alimentar e
sobre questões que envolvem as tensões entre
as problemáticas ambientais;
a indústria alimentar e as problemáticas am- revitalização de terrenos, no sentido
bientais;
de prepará-los para o cultivo de ali- promover a entreajuda para ações benéficas e
mentos ou outra adequação do espossíveis em relação à qualidade ambiental local
paço segundo as necessidades locais
- Ações voltadas para a localização econômica, - Tertúlias sobre como criar moedas locomo a criação de moeda local e rede de trocais e como criar redes de trocas,
cas
eventos dedicados ao exercício de
troca de objetos e serviços

ÓCIO ENQUANTO PRÁTICA DE RESISTêNCIA E OPORTUNIDADE DE PERFORMANCE SOCIAL E POLíTICA:
REFLEXõES SOBRE A INICIATIVA AVEIRO EM TRANSIçãO

Os exercícios reﬂexivos comuns nas práticas da AeT desenvolvem-se num campo em
que agem forças contrárias. Existem questões ligadas à atuação das instituições políticas, relativas às condições econômicas, legais, ﬁscais e às ações que, ao mesmo tempo que exercem
uma função político-administrativa, diﬁcultam que se possa agir com consciência ambiental,
mesmo após exercícios de reﬂexão. A produção e consumo de alimentação biológica e local,
de roupas e produtos que não utilizam combustíveis fósseis como matéria-prima, por exemplo, são ainda condicionados por altos custos e impostos ou até mesmo pelos custos associados à mão-de-obra e à certiﬁcação como produtor biológico. Neste sentido, é importante
notar que a reﬂexão não garante necessariamente a promoção de uma consciência ambiental
comunitária em relação ao uso da bicicleta ou a promoção da conscientização dos ﬁlhos
sobre práticas sustentáveis. A forma como o sistema econômico orienta as políticas de produção e de consumo de produtos e de serviços, e o marketing aplicado pelas indústrias de
uma forma geral, não invalida a performance social e política ou a agência, mas diﬁculta o
desenvolvimento de ações pela busca de modos de vida ambientalmente equilibrados. As
práticas propostas pela AeT podem ser contrariadas também pelo exercício de poder dos
discursos hegemônicos e pelas estruturas sociais propostas pelo sistema capitalista, já que
se pode constatar uma tendência opressiva nos modos de produção, no trabalho e noutras
práticas culturais e sociais (Henriques et al., 1998). Através de Giddens (1989) e Sewell Jr.
(1992) percebemos que esta força contrária não invalida a performance ou agência, pois os
discursos e as estruturas sociais passam por constantes mudanças. No entanto, a performance deve promover um nível mais intenso de resistência, ou de microrresistência conforme denomina Foucault (2012). A partir de um cenário de necessidade de reﬂexão e de
questionamento, o ócio pode constituir-se como a própria prática de resistência, fundandose no protagonismo do sujeito no que toca ao seu processo de reﬂexão e de autoconhecimento, e à sua consciência em relação ao entorno ambiental. Neste sentido, conforme
especiﬁcou Baptista (2016), o ócio está diretamente ligado à subjetivação, ou seja, ao processo de consciência do sujeito em relação a si, ao outro e ao seu entorno. Portanto, podese inferir que o ócio tem origem em contextos que não visam a renda ou o lucro, já que a
sua importância está centrada na manutenção ou na reivindicação de um direito humano
tão fundamental para a democracia e a inclusão social quanto o trabalho.
Através da investigação realizada, encontrou-se evidências de forças contrárias sobre
as práticas de reﬂexão e consciência ambiental nos relatos dos dinamizadores da AeT. Pelos
relatos, pode-se veriﬁcar que a iniciativa se volta primordialmente para a transformação das
práticas em ação, dedicando-se menos às pausas e às reﬂexões sobre a direção das ações e
da iniciativa em geral. No entanto, no grupo Famílias em Transição Aveiro, por exemplo, existe
a prática de fazer balanços sobre as próprias atividades, os objetivos e sobre o papel das pessoas no âmbito dos Piqueniques Ternura e da Rede de Parentalidade Consciente. Nos outros
grupos, os exercícios de autorreﬂexão parecem acontecer ao mesmo tempo em que as ações
vão sendo planejadas e organizadas, ou durante as reuniões gerais da AeT, normalmente
com pautas longas a cumprir para o tempo disponível. De uma forma geral, pelos relatos dos
dinamizadores, foi possível perceber a diﬁculdade em conciliar a vida ﬁnanceira, os interesses
pessoais e as crenças no que possam constituir práticas sustentáveis e solidárias. A ideia da
divisão objetiva do tempo – entre trabalho e não trabalho – parece ser um contrassenso para
o tipo de visão que alguns dinamizadores têm sobre o modo de vida ambicionado. Ainda
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assim, alguns deles optaram por adaptar a ideia da Transição a um projeto de trabalho, com
a expectativa de poder fazer mais e ter resultados concretos em termos do processo local
ou global de Transição (relacionado com os desaﬁos ambientais). Estreitar a relação entre a
participação na Transição e o desenvolvimento de atividades remuneradas pode ser considerada também como uma possibilidade de agir e de concretizar, mesmo em condições não
totalmente ideais nas suas concepções, em prol daquilo que acreditam ser o melhor para o
ambiente, para si e para o entorno comunitário. Outros dinamizadores procuram mudar ou
adaptar o seu modo de vida em função das suas crenças sobre trabalho, tempo, ambiente e
práticas sociais/culturais. As diﬁculdades de gestão do tempo mencionadas por um dos dinamizadores entrevistados, tanto em relação às atividades que envolvem a Transição, quanto
às demais atividades com as quais se envolve, são indicativos das tensões de se viver seguindo modos de vida que possibilitem a reﬂexão e o equilíbrio ambiental. Referiu-se, por
exemplo, sobre a pouca ﬂexibilidade sobre as horas diárias de trabalho e o número de dias
úteis usufruídos pelas pessoas com total liberdade, argumentando que, no total de 365 dias
do ano, só é possível ter 30 dias de férias, ou seja, 22 dias úteis (mais ﬁns de semana) em
que as pessoas podem decidir livremente o que querem fazer e em que momento o fazer.
Apesar de ser possível notar que há transformações culturais que caminham na direção dessa
ﬂexibilização, a realidade geral mostra um predomínio de rigidez temporal, por parte das
empresas, associada à ideia de que assim se poderá garantir maior lucro e produtividade.
Infere-se ainda, pelas declarações prestadas pelos dinamizadores, que há uma crença
de que as mudanças em relação ao trabalho, produção e consumo de alimentos na vida cotidiana, perspectiva de educação dos ﬁlhos, opções de lazer e de não-atividades (no sentido
da fruição e do ócio) decorrem não só nas práticas individuais dos sujeitos, mas também na
performance social e política. Ou seja, os dinamizadores consideram que essas práticas contribuem, numa escala micro, para uma construção macro referente à busca pelo equilíbrio
ambiental a partir dos modos de vida. Todas as práticas de resistência percebidas nos relatos
dos dinamizadores da AeT são criadas neste meio de incidência das contrariedades mencionadas acima.
Por ﬁm, os motivos pelos quais o MT, bem como a iniciativa Aveiro em Transição na sua
atuação geral, cumprem um papel importante culturalmente podem ser entendidos, por
exemplo, por questões subjetivas, criativas e de valorização dos fatores pessoais e comunitários, e não propriamente por um discurso e um posicionamento político incisivos sobre as
problemáticas ambientais. Podem ser entendidos também como um processo de educação
tendo em vista a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, conceitos que carecem
de uma visão crítica, como já foi discutido por autores como Jacobi (2003), Krieg-Planque
(2010) e Nascimento (2012).
A forma como AeT concebe a relação entre sustentabilidade e solidariedade e a faz presente nas suas práticas, pode fortalecer o senso de comunidade principalmente no que se
refere à coesão entre as pessoas. Isto se reﬂete com clareza nas necessidades mútuas a serem
satisfeitas e nos laços emocionais partilhados no meio local, características mencionadas por
McMillan e Chavis (1986) sobre o senso de comunidade. No contexto da AeT, percebe-se
que o senso de comunidade pode ser uma via de valorização da subjetividade. Ou seja, das
experiências pessoais, visões de mundo e crenças partilhadas em comunidade.

ÓCIO ENQUANTO PRÁTICA DE RESISTêNCIA E OPORTUNIDADE DE PERFORMANCE SOCIAL E POLíTICA:
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Outro aspecto importante é que o senso de comunidade, conforme Chavis e Wandersman (1990), instiga a habilidade da comunidade em questionar a realidade e colocar ações
em prática, especialmente através de três componentes: percepção do ambiente, a natureza
das relações sociais, e a ideia de controle e empoderamento. Por se tratar de uma abordagem
holística, preocupada com o equilíbrio ambiental, em termos de manutenção de recursos
naturais, e com o equilíbrio das experiências humanas vividas nos processos comunitários
(Chavis & Wandersman, 1990), essas componentes reﬂetem na forma dos participantes construírem os seus modos de vida e as suas identidades.
Por ﬁm, através deste recorte, procurou-se despertar a atenção para a ideia de que o
ócio possibilita o exercício da reﬂexão e consciência sobre si e sobre o entorno ambiental
em que se vive, de maneira que se constitui também como uma prática de resistência a padrões dominantes de modos de vida. Através da participação na iniciativa comunitária Aveiro
em Transição é possível desenvolver práticas de reﬂexão e consciência ambiental, bem como
ter a oportunidade de formar performances, dotadas de cunho social e político, através das
quais o sujeito é protagonista do processo de construção do seu modo de vida e das suas
experiências.
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DIsToPIA oU UToPIA: CULTUrA, CrIATIVIDADE E TErrITórIo.
DIárIo DE UmA VIAgEm
Suzana Menezes

“DISTOPIA OU UTOPIA: Cultura, Criatividade e Território. Diário de uma viagem” é o título da tese de doutoramento em Estudos Culturais que pretendeu realizar uma reﬂexão em
torno das políticas públicas para a cultura, sobretudo, quando novos conceitos foram incorporados na agenda social e política dos territórios.
Mais do que um processo de investigação, este trabalho resultou de um problema que
nos foi colocado proﬁssionalmente. Ao ﬁm de vários anos a trabalhar na área da museologia,
lidando diariamente com conceitos como memória, identidades locais e preservação de patrimónios, fomos confrontados com um conjunto de estratégias que nos eram, senão estranhos, pelo menos, pouco claros. Em cima da nossa mesa de trabalho, e a propósito de um
projecto que teríamos que liderar, depositaram-nos ideias como criatividade, indústrias culturais e criativas e regeneração urbana. Juntamente com estes conceitos, chegaram-nos as
mais promissoras estatísticas plasmadas em vários documentos provenientes, sobretudo, da
União Europeia.
Olhando para esses documentos, percebia-se que a cultura e a criatividade tinham sido
colocadas no palco maior da política. Mas o que signiﬁcavam verdadeiramente estes signos
e como havíamos nós chegado ao momento em que poderíamos articular, numa única frase,
todos estes conceitos? Esta é pois a nossa indagação primeira.
No momento em que partimos para esta viagem, fomos imediatamente confrontados
com uma bifurcação que nos conduz a duas perguntas: no contexto de todos estes documentos, de que falamos quando falamos de cultura e de que falamos quando falamos de
criatividade?
As múltiplas respostas que estas duas perguntas nos fornecem constituem a base de
toda a nossa reﬂexão e representam, de certo modo, um olhar sobre o ‘estado da arte’ das
políticas públicas, sobretudo, no espaço europeu.
Não pretendemos, por isso, com esta investigação chegar a novas fórmulas, desenhar
novas políticas ou reelaborar conceitos.
Quisemos, e disso havíamos sentido necessidade, perceber e reﬂectir sobre o que signiﬁcavam estes conceitos dentro das políticas públicas. Quisemos entender de que modo e
em que circunstâncias, a cultura e a criatividade, se tinham tornado instrumentos políticos
e económicos. Quisemos entender os actuais perﬁs de consumo e o modo como estes podiam estar a inﬂuenciar os megainvestimentos na cultura. E este tornou-se assim o nosso
contributo, esperando que com esta viagem outros agentes da cultura, que tenham que delinear e estruturar estratégias e políticas, o façam apoiados num quadro teórico mais preciso,
mais rigoroso e, sobretudo, mais crítico.
Metodologicamente, centrámo-nos em vários investigadores que ao longo do tempo
conceptualizaram o campo teórico da cultura e da criatividade e em muitos documentos oﬁciais que organizações supranacionais e nacionais produziram e que foram, de algum modo,
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determinantes para a operacionalização e disseminação, à escala mundial, de todos estes
conceitos.
Estruturalmente, e como já referimos, decidimos enquadrar esta reﬂexão em torno de
dois eixos principais, o da cultura e o da criatividade. E é partindo precisamente destes dois
eixos que apresento aqui as principais conclusões que nos resultaram desta pesquisa.

De que falamos quando falamos de cultura?

Complexo, exigente, internamente polissémico, o conceito “cultura” foi sendo permeável à evolução do pensamento humano, reﬂectindo as suas próprias idiossincrasias. Recuando até ao século XVIII encontramos o arquétipo de uma discussão que se prolongará
até ao século XX e que opõe a visão particularista do conceito alemão Kultur à visão universalista do conceito francês Civilization, remetendo o primeiro para as grandes manifestações
eruditas do espírito humano e o segundo para as conquistas materiais, técnicas e industriais,
da humanidade.
O primeiro antropólogo a sintetizar, numa única deﬁnição, estes dois conceitos é Edward
Tylor, para quem a cultura é
“todo complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e
quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma
sociedade” (Tylor,1920:1).

Esta será, provavelmente, não apenas a primeira, como a mais decisiva deﬁnição deste
conceito, inﬂuenciando várias gerações de antropólogos que expressarão, através dele diversos posicionamentos eminentemente políticos.
Colocámos assim o nosso olhar sobre vários antropólogos, de Franz Boas, considerado
o fundador da moderna antropologia cultural, passando por Alfred Kroeber, Ralph Linton ou
Ruth Benedict, que, globalmente, vêm opor às teorias evolucionistas dominantes no início
do século XX, uma perspectiva relativista centrada na noção de cultura. Apesar de esta linha
de pensamento, conhecida como escola Cultura e Personalidade, ter sido, ao longo dos tempos, alvo de críticas, sobretudo, provenientes da Europa, a verdade é que acabou por inﬂuenciar muitos pensadores em todo o mundo, ao introduzir a ideia de relativismo e
pluralidade cultural, ao negar a noção de hierarquização das sociedades e de ‘raças puras’,
e, ﬁnalmente, ao inserir nas questões da cultura, o papel da educação enquanto elemento
estruturante de transmissão dentro das sociedades.
Contudo, o profundo alargamento do campo cultural introduzido pela antropologia, longe
apaziguar, fez despoletar o intenso debate em torno dos conteúdos culturais propriamente
ditos, mantendo em cima da mesa o conﬂito franco-alemão entre Civilization e Kultur.
Partindo desta questão, avançámos para os conceitos de alta cultura e baixa cultura,
que remetem directamente para o grupo social que a produz, e para os conceitos de cultura
do ‘sobrolho levantado’ e do ‘sobrolho caído’ que procurava classiﬁcar a expressão cultural
em função do grau de diﬁculdade e do grau de literacia exigido para que essa manifestação
cultural fosse plenamente apreendida.
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Esta será, de resto, uma discussão que se estende ao longo dos séculos XIX e XX, envolvendo os mais diversos autores e pensadores. Destacamos, neste contexto, o célebre ensaio
de Matthew Arnold, de 1869. Arnold será um crítico feroz da sua Inglaterra vitoriana, da presunção e ﬁlistinismo do seu tempo, que se sobrepunham, na sua opinião, aos valores maiores
da cultura que, segundo ele, seria:
“uma procura da nossa perfeição total por meio de conhecer, em todos os assuntos que
mais nos interessam, o melhor do que tem sido pensado e dito no mundo” (Arnold,1869:sp)

Arnold, contudo, olhará para a cultura apenas a partir do indivíduo, não tendo em conta
a relação deste com a sociedade que o envolve, crítica que lhe será direcionada, por T. S.
Eliot, no ensaio “Os três sentidos da Cultura”, onde este defende que é necessário analisar
a cultura em três dimensões diferentes: a do indivíduo, a da classe e a de toda a sociedade.
Apesar de considerar que a cultura reúne em si todas as manifestações e interesses de uma
sociedade, Eliot defende a existência de uma elite à qual é atribuída a responsabilidade maior
sobre a transmissão da cultura de grupo, precisamente aquela que “torna a vida digna de
ser vivida” e “justiﬁca que outros povos e outras gerações digam (…) que valeu a pena àquela
civilização ter existido” (Eliot,1992:122).
Será, pois, necessário chegar à década de 1950 para que a dicotomia entre alta cultura
e baixa cultura encontre um certo apaziguamento, o que acontecerá pelas mãos dos Estudos
Culturais. Não estando preocupados com a teorização do conceito, os Estudos Culturais irão
identiﬁcar razões de ordem cultural e social (mais do que económicas) para justiﬁcar o surgimento da sociedade de massas do Pós-Guerra, colocando a sua atenção sobre a “cultura
que nunca vemos e a cultura sobre a qual não pensamos como cultivada” (Hall,2016:9). A
cultura passa então a ser vista, essencialmente, como uma prática da sociedade, sendo que,
deste modo, interessa, sobretudo, pela sua signiﬁcação e por aquilo que representa, no
campo social, ao nível da produção de signiﬁcados para os diferentes grupos sociais.
Porém, e pela voz de Stuart Hall, uma nova e inquietante pergunta é colocada: “como
pode a cultura sobreviver num contexto em que as pessoas pensam que a vida começa e
acaba nos supermercados?” (Hall,2016:14).
Aludindo concretamente ao período de grande aﬂuência económica do pós-guerra, esta
é uma pergunta confrangedoramente actual, que nos levou a olhar de frente aquelas que
são, aﬁnal, e ainda em larga medida, as condições que deﬁnem a sociedade que nos é contemporânea. Chegamos, pois, ao conceito de cultura de massas, ou como Hannah Arendt
prefere, ‘entretenimento de massas’, aquela que produzida pelos emergentes mass media,
irá despoletar um intenso processo de ‘democratização cultural’ através do nivelamento e
simpliﬁcação de conteúdos culturais.
Deste modo, já não será de cultura que se fala mas de entretenimento. E esta é, ainda
hoje, a sociedade de que somos feitos. Como reﬂecte Mário Vargas Llosa, vivemos, hoje, um
tempo, em que “o primeiro lugar na tabela de valores vigente é ocupado pelo entretenimento
e onde divertir-se e fugir ao aborrecimento, é a paixão universal” (Llosa,2012:32).
Esta ideia leva-nos assim ao encontro de uma questão que frequentemente nos colocamos: o que querem e procuram hoje, os ditos públicos da cultura?
Caminhamos, por isso, no sentido de perceber melhor a sociedade que nos é contemporânea e as condições de vida num mundo que é global, num mundo que é, na sua essência,
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multiétnico e multicultural, tecnológico e conectado à escala global e, não raras vezes, como
diria Canclini, desterritorializado e reterritorializado (Canclini,1997:81).
Neste contexto de total mundialização, a cultura, enquanto instância de organização
identitária, não só ultrapassou as antigas geograﬁas locais e nacionais como, mais ainda, deixou de poder ser entendida como um conjunto deﬁnido de objectos, passando a englobar,
como nos diz Canclini, todo “o conjunto de processos sociais de produção, circulação e consumo de sentido na vida social” (Canclini,1997:35). Todo o sistema cultural foi complexiﬁcado
porque esta produção, circulação e consumo não acontecem no seio de uma etnia ou nação,
mas à escala global, alimentando-se continuamente de múltiplos reportórios culturais.
Outra importante característica da nossa actualidade, prende-se com a sociedade consumista que somos e que produziu aquilo que Lipovetsky chama de “turboconsumidor distante, móvel e ﬂexível” (Lipovetsky,2010:9), permanentemente incitado pelo desejo e pela
busca de novas experiências e estilos de vida. Hedonismo e lazer andam hoje de mãos dadas,
de tal modo que, talvez nunca como agora, o tempo dedicado à televisão, ao cinema, ao turismo, aos parques de diversão e às experiências insólitas tenha sido tão signiﬁcativo. Por
isso, diz-nos Bauman, o mundo surge agora “obediente aos desejos e fantasias do turista (...)
tendo em vista o propósito exclusivo de excitar, satisfazer e divertir” (Bauman,2007:102). E,
a indústria turística, como a cultural ou a de lazer, têm sabido responder a todas estas necessidades de consumo, adaptando-se às mais exigentes expectativas.
Paralelamente, neste mundo e tempo comandados pela procura incessante e exigente
de novas experiências, a diversiﬁcação assente nas unicidades dos territórios e na espetacularização do real tornaram-se factores críticos de sucesso. A cultura, aquela a que chamam
indústria, está cada vez mais orientada no sentido desta mesma espetacularidade, integrando
agressivas estratégias de marketing territorial urbano. E esta parece ser uma dinâmica à qual
as cidades não querem fugir. Mais do que isso, parecem ambicionar. Porque “numa competição de um novo género em que o que está em jogo é a notoriedade, a celebridade será da
cidade que, para se tornar conhecida, construir a maior torre do mundo” (Lipovetsky, Serroy,2013:103).
A cultura, seja a dos audiovisuais, dos museus e património, da edição ou informação,
não só passou a fazer parte integrante das agendas políticas de desenvolvimento, como mais
ainda, passou a ser percepcionada pelo valor e impacto económico gerado no território. Este
é o momento a partir do qual se começa a falar de indústrias culturais, dessas que tendo por
foco largas audiências, evidenciam e dirigem-se, nos conteúdos que produzem e vendem,
aos “gostos e às emoções estéticas da maioria” (Lipovetsky,Serroy,2013:114).
Procuramos então entender o que são e como se delimitam as indústrias culturais na
nossa contemporaneidade resultando-nos duas abordagens diferentes: uma focalizada nos
inputs, isto é, no conteúdo cultural que é criado e usado e que está dependente das leis que
protegem os direitos de autor ou a propriedade intelectual e que, por isso, se concentra no
produtor dos conteúdos, e outra mais claramente orientada para os outputs e, por isso, centrada no valor simbólico, estético ou artístico atribuído pelo mercado, logo mais focalizada
no produto em si.
Demonstrando que, de facto, este foi sempre um conceito problemático, avançamos,
num segundo momento, para a delimitação do sector de actividade. Tal tarefa demonstrou
ser igualmente complexa uma vez que, de país para país, a delimitação sectorial pareceu
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ﬁcar dependente de interesses políticos e empresariais relativos a cadeias de valor já estabelecidas nos territórios ou áreas económicas em expansão.
Porém, independentemente da imprecisão de conceitos e sectores, as indústrias culturais ganharam, nas agendas políticas, uma dimensão e importância suﬁciente para integrarem
as mais diversas estratégias de desenvolvimento, nomeadamente, no seio das políticas culturais. Quisemos então entender de que modo as políticas culturais evoluíram ao longo do
século XX. Franco Bianchini (Bianchini,1999) identiﬁcou três fases diferentes:
— a ‘idade da reconstrução’, situada entre o ﬁnal da década de 1940 e 1960, concentrou-se, fundamentalmente, na construção de instituições clássicas de cultura.
— a ‘idade da participação’, entre 1960 e 1980, foi estimulada pelas intensas transformações sociais dos anos 60, que ﬁzeram despoletar movimentos culturais alternativos e experimentais e desaﬁaram a delimitação entre os conceitos de alta e baixa
cultura. As políticas culturais começam a atender a formas populares de cultura, focalizando-se na dimensão cívica e na participação cultural das comunidades, e gerando movimentos de descentralização em direcção à periferia das cidades;
— e, ﬁnalmente, a ‘idade do marketing de cidade’, que chega a partir da década de
1980, e introduz as indústrias culturais nas agendas políticas, substituindo as anteriores preocupações sócio-políticas por preocupações de natureza eminentemente
económica. As políticas focalizam-se no centro da cidade, que agora se vê compelida
a competir com todas as outras cidades do mundo.
E é no contexto desta competição que as políticas culturais ganham novo fôlego, concentrando-se, fundamentalmente, nos grandes eventos, na construção de edifícios-vedeta
e na arte pública, para capitalizar a atenção de milhões de turistas e investidores globais.
A política cultural é, se não confundida, largamente mesclada, com as políticas de regeneração urbana e com as políticas de revigoramento das economias locais.
Esta evidência surge, de resto, plasmada em muitos documentos oﬁciais e programas
de ﬁnanciamento que, a partir deste período, constituem a base de decisão de governos e
municípios, sobretudo, no espaço europeu.
Não destacando nenhum em particular, percebe-se da leitura destes documentos a existência de dois momentos distintos: uma primeira fase em que a preocupação central é justiﬁcar a importância das indústrias culturais no contexto das políticas de desenvolvimento dos
territórios e produzir uma deﬁnição e delimitação para o sector e, uma segunda fase, onde é
dada atenção às fragilidades e às condições necessárias para que as indústrias culturais atinjam todo o seu potencial, gerando mais emprego e riqueza e tornando as regiões mais atrativas quer do ponto de vista do investimento externo, quer do ponto de vista turístico.
A partir de 2010, estes documentos começam a espelhar uma nova realidade e o sector
ganha outra complexidade quando passa a ser denominado por ‘indústrias culturais e criativas’.
Esta foi uma tendência que começou, porém, a ser desenhada a partir de meados dos
anos 1990. Um pouco por todo o mundo multiplicaram-se os estudos sobre o poder da criatividade como recurso fundamental da sociedade pós-industrial, tendo à cabeça, os então
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bem-sucedidos casos de Sheﬃeld e Glasgow.
Introduzido pelo governo australiano, o conceito de indústrias criativas adquire expressão e impacto mundial pelas mãos do Reino Unido. Mas a verdade é que aquilo que começou
por ser, essencialmente, um exercício de marketing e de reposicionamento de uma Nação –
a Cool Britannia – é assumido, um pouco por todo o mundo, como uma das mais refrescantes
estratégias de desenvolvimento económico. E isto porque, do sector das indústrias criativas,
cujo pulsar se encontra na capacidade e talento individual e na exploração da propriedade
intelectual, emerge a ideia de que estamos perante uma indústria onde não há lugar a subsídios mas sim a investimento, mesmo que o seu promotor seja um artista, no sentido mais
tradicional do termo.
Ao contrário das indústrias culturais que colocaram a tónica na ideia de consumo e estímulo ao consumo, as novíssimas indústrias criativas centraram-se fundamentalmente no
artista enquanto produtor e na sua capacidade criativa.
Este é o momento em que nos encontramos com a segunda grande questão desta viagem.

De que falamos quando falamos de criatividade?

A resposta a esta questão levou-nos, num primeiro momento, às teorias de Robert
Sternberg e Todd Lubart, Gruber e Wallace, Richard Smith, Teresa Amabile, entre outros, resultando-nos, no essencial, que a criatividade, enquanto competência humana e social, se
estrutura em torno de quatro elementos essenciais: a novidade e a utilidade, a legitimação
e a visibilidade social.
E a combinação de todos estes elementos pareceu ser absolutamente explosiva e excitante e rapidamente, a criatividade transformou-se no Santo Graal da nossa contemporaneidade, estatelando-se nas agendas social, política e cultural de todos.
E quem poderia não querer ser criativo? Quem poderia resistir ao discurso dos ‘gurus
mundiais da criatividade’ que desenhavam estratégias para as cidades, com base no talento
de uma nova geração, onde novos produtos e serviços despontavam de emergentes sectores
económicos instalados em efervescentes lugares de consumo, lazer e divertimento?
De característica eminentemente individual a ferramenta essencial da inovação e do
crescimento económico, a criatividade transforma-se na mais apetecível competência humana. Rapidamente é construída toda uma infraestrutura, material e imaterial, catalisadora
da criatividade, onde o incremento da inovação tecnológica e o trabalho de produção de
conteúdos criativos se transforma na força motriz do crescimento económico dos territórios
na era pós-industrial.
Somos então compelidos a depositar o nosso olhar nos documentos oﬁciais que legitimaram, pelo menos no espaço europeu, esta nova estratégia. E tal como já havia acontecido,
voltamos a identiﬁcar os mesmos problemas de conceptualização e delimitação, sendo possível diferenciar, genericamente, três abordagens:
— a do Reino Unido, com uma abordagem predominantemente económica, onde as indústrias criativas são deﬁnidas como aquelas que tendo origem no talento individual têm
potencial para gerar riqueza e emprego através da exploração da propriedade intelectual
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— a de França que usa o conceito de “indústrias culturais”, que se refere ao conjunto
de actividades económicas que alia funções de concepção, criação e produção a funções
mais industrializadas de produção e comercialização em larga escala e cujos outputs se caracterizam fundamentalmente pelos direitos de autor
— e a nórdica, com o conceito de “economia da experiência”, que não apresentando
propriamente uma deﬁnição, se refere à produção e consumo de elementos e produtos estéticos, culturais e simbólicos.
Em todo o caso, seja qual for a sua conceptualização, a rápida disseminação e adopção
deste tipo de estratégias, não só expôs à evidência os efeitos massiﬁcadores da globalização
no âmbito das políticas públicas como, mais ainda, demonstrou o fascínio exercido por estes
discursos, no momento do óbvio declínio industrial do ocidente.
A tangibilidade da indústria tradicional tinha que ser substituída pela intangibilidade de
abstratos conteúdos fabricados por novas gentes. E fabricados precisamente dentro das ruínas que outrora acolheram orgulhosas fábricas, símbolo de um tempo já esgotado. Por isso,
a estas estratégias juntam-se profundas mudanças na paisagem das cidades, através de intensivos processos de regeneração urbana que, se por um lado, ocultam as cicatrizes da comunidade, por outro, criam, em cima delas, novos paradigmas estéticos que visam despoletar
novas experiências de consumo.
As cidades tornam-se o lugar da espetacularização no momento em que passam a ser
vistas, também, como criativas. E para isso, muito contribuíram as teorias dos mais diversos
consultores, como Richard Florida, Charles Landry ou Maurizio Carta.
Os investimentos, materiais ou imateriais, sob a bandeira da regeneração urbana e da
revitalização económica das cidades, não se ﬁzeram esperar. Espetaculares infraestruturas e
megaeventos culturais cobrem a paisagem humana e física das cidades e o património cultural, as histórias e as tradições dos lugares adquirirem um protagonismo político e social
signiﬁcativo. De certo modo, estas cidades criativas, surgem aos olhos dos decisores políticos
e das comunidades, como uma inspiração e uma aspiração.
Porém, tal como Roberta Comunian (Comunian,2011), também nós questionamos:
ainda que estes investimentos tenham representado uma parte importante das estratégias
de marketing urbano, e tenham contribuído para apagar os sinais de ruína das cidades, que
impacto tiveram, verdadeiramente, em termos culturais? Ou, indo ainda mais longe, como
dirá Canclini: “estamos transformando as cidades mediante o conhecimento e a cultura ou
convertemos as cidades em espetáculo cultural sem modiﬁcar as desordens culturais?” (Canclini,2008:19).
Esta é, de resto, uma questão que começa a ser colocada com alguma premência. Vários
autores irão assinalar as consequências deste tipo de estratégias fundamentalmente concentradas em atrair turistas culturais às cidades, e que funcionaram como uma espécie de
placebo urbano com efeitos secundários, em alguns casos, preocupantes.
E disso é exemplo, referem autores como Geert Lovink e Ned Rossiter, a cidade de Barcelona, que mais não terá feito do que explorar o seu património cultural como se de um
grande parque de diversões se tratasse, desenhado, especialmente, a pensar numa classe
social jovem e rica, e transformando-se assim numa “economia parasita e não numa produtiva” (Lovink,Rossiter,2007:15).
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Este aﬁrma-se, de resto, como um dos perigos maiores destas estratégias: a mera mercantilização das artes e dos recursos culturais das cidades.
Percebemos, neste momento, qual havia sido o nosso desconforto e a razão desta viagem. Aﬁnal, talvez a cultura não tivesse sido convocada para transformar a cidade. Talvez o
que dela se esperasse fosse apenas a sua capacidade de colorir a cidade, convertendo-a num
grande espetáculo. Talvez a cultura não tenha aqui chegado para ser essa arena onde “a experiência vivida, a experiência interpretada e a experiência deﬁnida” (Hall,2016:33) pudesse
acontecer. Por outro lado, ao contrário de promover emprego (e quando o fez, não passou
talvez de emprego precário, instrumentalizando também as pessoas que quis proteger), e ao
contrário de gerar riqueza, talvez estas tenham sido meras estratégias de branding, destinadas
somente a transformar as cidades em espaços de dinâmico consumo e entretenimento.
Em todo o caso, a verdade é que, pelo menos no espaço europeu, milhões de euros foram
investidos e as cidades foram dotadas de diversos equipamentos para que pudessem ser esses
lugares emocionantes e criativos, para que pudessem diversiﬁcar a sua base económica através da criação de novas empresas que dariam resposta à necessidade de criação de novos e
qualiﬁcados postos de trabalho. Mas o que mudou verdadeiramente no tecido social e cultural
dos territórios? Quantos postos de trabalho foram criados? Qual foi a riqueza gerada? Quantas
empresas ainda estão a operar? Estas são perguntas, que do nosso ponto de vista, precisam
de ser respondidas e que abrirão, eventualmente, caminho a novas investigações.
Por outro lado, idênticas questões podem ser formuladas a propósito das centenas de
equipamentos culturais que foram criados. Sabemos, mais por intuição e empirismo, que
muitos destes equipamentos enfrentam hoje grandes diﬁculdades para manterem uma actividade cultural regular. Outros enfrentam duras reduções de equipas de trabalho. Outros
vão sendo paulatinamente desviados dos seus objectivos primeiros. E, consideramos que,
também aqui, se abrem novos caminhos de investigação, para que possamos tirar as necessárias lições e ilações de todos estes processos e para que não ﬁquemos com a amarga sensação de que talvez tenhamos andado a preparar cidades para serem, apenas, velozmente
consumidas, e não intrinsecamente produtivas.
As cidades quiseram-se ﬂuxo de movimentos globais. Movimento por oposição à estagnação. Construção por oposição ao declínio, dividindo-se hoje, como diria Canclini, entre as
‘cidades espectáculo’ e as ‘cidades paranóicas’, entre as ‘cidades sexy’, “visitadas e admiradas
como cidades globais” e as cidades apresentadas pelos jornais e a televisão “como paisagens
catastróﬁcas” (Canclini,2008:23).
Entre os dois extremos, ﬁcam todas as outras que procuram, através de investimentos
milionários, ascender à lista exclusiva das cidades espectáculo, mesmo que tal implique,
como vários autores assinalaram, dramáticos processos de gentriﬁcação, dentro destas Novas
Babilónias ocupadas temporariamente pelos eternos nómadas deste mundo global.
E deste modo, chegamos ao ﬁm da nossa viagem, deixando em aberto a pergunta lançada por Paul Chatterton: “os progenitores da cidade criativa estão prontos para um exército
de cidadãos criativos, difíceis e frequentemente ilegais, que irão desgastar o mundo em que
vivemos, na esperança de substituí-lo por um diferente?” (Chatterton,2000:397).
Apesar de este não ser já o objecto e contexto desta nossa viagem, talvez tenham já surgido pequenos indícios de um pensamento contra-hegemónico e de resistência às cidades
criativas desenhadas pelos consultores de imagem, quer por parte das pequenas comunida-
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des que lentamente foram expropriadas dos seus lugares de afecto e referência para darem
espaço à tão desejada “classe circulante de gentriﬁers’ (Peck,2005:764), como lhes chama
Jamie Peck, quer por parte de artistas de encabeçaram movimentos de ocupação em várias
cidades pelo mundo fora, ou envolveram-se até em movimentos de guerrilha urbana lutando
contra grandes corporações, como foi o caso de Bristol que viveu uma noite de violência como
forma de protesto contra a abertura de um hipermercado, ou de Hamburgo onde o colectivo
PARK FICTION se opôs a projectos de privatização de uma zona ocupada por artistas.
De forma tímida, somos levados a acreditar que talvez esse ‘exército de cidadãos criativos’, que vive para além das indústrias, as culturais e as criativas, esteja a congeminar lugares de resistência que poderão vir a desgastar este mundo em que vivemos,
substituindo-o por outros. Aqui chegados novos questionamentos surgem. Que expressão
virá a ter a cultura e a criatividade pelas mãos destes grupos de resistência que começam
a surgir dentro dos territórios?
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oNDE FICA o óCIo NA FormAção sUPErIor? Um EsTUDo
ExPLorATórIo Com EsTUDANTEs DE Um INsTITUTo
PoLITÉCNICo1

Jenny Gil Sousa2

rEsUmo
é cada vez maior a importância atribuída à formação superior, enquanto pedra angular no desenvolvimento das comunidades e das pessoas. Na verdade, não é possível pensar a sociedade atual sem ter
em conta o Ensino Superior, que se constitui num campo tão complexo quanto fundamental da vida e,
até, da evolução da sociedade. Se por um lado, é preocupação central das instituições de ensino superior preparar diplomados capazes para a proﬁssão e para o mercado, com um conhecimento cientíﬁco
de excelência, a verdade é que o próprio discurso do mercado de trabalho já reclama proﬁssionais com
outro tipo de aptidões, isto é, com competências de cariz mais transversal.
Com efeito, numa sociedade volátil e frenética, onde a imprevisibilidade e a incerteza são elementos
caracterizadores do mercado de trabalho, os proﬁssionais de hoje têm de estar apetrechados de um
conjunto de competências que vão muito para além de uma racionalidade meramente técnica. Aos
diplomados é exigido ﬂexibilidade, criatividade e, acima de tudo, conﬁança interpessoal e compromisso
cívico. Assim, cabe ao Ensino Superior ser um contexto privilegiado de desenvolvimento e aquisição
de competências proﬁssionais, mas, também, pessoais e sociais.
Durante o período em que o estudante se encontra a frequentar um curso superior, este está a adquirir
conhecimentos no âmbito de uma proﬁssão – a construir a sua identidade enquanto futuro proﬁssional
–mas está, também, a construir-se enquanto pessoa e cidadão. Assim, o Ensino Superior, ao mesmo
tempo que se assume enquanto contexto privilegiado de formação socioproﬁssional, demarca-se por
ser, igualmente, um espaço/tempo de desenvolvimento pessoal.
Nesta linha de pensamento, são várias as indagações que emergem: Que signiﬁcados atribuem os estudantes às distintas vivências do tempo e às experiências de ócio, enquanto espaços de desenvolvimento pessoal e socioproﬁssional? Que inﬂuência terá o ócio na construção da identidade proﬁssional
e pessoal dos estudantes do ensino superior? As instituições de ensino superior podem ser locais de
vivência do ócio?
Neste sentido, pretendeu-se, com o presente estudo, conhecer as representações de estudantes do
2º ano das licenciaturas de Educação Social e de Serviço Social, da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria, relativamente ao seu tempo de ócio, e de que forma é que este se pode constituir
em práticas de resistência. A presente investigação, de caráter exploratório, é realizada a partir do
marco teórico dos estudos culturais, e enquadra-se no paradigma geral da investigação qualitativa, de
contornos etnográﬁcos. Como instrumentos de recolha de dados, foram utilizadas as técnicas clássicas
de análise documental e a observação direta, contudo, foram os focus grup que constituíram o método
principal de recolha de dados e de produção de informação.
Os resultados apurados permitem perceber que os estudantes do ensino superior se encontram numa
fase muito vincada de construção da identidade, quer proﬁssional, quer pessoal. O tempo de ócio foi
valorizado pelos sujeitos do estudo, enquanto tempo próprio e subjetivo, mas que necessita de ser vivenciado junto com outras pessoas, numa perspetiva de desenvolvimento da sociabilidade. Embora
sintam que o sistema educativo não valoriza a vivência do ócio, reconhecem que este é extremamente
importante enquanto recurso pessoal, numa ótica de autodescoberta e de construção da sua própria
formação enquanto proﬁssionais, com uma ampla inﬂuência na construção da sua identidade socioproﬁssional.
Trabalho apresentado durante o XII Encontro Internacional OTIUM e VI Congresso Internacional em Estudos Culturais - Ócios e Resistências: Crescer e Envelhecer em Contextos Culturais Diversos.
2
ESECS/Politécnico de Leiria, CICS.NOVA.IPLeiria, CLLC Universidade Aveiro. E-mail: jenny.sousa@ipleiria.pt.
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Introdução

As sociedades contemporâneas, com os seus ritmos frenéticos e até vertiginosos, plasmam-se em mercados de trabalho que exigem proﬁssionais cada vez mais ﬂexíveis e com
uma maior capacidade de adaptação às circunstâncias do momento. A formação destes proﬁssionais, muito conﬁnada às instituições de ensino superior, implica que seja tido em conta,
não só a racionalidade técnica, mas também um conjunto de outras competências que se
espelhem na conﬁança interpessoal e no compromisso cívico.
O ensino superior em Portugal decompõe-se em dois sistemas diferentes: o ensino universitário e o ensino politécnico e, como se pode ler no site da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) (http://www.dges.gov.pt), conta com uma estrutura de 4 ciclos: um ciclo de
estudos de curta duração, que não confere grau académico e três ciclos de estudos conducentes aos graus académicos de licenciado, mestre e doutor. Neste trabalho interessa-nos,
particularmente, o ensino politécnico por ter sido este o contexto empírico da investigação
e os sujeitos participantes da pesquisa serem estudantes de uma Escola Superior, integrada
num Instituto Politécnico.
Quando analisamos as práticas de uma instituição desta natureza, e cruzamos com as
exigências impostas pelo mercado de trabalho contemporâneo, percebemos que o ócio, enquanto prática de desenvolvimento, crescimento e resistência, é fundamental. As preocupações dos institutos politécnicos, que se centram, ainda segundo a DGES, num ensino
orientado para a investigação aplicada e criação do saber de natureza proﬁssional, têm o desaﬁo de promover a formação integral dos seus estudantes, onde o ócio pode ser entendido
como uma experiência privilegiada de construção da identidade, de aprendizagem e de desenvolvimento humano (Baptista & Sousa, 2013).
Partindo destes pressupostos, esta investigação estrutura-se em duas partes fundamentais: num primeiro momento, far-se-á um enquadramento teórico relativamente à vivência
do tempo de ócio e à formação da identidade socioproﬁssional e pessoal de jovens estudantes do ensino superior e num segundo momento, apresentaremos, analisaremos e discutiremos os resultados obtidos numa investigação qualitativa e exploratória, realizada com duas
turmas de licenciatura – Educação Social e Serviço Social - da Escola Superior de Educação e
Ciências Sociais, do Instituto Politécnico de Leiria.

Viver o ócio em contexto de Ensino superior

Falar de ócio implica, obrigatoriamente, uma referência ao tempo. O estilo de vida moderno, pautado pela produção frenética, onde cada indivíduo vale por aquilo que gera, transformou o tempo em preciosidade e fez sobressair a conceção de tempo com valor, do tempo
enquanto grandeza e detentor de um preço. Sabemos que a relação com o tempo é um elemento orquestrador da vivência individual contemporânea, lançando o indivíduo “num vórtice de tarefas e obrigações que se sucedem inﬁnitamente, excedendo o tempo próprio e
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exaurindo a vida num nada repleto de pequenos nadas, que deixam o indivíduo no deserto
ou no desespero do ainda e nunca totalmente feito e concluído” (Baptista, 2013, p.2).
Esta complexa relação com o tempo revela-se crucial no jogo vivencial do indivíduo contemporâneo e determina o papel e o valor de cada sujeito nas nossas sociedades. Para além
disso, tal como explica Manuel Cuenca, “não há dúvida de que o ócio dos nossos dias está
bastante relacionado com a diversão e o descanso, enquadrado no horizonte próprio da sociedade do consumo” (2016, p. 36). Contudo, e tal como explica o mesmo autor, não podemos confundir ócio com lazer. Na verdade, o ócio relaciona-se com qualidade de vida, com
participação social e desenvolvimento. Esta conceção de ócio que nos orienta centra-se no
chamado ócio humanista e defende a dignidade dos indivíduos, focando a melhoria de cada
sujeito e a melhoria das comunidades a que pertence.
Nesta linha, destacam-se três valores fundamentais: liberdade, satisfação e autotelismo,
interrelacionados com identidade, superação e justiça. Esta perspetiva, reivindicada no Manifesto por um ócio Valioso para o Desenvolvimento Humano, entende o tempo de ócio como
um espaço de inﬁnitas possibilidades de desenvolvimento pessoal e social do individuo contemporâneo.
Assim, e conforme se explica no referido Manifesto, a existência de um ócio humanista
está atenta às oportunidades que oferece a sociedade e, como tal, o ócio valioso “não alude
só à vida privada, mas também a circunstâncias políticas, económicas, sociais, culturais e
educativas que o facilitam, impedem ou diﬁcultam” (2013, p.1).
Neste sentido, a vivência do ócio está intimamente relacionada com a cidadania digna
e a vivência saudável e construtiva, onde o grupo e a comunidade são importantes meios de
realização. O ócio pessoal está integrado em contextos culturais e materializa-se em práticas
culturais, sociais e comunitárias. O ócio valioso é amplamente compatível com a vivência comunitária, com o estar com o outro e em sociedade (Cuenca, 2012).
Nesta linha, falar de ócio implica ter especial atenção ao ambiente físico e social bem
como, às experiências de cada indivíduo: “enquanto experiência satisfatória escolhida, o ócio
está relacionado com o mundo das nossas emoções, com a maneira em que estão aﬂorando
os desejos pessoais e sociais que antes não existiam” (Francileudo, 2013, p. 96). Na verdade,
“o ócio promove saúde e bem-estar geral, oferecendo uma variedade de oportunidades que
possibilitam aos indivíduos e grupos escolherem atividades e experiências que se adequem
às suas próprias necessidades, interesses e preferências” (p. 97)
As relações entre o ócio valioso e o desenvolvimento humano são muitas e não pretendemos, neste espaço, enumerá-las todas. Gostaríamos, apenas de reiterar, tomando por base
o texto de Maria Jesús Monteagudo e Ricardo Lema (2016), que o ócio tem um papel importante na construção da cidadania participativa, dinâmica e comprometida; destacando-se
enquanto elemento crucial na construção crítica de trajetórias vitais, pessoais e coletivas,
assim como dos espaços que habitamos e que nos habitam.
Quando se é estudante do ensino superior, um destes espaços consiste, sem dúvida, na
própria instituição de ensino. Nestes contextos formais de ensino, o tempo pode ser repartido pelo tempo destinado à atividade escolar e por outras atividades, que os estudantes
realizam de forma voluntária, dentro das instituições educativas, mas que não são académicas (Álvarez, 2016). Para além disso, existe também o tempo dedicado às atividades realizadas fora da instituição de ensino. Estas atividades e experiências, que podem ser
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desenvolvidas pelos estudantes para além das atividades meramente académicas, podem
consubstanciar-se num terreno fértil de desenvolvimento pessoal e social, onde a construção
da própria identidade proﬁssional se vê tocada.
Tal como já referimos acima, as instituições de ensino superior veem-se hoje a braços
com desaﬁos que são característicos da sociedade contemporânea. Se durante séculos se
valorizou, sobretudo, a memorização e a capacidade de repetir “a matéria” estudada, estas
instituições têm hoje como principal missão estimular e valorizar o pensamento crítico dos
estudantes e proporcionar uma formação proﬁssional sólida, assente numa formação pessoal
e social robusta.
Para além disso, são compelidas, pelo mercado de trabalho, a formar proﬁssionais com
grande capacidade de ﬂexibilidade e de adaptação a diferentes situações. O Processo de Bolonha veio vincar ainda mais esta questão, trazendo para a equação a importância do trabalho
autónomo dos estudantes. Assim, para além da necessidade de uma aposta em estratégias
de formação inovadoras, práticas, ﬂexíveis e diversiﬁcadas, por parte da instituição de ensino,
também o estudante é chamado a participar ativamente no seu processo de formação, no
desenvolvimento de competências que vão para além do saber/conhecer e que se prendem
com o saber-ser e o saber intervir. Assim, em pleno século XXI, a formação de proﬁssionais
faz-se nas instituições de ensino, mas, também, fora delas.
Neste sentido, e em linha com o exposto, demarcam-se as experiências de ócio enquanto tempo(s) construtivo(s) da identidade pessoal e proﬁssional, quer decorram dentro
da instituição de ensino, quer fora desta.

o trabalho empírico

O estudo aqui apresentado é de caráter exploratório, realizado a partir do marco teórico
dos estudos culturais. Enquadra-se no paradigma geral da investigação qualitativa, de contornos etnográﬁcos, e apresenta os seguintes objetivos: Conhecer as representações dos estudantes relativamente às distintas vivências do tempo e às experiências de ócio, enquanto
espaços de desenvolvimento pessoal e socioproﬁssional; Perceber se o ócio tem inﬂuência
na construção da identidade proﬁssional e pessoal dos estudantes do ensino superior; Perceber se as instituições de ensino superior podem ser locais de vivência do ócio.
Para dar resposta aos objetivos do estudo, foram utilizadas técnicas clássicas de análise
documental, assim como a observação direta e os focus group, ou entrevista em grupo, a 90
estudantes a frequentar licenciatura na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do
Instituto Politécnico de Leiria. Contudo, foram os focus group que constituíram o método
principal de recolha de dados e de produção de informação.
O focus group, ou a entrevista em grupo, possibilitou o conhecimento de uma grande
diversidade de opiniões e de vivências, numa pluralidade de discursos (Barbour, 2007). Foram
realizadas oito entrevistas em grupo, envolvendo cada entrevista entre 10 a 12 sujeitos (estudantes), sendo dirigidas por um moderador, que teve um papel ativo na recolha dos dados
(Silva, Veloso & Keating, 2014). Cada entrevista teve a duração, aproximada, de 90 minutos.
A metodologia de análise utilizada foi a análise de conteúdo.
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Os sujeitos – caracterização sociodemográﬁca
Participaram nas entrevistas em grupo um total de 96 estudantes do 1º Ciclo de estudos.
Todos os estudantes se encontram no segundo ano, distribuindo-se, todavia, por duas licenciaturas distintas: 39 estão a frequentar a licenciatura de Educação Social e 57 a licenciatura
de Serviço Social. Escolheram-se estudantes a frequentar o segundo ano, por se considerar
importante os sujeitos estarem naquilo a que se pode chamar “a meio” da sua formação: com
a vivência de um ano no ensino superior mas, faltando ainda, outro ano para se licenciarem.
A maior parte dos estudantes é do sexo feminino, 90 estudantes, sendo apenas 6 estudantes do sexo masculino. No que se refere à idade, todos os sujeitos têm idades compreendidas entre os 19 e os 22 anos. Quanto ao lugar de proveniência, alguns estudantes provêm
de localidades distantes de Leiria, ﬁcando, destarte, alojados na cidade, enquanto que outros
vêm da periferia da cidade e da própria cidade. Com efeito, no que se refere ao lugar de proveniência, existe uma grande heterogeneidade, mas demarca-se o facto de todos habitarem,
durante o período de aulas, na cidade ou próximo dela.

Apresentação e discussão de resultados

Partindo do cruzamento da literatura cientíﬁca com os resultados do trabalho empírico,
nomeadamente com a análise de conteúdo das entrevistas em grupo, iremos responder aos
objetivos traçados, tendo como eixo estruturante as temáticas que emergiram, de forma
transversal, nos discursos dos sujeitos, assim como, as respetivas categorias e subcategorias.
O Quadro 1, apresentado abaixo, exibe a grelha de análise temática.
Cidade
Tempo

Ócio

Instituição de ensino

Quadro 1. Grelha de análise temática

Espaços particulares

Espaços públicos

Vivência do(s) tempo(s)

Tempos sociais
Atividades
Contextos

Percepções sobre o tempo

Representações do ócio
Vivência do ócio

Relação com a identidade socioprofissional
Relação com a identidade pessoal

Espaços de desenvolvimento do ócio

Atividades oferecidas pela instituição
Atividades não proporcionadas pela instituição

Relativamente ao primeiro objetivo, os dados permitem conhecer as representações
dos estudantes relativamente às distintas vivências do tempo e às experiências de ócio, enquanto espaços de desenvolvimento pessoal e socioproﬁssional. Assim, num primeiro momento, os dados revelam duas posições distintas no que respeita às relações que os sujeitos
detêm com o seu tempo. Enquanto que uns estudantes perspetivam o tempo de uma forma
positiva, destacando-se, pelo número de vezes que foram apontados, os adjetivos “praze-
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roso”, “valioso”, “enriquecedor”, “produtivo”, “interessante”, “útil” para caracterizar o seu
tempo, um outro grupo de estudantes perceciona o seu tempo de uma forma tendencialmente mais negativa, destacando-se as palavras: “aborrecido”, “desgastante”, “cansativo”,
“perdido”.
Num segundo momento, e quando analisamos os discursos dos sujeitos relativamente
à forma de vivência do tempo, percebemos que os estudantes começam por distinguir os
diversos tempos sociais, estando em lugar dianteiro o tempo dedicado às aulas e à realização
de trabalhos. Para além do tempo dedicado à escola e às tarefas inerentes a esta, num segundo lugar, os estudantes referem os tempos dedicados à família e aos amigos. Por ﬁm, e
em terceiro lugar, foi referido o tempo dedicado ao emprego, uma vez que muitos dos sujeitos são trabalhadores-estudantes.
No que se refere às atividades realizadas durante os diferentes tempos sociais, os estudantes destacam as aulas, o trabalho que têm de realizar nos seus empregos, as atividades
familiares – convívio sobretudo com a família mais direta e realização de tarefas familiares , as saídas com os amigos – tanto da escola como de fora da escola – e a participação em atividades sociais e comunitárias nos locais onde residem – catequese, escutismo, voluntariado,
organização de festas comunitárias.
Quando questionados acerca das suas perceções relativamente ao ócio e às experiências
de ócio, a análise dos dicursos dos sujeitos permite perceber que, a grande maioria das atividades apontadas para além das aulas são nitidamente perspetivadas enquanto experiências
de ócio, uma vez que são encaradas numa perspetiva de desenvolvimento humano.
Embora um elevado número de estudantes tenha reconhecido a escola, designadamente as aulas e a realização de trabalhos académicos, como tempo essencial de construção
da identidade pessoal, social e proﬁssional, a verdade é que foi nas atividades realizadas paralelamente que os estudantes reconheceram a vivência de experiências de ócio “verdadeiramente gratiﬁcantes, prazerosas e construtoras do meu ser” (estudante 40). Segundo os
dados, os estudantes reconhecem nestas atividades, realizadas num tempo próprio e subjetivo, uma experiência transformadora.
Os dados revelam que as ativivades de sociabilização – quer seja com os colegas, amigos
ou familiares -, são entendidas pelos estudantes como cruciais para o desenvolvimento do
seu projeto pessoal, por onde passa a construção da identidade proﬁssional.
Com efeito, os discursos dos nossos sujeitos revelam que, se por um lado, a família é o
contexto que relembra aos estudantes “quem somos e para onde queremos ir, que nos motiva e incita a nos desenvolvermos sempre mais” (estudante 63), por outro lado, “os colegas
de Escola estão connosco esta viagem única e são importantíssimos na construção daquio
que seremos enquanto proﬁssionais, porque é com eles que discutimos aspetos da proﬁssão,
que partilhamos ideias relativamente aos conhecimentos que adquirimos, às práticas que
poderemos desenvolver no futuro, à maneira de agir proﬁssionalmente, etc” (estudante 20).
Assim, e no que se refere ao segundo objetivo deste estudo - perceber se o ócio tem
inﬂuência na construção da identidade proﬁssional e pessoal dos estudantes do ensino superior – na linha da argumentação apresentada no ponto anterior, conseguimos perceber
que os estudantes atribuem bastante importância ao ócio e às atividades de ócio na construção da sua identidade pessoal e socioproﬁssional.
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Esta fase da vida é uma fase de transição, onde se vive em função de um futuro que é
visualizado no presente, e é a partir do presente que é construído (Oliva-Augusto, 2002). Se
a sociedade contemporânea é caracterizada por viver uma perspetiva temporal centrada no
futuro, este aspeto é ainda mais marcante nos indivíduos que estão na situação dos nossos
sujeitos.
De acordo com os resultados obtidos, os estudantes reconhecem nas atividades potenciadoras de experiências de ócio, e que são desenvolvidas paralelamente às atividades escolares, momentos profícuos de desenvolvimento de competências. Se, por um lado,
reconhecem que a construção da identidade pessoal, social e proﬁssional, passa pela Escola
e pela frequência do curso, por outro lado, também reconhecem que muitas outras competências como a criatividade, a capacidade de planeamento e de improviso, o relacionamento
com outras pessoas, o trabalho em equipa, o pensamento crítico se desenvolvem, preferencialmente, no tempo de ócio, que é perspetivado enquanto tempo de construção.
Conforme nos revelam os dados, a vivência do ócio é representada pelos sujeitos em
íntima relação com a cidadania digna e a vivência saudável e construtiva, onde o grupo e a
comunidade são importantes meios de realização. Apesar de o ócio ser uma experiência privada e subjetiva, ligada à emotividade, os estudantes admitem que este não lhes faz sentido
separado da trajetória social onde estão inseridos. Este aspeto parece encontrar eco na literatura, quando Manuel Cuenca (2012) defende que o ócio valioso e pessoal é amplamente
compatível com a praxis comunitária, com o estar com o outro, em grupo, enﬁm, em sociedade. Assim, o ócio é apontado pelos sujeitos como contexto facilitador de desenvolvimento
pessoal e, até, de transição para o mundo socioproﬁssional “faço voluntariado e dá-me um
enorme prazer! Mas, atenção, eu também sinto que aprendo, e muito! Aprendo a ter uma
postura mais proﬁssional, a relacionar-me com outros técnicos e com utentes, e até mesmo,
a descobrir as minhas capacidades e competências! é uma atividade que me preenche muito”
(estudante 70).
Os dados indicam que os estudantes atribuem uma grande importância às experiências
de ócio, associando o ócio ao seu desenvolvimento integral e à construção da própria identidade proﬁssional: “que tipo de assistente social é uma pessoa que não faz mais nada para
além de decorar livros? Que não se consegue relacionar com os outros e que não desenvolve
as competências sociais mínimas?” (estudante 10).
No que se refere ao terceiro objetivo - Perceber se as instituições de ensino superior
podem ser locais de vivência do ócio – a maioria dos sujeitos considera que sim. Quer pelas
atividades concebidas e oferecidas pela instituição, nomeadamente, oﬁcinas de artes, roteiros culturais pela cidade, participação em espetáculos; quer pelas atividades que não são
concebidas pela instituição mas que, sendo iniciativa de outros, decorrem nesta, como por
exemplo, as atividades organizadas pela Associação de Estudantes, pelos Núcleos de Estudantes, pelos Clubes (teatro, música, dança), pelas Tunas, entre outros. Percebemos, pelos
resultados apurados, que a Escola é um espaço privilegiado de vivência do ócio e de potenciação deste como experiência integral.
Gostaríamos ainda de referir que os estudantes que manifestaram visões mais negativas
relativamente ao ócio, também demonstraram um discurso mais marcado pelo desencantamento e pelo desalento relativamente ao futuro, assente numa perspetiva de falência do
presente. Percebeu-se que, para estes estudantes, o importante é a certiﬁcação para a pro-
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ﬁssão e não o modo como se vão realizar pessoal e socioproﬁssionalmente. Por ﬁm, consideramos pertinente referir também que, nenhum estudante focou a questão monetária (ter
dinheiro ou a falta dele) como justiﬁcação para realizar, ou não, atividades de ócio.
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Conclusões

À luz dos resultados encontrados, podemos aﬁrmar que as atividades de ócio são perspetivadas, pelos sujeitos participantes, enquanto experiências de desenvolvimento pessoal
e socioproﬁssional. Para os estudantes, se por um lado, o ócio é expressão da identidade
(muito associado às trajetórias pessoais e sociais), por outro, é reconhecido enquanto espaço
privilegiado de construção das várias identidades, designadamente, a proﬁssional. Embora
os dados nos revelem diferentes usos do tempo, associado a diferentes atribuições de signiﬁcado, a verdade é que sobressai a ideia do ócio enquanto prática de resistência nos processos de educação e formação de proﬁssionais no ensino superior, onde a própria instituição
detém um papel importante, apesar de sobressair a ideia de que o sistema educativo não
valoriza a vivência do ócio.
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VIDA sAUDáVEL - UmA PoLÍTICA PúbLICA DE LAzEr E EsPorTE
PArA o ENVELHECImENTo No brAsIL1

Joelma Cristina Gomes2

rEsUmo
Este trabalho apresenta conceitos, princípios, diretrizes e sistematização de uma política pública para
o envelhecimento no Brasil. O objetivo do programa é democratizar o lazer e o esporte recreativo para
promover a saúde e o envelhecimento bem sucedido. A gestão é realizada por meio de uma parceria
entre Ministério do Esporte e Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG que acompanha sistematicamente de forma presencial, por meio dos formadores do programa, e por meio de um sistema de
monitoramento online, o Mimboé. A política é de grande relevância no Brasil, mas enfrenta problemas
em seu alcance, apesar dos esforços da equipe gestora. Consideramos pequeno o alcance do programa,
como uma política nacional para a pessoa idosa se considerarmos, o quantitativo de municípios que
conseguem pactuar com o governo federal. A municipalização se apresenta como grande desaﬁo para
se tornar uma política social de Estado e não de governo. Mesmo nesse cenário desaﬁador, o programa
tem como mérito a formação de gestores locais, a articulação intersetorial nos municípios, a criação
de Conselhos Gestores, que por meio das metodologias de planejamento participativo e gestão comunitária, estruturam e desenvolvem o programa.
PALAVrAs-CHAVE
Política Pública; Envelhecimento Ativo; Lazer.

Introdução

O Brasil assim como os países da América Latina possui hoje a característica de um país
que envelhece. De acordo com as Nações Unidas por volta de 2045 o número de idosos no
mundo deverá ultrapassar pela primeira vez na história da humanidade o número de crianças. No caso do Brasil, assim como os outros países latinos, o problema se agrava, pois diferente da Europa nós não enriquecemos primeiro para depois envelhecermos. E essa realidade
causa impactos homéricos em todo o sistema público, tanto em logística operacional quanto,
de investimento ﬁnanceiro na seguridade dos direitos adquiridos de previdência. O aumento
da demanda de pessoas idosas em pouco espaço de tempo preocupa os mais bem preparados gestores ﬁnanceiros dos países, como também gestores de políticas da área da saúde,
pois, altos investimentos em medicalização e internação (atenção secundária e terciária)
serão alocados para atender as comorbidades do envelhecimento.
Um Brasil com mais idosos e menos jovens no futuro é fruto de uma combinação explosiva
de fatores acumulados nas últimas seis décadas (entre 1950 e 2010): queda de mais de 80%

Trabalho apresentado durante o XII Encontro Internacional OTIUM e VI Congresso Internacional em Estudos Culturais - Ócios e Resistências: Crescer e Envelhecer em Contextos Culturais Diversos.
2
Graduada em Educação Física - Universidade Estadual de Goiás/UEG, Especialista em Arteterapia - Universidade
Potiguar/RN, Especialista em Gestão de Pessoas - UNIPAZ/PUC-Goiás, mestre em - Ciências da Religião PUC
/Goiás, formadora do -Programa de Esporte e Lazer da Cidade- PELC Ministério do Esporte / bolsista, pesquisadora
da UFMG, acadêmica de Gerontologia PUC/GOIÁS (em curso). Presidente do Conselho Municipal da Pessoa de
Goiânia. joelmald@hotmail.com
1

223

ÓCIOS E RESISTêNCIAS: CRESCER E ENVELHECER EM CONTEXTOS CULTURAIS DIVERSOS

da mortalidade infantil no país; redução drástica da natalidade, uma vez que as mulheres
que, em 1950, tinham em média seis ﬁlhos, em 2010 passaram a ter, em média, apenas um
ou dois ﬁlhos; aumento da expectativa de vida, que passou de 51 anos, em 1950, para 73
anos, em 2010, com previsão de atingir os 80 em 2050 (Berzins e Borges, 2012, p.184)
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é fato que essa transição demográﬁca acelerada leva o governo, empresas e sociedade
civil a criar estratégias para que, a atual forma de gestão das cidades possa sofrer alterações
emergenciais nas políticas sociais, produtos e serviços. O planejamento deve considerar que
a população passará por necessidades especíﬁcas relacionadas ao processo de envelhecimento populacional.
Ciente desse cenário o governo federal por meio do Ministério do Esporte teve como
iniciativa política, na área da prevenção, ou seja, da promoção da saúde criar uma estratégia
democrática para acesso ao esporte e lazer. O objetivo desse trabalho é divulgar e apresentar
a metodologia, diretrizes e princípios do programa de esporte e lazer da cidade - PELC.

metodologia

A pesquisa investigou documentos do programa PELC, site do Ministério do Esporte e
material de apoio pedagógico dos formadores do programa para relatar e fundamentar a
proposta do programa. O estudo foi realizado mediante a combinação de pesquisas bibliográﬁca e documental.

resultados e discussão

O programa foi criado no ano de 2004 para atender uma demanda do direito social de
acesso ao esporte e lazer. Desde então, por meio de ações intersetoriais, ocorreu um processo de qualiﬁcação das diretrizes, princípios e objetivos com a intenção de ampliar e democratizar a política. Esse programa é desenvolvido pelo Ministério do Esporte por
intermédio da Secretaria Nacional de Esporte, Lazer e Inclusão Social (SNELIS) e está atualmente vinculado aos seguintes departamentos: Departamento de Desenvolvimento e Acompanhamento de Políticas e Programas Intersetoriais de Esporte, Lazer, Educação, e Inclusão
Social (DEDAP), que abarca a Coordenação Geral de Estudos e Pesquisas de Esporte e Lazer a
(CGEPEL) e Departamento de Gestão de Programas de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão
Social (DEGEP), que compreende, entre outros a Coordenação Geral de Acompanhamento
Operacional de Convênios (CGAO); O programa atende todo território nacional e possui três
modalidades: PELC Urbano, PELC Comunidades Tradicionais e PELC Vida Saudável.
O PELC Vida Saudável é uma política social que visa oportunizar à pessoa acima de 45
anos a prática regular de exercícios físicos, atividades culturais e de lazer, estimulando um
estilo de vida ativo, proporcionando o conhecimento de novas atividades artísticas e culturais
valorizando a sabedoria popular adquirida por essa população. As atividades de convivência
são o palco principal do programa, pois um dos grandes objetivos é tirar o idoso do isolamento social.
O programa se desenvolve por meio de oﬁcinas que atendem aos vários interesses do
lazer; intelectuais, físico-desportivos, artísticos, manuais, sociais e turísticos agregando valor
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e signiﬁcado à prática de lazer e ao convívio social. As atividades de convivência têm como
objetivo qualiﬁcar o envelhecimento fomentando a construção de conhecimentos, práticas
e resgate da cultura local.
O objetivo central do programa é democratizar o lazer e o esporte recreativo para promover a saúde e o envelhecimento bem sucedido.
Os benefícios da atividade física estão presentes nos aspectos biológicos, psicológicos, e sociais, pois ao envelhecer os idosos podem enfrentar problemas como: solidão, ausência de
objetivos de vida e de atividades ocupacionais, sociais, de lazer, artístico-culturais e físicas.
A atividade física auxilia na reintegração destes na sociedade e melhora o seu bem-estar
geral (Mazo, 2009, p, 123).

O programa possui características próprias, pois foi e, é construído por um coletivo de
proﬁssionais de educação física que são os formadores do programa hoje, pesquisadores e
bolsistas da UFMG que é a instituição de ensino superior parceira do programa. São eles os
atores que pedagogicamente preparam os recursos humanos nos municípios denominados
no programa de agentes sociais.
Os núcleos de esporte e lazer da cidade são implementados através de celebração de convênios ou termos de cooperação entre ME, municípios, distrito federal e entidades estaduais
ou federais. O processo de se dá por meio de edital público que pode ser pleiteado de duas
formas; por projetos da própria proponente ou emenda parlamentar (Ministério do Esporte,
2013, p.07).

O programa prioriza a diversidade cultural do país reconhecendo a grandeza, riqueza e
especiﬁcidades de cada região, estado e municípios. Por isso se denomina como esporte e
lazer Da cidade onde, cada projeto é desenvolvido considerando a cultura, costumes e hábitos locais.
Uma das questões que indica a importância de construir conhecimento é a necessidade de
qualiﬁcar a ação política na sua capacidade de dar respostas adequadas e de qualidade às
demandas da população. E, para dar essas respostas, é preciso conhecer a realidade. é preciso conhecer as necessidades da população e os gargalos estruturais que impedem a satisfação dessas necessidades. Ao mesmo tempo, é preciso conhecer as potencialidades e as
vocações do setor esportivo de cada região, para poder investir adequadamente e levar o
padrão de qualidade na cultura e do esporte (Todin, Vida e Feix, 2014, p. 101).

De acordo com o Ministério de Esporte (2013) o programa Vida Saudável foi ediﬁcado
e se desenvolve com princípios referenciando: a constituição da República Federativa do Brasil 1988, O estatuto da cidade – lei n. 10.257/01, o plano plurianual 2004/2007 do governo
Lula “Brasil um país para todos’’, o Plano Plurianual 2008/2001, 2012/2015, Estatuto do Idoso
- lei n. 10.741/2003, Política Nacional para a Integração das Pessoas com Deﬁciência decreto
n. 3298/199 e carta de Ottawa 1989.
O programa além de democratizar o esporte e o lazer que é um direito constitucional
tem a intenção de torná-los uma política de Estado e não de governo. Para tanto, sua formatação está fundamentada em duas iniciativas; a implementação/desenvolvimento de núcleos
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de lazer e esporte recreativo e, formações continuadas que são estratégias executadas periodicamente, para garantir a qualiﬁcação e empoderamento local das ações.
Os agentes sociais, pessoas da localidade que desenvolvem o programa, são acompanhados durante todo o convênio por meio de encontros, as formações, metodologia adotada
no programa. Essas formações são divididas em módulos com respectivas cargas horárias:
módulo introdutório I e II cada um com carga horária de 24h e Avaliação I e II cada um com
16h e visita pedagógica que ocorre juntamente como o módulo AV I e tem carga horária de
8h. A formação em serviço é uma estratégia criada para garantir a qualiﬁcação da equipe
local que, por meio de estudo dirigido semanal, tem carga horária remunerada de 2h. Deve
ser um momento de estudo, troca de idéias, experiências, palestras com proﬁssionais da localidade, ﬁlmes, vídeos e aprofundamento de conceitos do programa é também um momento de planejamento das ações das atividades sistemáticas e assistemáticas do núcleo.
Os núcleos de esporte e lazer recreativo têm como objetivo aglutinar a comunidade e
desenvolver oﬁcinas de 1h30 a 2h de duração com atividades corporais, culturais, artísticas
e intelectuais. As ações do programa têm caráter lúdico, pedagógico e social.
A intenção do Ministério do Esporte juntamente com a UFMG é fomentar na comunidade a apropriação dessa política pública para que o empoderamento da pessoa idosa esteja
vinculado aos pilares das diretrizes que fundamentam o programa: auto-organização comunitária, trabalho coletivo, protagonismo do sujeito que envelhece valorização da cultura local,
valorização dos saberes populares, respeito às diversidades (cultural, sexual, étnica e religiosa), intersetorialidade e municipalização. Essas diretrizes são garantidas por meio dos
conteúdos desenvolvidos nas formações como; educação popular, planejamento participativo, gestão compartilhada, participação e controle social.
A duração do convênio é de 24 meses e tem previsão de recursos ﬁnanceiros para contratação de recursos humanos (agentes sociais e coordenadores), aquisição de material permanente e itens para eventos que são as atividades assistemáticas do programa.
A prioridade do programa é atender municípios que não possuem, ou possuem poucos
espaços e equipamentos de lazer. Comunidades que não obtiveram, historicamente, a oportunidade de usufruir do lazer como um direito social.
O que acompanhamos como formadora do programa são relatos de mudança do status
quo da população em suas condições de vida; saída do isolamento social, ressigniﬁcação de
sua trajetória de ciclo de vida, libertação da dependência psicológica de medicamentos e
consultas médicas, apropriação de sua história de vida e mudança no estilo de vida.
Não há uma padronização do programa, pois sabemos das variantes culturais que temos
na extensão territorial de nosso país. Em muitos deles o grupo gestor local consegue desenvolver uma ação intersetorial na governança municipal entre; Secretarias da Saúde, Assistência Social e Educação o que qualiﬁca o programa e avança nas ações propostas pelo PELC
-Vida Saudável. Ouvimos relatos das equipes de saúde que, ocorrem mudanças comportamentais nos idosos das cidades. Deixaram de procurar os centros de saúde para buscar medicação (que muitas vezes não eram necessárias era mais uma dependência psicológica do
que necessidade biológica) e passaram a frequentar as palestras educativas e preventivas.
O programa traz uma possibilidade de acesso à promoção de saúde na atenção primária e o
município constata uma diminuição na procura do serviço público de saúde as unidades básicas de saúde - UBAS. Por meio de relatos dos prefeitos dos municípios conveniados no pro-
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grama, há uma diminuição na compra de medicamentos depois que o programa é implementado.
As equipes locais; agentes sociais de esporte e lazer, coordenadores, controle social e
grupo gestor ao longo do convênio vão qualiﬁcando e proﬁssionalizando suas ações como
agentes municipais de lazer e o resultado é a mudança na vida das pessoas da comunidade
e da equipe local.
A Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG,integrante da equipe gestora do programa PELC, oferece cursos de educação à distancia - EAD com conteúdos especíﬁcos na área
do envelhecimento. Temas relacionados ao esporte, lazer, saúde, ﬁnanciamento e orientações de como estruturar uma política pública; estão garantidos dentro da plataforma para
que, a formação desses agentes e gestores nos municípios se efetive com qualidade. Estes
conteúdos são organizados em módulos para qualiﬁcar e aprofundar as temáticas do PELC.
A transformação e empoderamento social dos idosos se dá por meio da convivência,
das práticas de lazer por seus diversos interesses e pelas oﬁcinas que incluem o esporte recreativo. As equipes de saúde que também fazem parte do conselho gestor do programa, e
acompanha os beneﬁciários em algumas atividades, constatam que o comportamento dos
idosos perante as comorbidades do envelhecimento que são modiﬁcadas. São idosos motivados e rejuvenescidos com as atividades realizadas em grupo. Esse é o resultado de política
pública que trata da prevenção, da atenção primária prioritariamente em um país que envelhece de forma exponencial.

Considerações finais

O programa possui em sua identidade a lógica da inclusão, da democracia e da formação
continuada para qualiﬁcação das pessoas envolvidas no convênio. Eles se tornam gestores
em políticas de esporte e lazer nos municípios que, muitas vezes, não possuem a Secretaria
de Esporte, pasta especíﬁca que deveria desenvolver o programa PELC Vida Saudável. Essa
realidade é o reﬂexo da falta de investimento e ausência de planejamento dessa política no
Brasil, que historicamente foi e é negligenciada. Entendemos que o lazer e o esporte recreativo devam ser pauta de discussão nas três esferas de governança; municipal, estadual e federal. A defesa do acesso ao lazer, por meio de programas como Vida Saudável, garante que
esse direito constitucional possa promover mudanças signiﬁcativas na trajetória de vida das
pessoas idosas. Percebe-se resultados qualitativos nos aspectos comportamentais, sociais,
psicológicos e físicos nas populações atendidas no programa, programa esse, que já em suas
diretrizes indica o empoderamento social como um dos objetivos. O que podemos constatar
é que em vários municípios sejam eles de grande, médio ou de pequeno porte, a pessoa
idosa possui pouca ou quase nenhuma opção de lazer.
A ressigniﬁcação dos espaços da cidade, o empoderamento da comunidade a qualiﬁcação da equipe local fazem desse programa um marco nos municípios onde é implementado.
O envelhecimento populacional é um dos principais desaﬁos atuais da sociedade contemporânea. Por isso a importância de reconhecer esse programa como uma iniciativa que
pode ajudar na conscientização e principalmente criar condições que favoreçam ações que
visem o acompanhamento e desenvolvimento de políticas nacionais de integração e promoção da saúde para essa população. Idosos são pessoas com potencial criativo, social e hu-
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mano e dentro de uma concepção gerontológica devem ocupar diferentes espaços e merecem contributos signiﬁcativos, pois, são os mais experientes da comunidade. é visível o ganho
na qualidade de vida das pessoas nas comunidades. Na gestão pública, o planejamento de
políticas para o envelhecimento deve tratar a atenção primária da saúde como estratégia
emergencial pois, ela é mais econômica e portanto viável a todos os municípios, necessitase de baixo investimento, em comparação a outras estratégias, e de forma eﬁciente atua na
prevenção das comorbidades e do agravamento do quadro da envelhescência. Sendo assim,
os investimentos em implementos de programas de lazer e esporte recreativo podem melhor
alocar os recursos ﬁnanceiros, otimizando a política de prevenção. Ela torna-se mais efetiva
do que, por exemplo, a medicalização, a internação e as Instituições de Longa Permanência
de idosos - ILPI’s locais que desconsideram os vínculos isolam o humano da sociedade e aceleram o processo de perdas; de capacidades físicas, mentais e sociais e principalmente da
dignidade.
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DA sEmIóTICA sALAzArIsTA Do VINHo
Aos óCIos E rEsIsTêNCIAs NA qUArTA IDADE

António Pernas1

rEsUmo:
A presente reflexão pretende analisar a proximidade do estímulo ao consumo do vinho num contexto
de ócio e lazer na sociedade portuguesa nascida entre 1930 e 1940. Neste sentido, elege-se do ponto
de vista metodológico, a convocatória de uma abordagem cartográfica e hermenêutica que descodifique a apropriação propagandista salazarista do consumo do vinho pela política. A taberna, enquanto
espaço privilegiado de lazer nessa época, congrega manifestações de cultura popular. Os que a frequentaram no tempo do Salazarismo a que se refere este estudo, são os mesmos que a continuam a
experienciar no século XXI. Apoiam-se em tempos de ócio, onde a espontaneidade de práticas de microresistências é uma constante. Pode acontecer a partir da quadra improvisada que se canta à desgarrada,
até um fado intemporal.
PALAVrAs-CHAVE
Estudos Culturais, Idosos, Lazer, Ócio, Micro-resistências.

o estímulo ao consumo de vinho - indução salazarista de ócio e lazer nas
gerações de 1930/40
Nos tempos idos da ditadura em Portugal e de um dos seus maiores intérpretes - António de Oliveira Salazar - a produção nacional de vinho situava-se em 1934 e 1938 nos 10.804,7
e 10.955 hectolitros, (2010:42) respetivamente, segundo informação recolhida na obra da
autoria de Dulce Freire e intitulada Produzir e Beber – A Questão do Vinho no Estado Novo.
Entre 1930 e 1940, foram estes os valores produtivos atingidos com maior relevo. Do Portugal
agrícola e rural dessas décadas, até aos nossos dias, o vinho foi e é na atualidade a grande e
aclamada bebida nacional. E se no passado a apropriação propagandista salazarista do consumo de vinho pela política foi uma realidade incontestável, no presente, o mesmo vinho
bate recordes de exportação todos os anos. A ViniPortugal - Organização Interproﬁssional
do Vinho de Portugal - reconhecida por Despacho do Ministério da Agricultura, sendo a entidade gestora da Marca Wines of Portugal, sustenta que em 2017 as exportações de vinho
português situaram-se nos 777.924 milhares de euros. Um aumento de 7,5% em relação ao
ano de 2016. Sucedem-se os recordes, ano após ano.
Através do prisma teórico e metodológico dos Estudos Culturais, é pretensão deste estudo compreender a pluralidade de sentidos da hipotética relação que aproxima o estímulo
ao consumo de vinho e a relação com tempos de ócio em sujeitos octogenários portugueses
que habitam em contexto não-urbano, sujeitos esses, que viveram ideologicamente toda
uma hegemonia fascista e muitas vezes lhe deram “vivas” nas tabernas, exultando o ditador,
com copos cheios de vinho. Podemos ir ao encontro de um destes exemplos no blogue intitulado História e Arqueologia não é só Desvendar o Passado é Também Construir o Futuro Garvão. Ali encontrámos um pequeno artigo intitulado Tio Manuel da Vaca Gorda – homem
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dos “vivas a Salazar”. Refere o citado blogue que das estações por onde deambulava, sempre
caminhando, até às tabernas, eram constantes os tais “vivas”, gritados por este homem, sem
que alguém percebesse o porquê.
Tentámos olhar para o desenvolvimento desta problemática, através de uma análise
conversacional e de observação em torno das práticas de micro-resistências que estes sujeitos desenvolveram e desenvolvem em ambiente costumeiro de taberna/café.
Esta população, envelhecida, vive a ociosidade entre um estar e uma memória mítica.
Perscrutam, muitas vezes, imaginativamente, momentos de lazer que não tornem os dias
tão longos nem tão pouco preenchidos de emoções. Cantam à desgarrada, comentam o passado e o quotidiano, contam anedotas, jogam jogos de tabuleiro (damas) e de mesa (dominó
e cartas), e até imitam os fadistas de outrora.
Entre discursos e práticas políticas, as histórias de vida destes sujeitos estão fortemente
ligadas a ociosidades em que o consumo de vinho é também um pretexto para comemorar
uma forte identidade local, articulada com as já citadas ocasiões de lazer e uma idiossincrasia
que socialmente nem sempre é aceite e compreendida da melhor forma. Ser idoso, ainda
não é uma “moda” em Portugal, muito menos, quando se resiste a tal processo de envelhecimento com o poder da mente, rejeitando a discriminação social e cultural, convivendo num
jogo de imagens de uma ausência salazarista, que muitos acreditam ter saudade.
Mas falar de imagens é igualmente falar de relações, correspondências e grandezas,
constelando um jogo que também pode ser de vozes, sons, objetos e sentidos. Caso nos
queiramos recordar da imagem do ditador António de Oliveira Salazar, podemos fazê-lo com
diversos olhares, mas o que nos move neste estudo, é imaginá-lo como um hipotético jogador, estratégico, ideológico e psicológico, discursando entre ócios e lazeres, junto do povo,
desses operários que no dizer de Licínio Martins na obra Cultura e Lazer, evocavam o “domingo” como “o único dia que […] tinham para descansar e para realizar algumas atividades
para as quais durante a semana não teriam tempo, já que tinham de trabalhar durante largas
horas” (2017:21).
A propaganda do Estado Novo, habilmente comandada por António Ferro e que Orlando
Raimundo na obra António Ferro o Inventor do Salazarismo coloca “no comando do aparelho
de propaganda [e diz ser] a um tempo, o leme, a proa e o mastro da nau salazarista, [tem
como missão ideológica] alegrar os pobres, proteger os ricos” (2015:11). E nesse tempo, os
pobres facilmente se alegravam nas “romarias [que] seriam também locais de lazer, a par
das tabernas” (Licínio Martins, op.cit., p.21). O mesmo autor, acrescenta ainda que “estes
dois locais estavam quase sempre ligados a hábitos operários, que, quando cometidos em
excesso, eram vistos como nefastos, o consumo em excesso de bebidas alcoólicas e o problema dos jogos a dinheiro” (Id., ibid).
Desde sempre que o consumo de vinho tem com a tradição e a cultura portuguesa uma
relação de muita proximidade. Quer seja no espaço privilegiado da taberna ou no aconchego
do lar, o vinho é desde os tempos mais remotos um produto venerado. Recordemos “Dioniso,
também chamado Baco e identiﬁcado em Roma com o antigo Deus itálico Liber Pater [que]
é, na época clássica, essencialmente o deus da vinha, do vinho e do delírio místico” (Grimal,
2009:121).
De Roma a Lisboa, podemos ainda encontrar esta gloriﬁcação ao consumo de vinho na
invocação do poeta Ary dos Santos, quando escreve em 1973 a canção intitulada Vira do
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Vinho. A letra da música pode ser visualizada no blogue Tonicha Clube de Fãs, dado ter sido
esta a intérprete da mesma: “Era o vinho, meu bem, era o vinho/Era a coisa que eu mais
adorava/ (…) Só por morte, meu bem, só por morte/Só por morte o vinho eu deixava.” é cantada de lés a lés em Portugal, no convívio das tabernas, nos breves momentos em que “o
chamado ócio, que não consiste em não fazer nada, mas sim fazer muitas das coisas não reconhecidas pelas formulações dogmáticas da classe dominante, tem tanto direito a aﬁrmar
a sua posição como o próprio trabalho”, defende e sugestiona, virtuosamente, Robert Louis
Stevenson (2016:11) na obra Apologia do Ócio.
Neste contexto, a primeira interrogação que norteia este estudo, prende-se ao facto de
continuar ou não a existir nos octogenários do Portugal de hoje alguma semelhança com a
potencialidade hegemónica e respetiva ação político-ideológica e de veneração pelo consumo de vinho do Portugal de outrora. O gesto de pegar num copo de vinho terá hoje em
dia o mesmo signiﬁcado, o mesmo sentido identitário de nação que Michel Giacometti refere
na obra O Cancioneiro Popular Português, quando se refere acerca das mãos e dos ritos?
Acreditamos que o consumo de vinho e o entoar do canto, em tempos de ócio, tiveram e
parecem continuar a ter uma relação íntima ao longo dos tempos.
Dioniso, deus do vinho e da inspiração, era festejado com procissões tumultuosas, nas quais
ﬁguravam, evocadas por máscaras, os génios da Terra e da fecundidade. Estes cortejos
deram origem às representações mais regulares do teatro: a comédia, a tragédia e o drama
satírico, que conservou por mais tempo a marca das suas origens.
(Grimal, 2009:122)

Falamos de uma relação, onde a imagem – estereotipada – pode comunicar-nos uma
alegoria, um símbolo, um emblema, uma questão cultural e política. A partir dela pode ser
elaborado o texto.
Do pão vivia o homem e também dos ritos, ou seja, da codiﬁcação possível das leis da natureza. Quando conheceu a azeitona, os ritos ensinaram-lhe a oração do canto que amadurece
e torna o fruto dócil aos gestos do varejador. Aprendeu assim a exata dimensão da voz e descobriu nos ritos, que também eram os movimentos do Sol e da Lua, o espaço da sua sobrevivência. Cultivou plantas, recortou pedras, domesticou águas e reparou que o canto abria a
terra, penetrava o coração da pedra, rompia a fragilidade tranquila da água. Mais tarde, observou nos longes a secreta ambição de abolir a voz. Procurou então caminhos sem ﬁm e,
curvado sob cargas pesadas ou embalado pelo andar vagaroso do boi galante, cantou as distâncias possíveis dos homens. Quando chegou o tempo de juntar o seu gado, já não se admirou que com ele subisse a voz as encostas dos montes, ecoando singularmente pelos vales.
Na verdade, foi neste momento, e só neste momento, que aceitou a terra como sua. Por isso,
voltou para casa, pisou a uva, bebeu do seu vinho e soltou o seu canto sob a lua alta.
(Giacometti, 1981:133)

Em Giacometti, o processo de aprendizagem do homem em contacto com as “leis da
natureza” culmina com vinho e canto. Em tempo de lazer, os homens dão as mãos, entreajudam-se, para produzirem gestos de ócio. Traduzem uma imagem que nos olha e é olhada.
Na procura do eu ou no encontro com o outro, existe nesse ombro a ombro todo um conjunto
de possibilidades para se estabelecer comunicação. Entre o “pão” e os “ritos,” o mito agrário
traduz o consumo de vinho que produzirá o canto.
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No espaço da construção identitária e cultural das “tabernas tradicionais”, cuja continuidade parece colocada em perigo, e até com uma grande “tendência a desaparecer, engolidas pela nova sociabilidade deste século” (Leite, 2014:30), o vinho dissipa-se nas gargantas
de clientes, maioritariamente, masculinos. Mas a memória não desaparece e mesmo que a
análise crítica de Orlando Leite na obra Guia das Tascas e Tabernas de Portugal sugira o desenraizamento da taberna tradicional, toda a ação que nela continua a existir com entretenimentos à volta de jogos de cartas (bisca, sueca, etc.) e outros, proporcionará sempre aquilo
que Robert Louis Stevenson designa de “capacidade para o ócio”, [a qual], implica um apetite
ecuménico e uma identidade pessoal” (2016:21).
O consumo de vinho não tem género, mesmo quando ingerido no tempo de Salazar.
Homens e mulheres são incitados a beber, conforme ilustra Joaquim Vieira, na obra Portugal
Século XX - Crónica em Imagens - 1930-1940, ao apresentar um cartaz de propaganda onde
se lê: “beber vinho é dar o pão a 1 milhão de portugueses” (1999:144). Adianta ainda o
mesmo autor que este seria “um dos três cartazes da campanha pró-vinho que a partir de
1938 submerge o país” (Id., ibid.).
Similarmente, no célebre texto de Platão, - O Banquete – é feita referência a um provérbio: “no vinho, sem as crianças ou com elas, não estivesse a verdade” (Platão, 1972:54). Estamos perante “[uma] alusão ao provérbio: (…) o vinho e as crianças são verídicas” (Id., ibid).
Até a política se apropria e idealiza uma estratégia à volta do consumo de vinho. Não é de
estranhar que “os debates na Assembleia Nacional, a partir dos ﬁnais da década de 1930, [insistissem] na vantagem de beber vinho, «a salutar bebida nacional».” (Cascão, 2011:68-69).
O povo necessita de um “momento para deixar vagar os pensamentos” (Martins,
2014:109). O povo carece do alimento do ócio, ou seja, da cultura. Na obra coordenada por
Maria Manuel Baptista e Anne Ventura, denominada Do Ócio Debates no Contexto Cultural
Contemporâneo, o mesmo autor defende ainda que “o ócio é uma experiência gratuita, necessária e enriquecedora da natureza humana” (Idem, p. 110). Salazar necessitava de alguma
«embriaguez» nacional para propagandear a sua ideologia política. Nada melhor para o realizar do que a organização de festas controladas pelo Estado Novo. Daniel Melo na obra Salazarismo e Cultura Popular, salienta a importância que Salazar referenciava como
instrumento de ação política do regime a tudo o que fosse “tradição” e “costume popular”.
Uma das primeiras experiências com impacto nacional foram as Festas Vindimárias, iniciadas
em 25-10-1936. (…) Celebrou-se o espírito da abundância, da colheita vinícola, produto nacional por excelência. Em suma, o elogio do trabalho em tom de festa. (…) O intuito político-ideológico que subjazia à realização desta iniciativa oficial não era ocultado,
pretendia-se conduzir o povo para a valorização do que era positivo, produtivo ou nacional
(trabalho, vindima, beleza), higienizando-o (mental e esteticamente) e afastando-o daquilo
que era nefasto (tristeza, rotina diária).
(Melo, 2013:191-192)

No prisma teórico e metodológico dos Estudos Culturais, Maria Manuel Baptista ao publicar na revista brasileira de Estudos do Lazer o artigo intitulado, Estudos de Ócio e Leisure
Studies – O atual debate ﬁlosóﬁco, político e cultural, aﬁrma existir “a ideia de que que o
ócio, a preguiça e o lazer são vistos como moralmente perigosos” (Baptista, 2016:22).
E se a esta hipotética perigosidade associarmos o consumo de vinho, como fonte de
inspiração dionisa?
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Salazar «leva-os» a beber vinho; impinge-lhes, falsamente, «ociosidades» ao domingo.
Referimos a hipótese destas «ociosidades» num contexto de lazer analisado por José Clerton
de Oliveira Martins como “um caráter libertador (…) resultado da livre escolha do indivíduo
– embora ela não exista de forma absoluta e plena, uma vez que a livre escolha está demarcada por condicionamentos diversos, sobretudo socio económicos” (2014:108). Importa não
esquecer que estes condicionalismos são uma presença viva e constante da economia doméstica salazarista que tenta criar e recriar ócios através de uma cultura popular, baseada
em propagandismo a favor do regime.
Será que ao escrevermos, pintarmos, esculpirmos, ao bebermos um copo de vinho na
taberna e sentirmos inspiração para cantar um fado, ao criarmos, estaremos a ocupar um
tempo de ócio (criativo)?
Manuel Cuenca Cabeza e Macarena Cuenca Amigo apontam-nos duas rampas nessa
possibilidade de extensão de ócio criativo.
A dimensão criativa do ócio torna-se realidade através de duas vertentes complementares,
criação e “recriação”. A criação leva-nos ao prazer de inventar algo ou, simplesmente, à experiência gratificante da criatividade. A experiência criativa corresponde aos autores e atores. A outra vertente do ócio criativo é a “recriação” que, neste caso, significa dar vida,
recriar algo criado. […] O gozo da recriação surge de reviver o processo criador artístico;
mas, para além do processo, a vivência do ócio abre-nos à mensagem da obra de arte e ao
seu significado pessoal e cultural.
(Cabeza e Amigo, 2014:16)

Os mesmos autores reconhecem ainda que “as vertentes criação e recriação são essenciais para entender a inter-relação ente ócio e cultura” (Id., ibid.). Defendem que” ócio é
tudo aquilo que realizam as pessoas de forma livre e, simplesmente porque o desfrutam”
(Idem p.17). Teria Salazar alguma noção de que ócio enquanto “ação pessoal e comunitária
que tem a sua raiz na motivação e na vontade [poderia através do consumo de vinho que
ele pedia aos portugueses para beberem, conduzir a] valores [como] liberdade, satisfação e
gratuitidade, sem esquecer os referentes de identidade, superação e justiça?” (Id., ibid.).
Salazar limitava-se a avaliar e incentivar o consumo de vinho, como mais um suporte
económico dos anos 30, por entre pregões dogmáticos: “Comam uvas, bebam vinho [ou]
Uvas: fonte de saúde e de alegria “(Vieira, 1999:142-143).
E é este vinho que as gerações nascidas entre 1930 e 1940 ainda hoje bebem. Um vinho
que nesse tempo foi servido pelo Estado Novo e tendo na mira:
Levar a população a aumentar o consumo de produtos vinícolas, em defesa não só do respectivo lobby dos produtores, mas também para manter a estabilidade social de um sector
de que depende um número significativo de famílias rurais, e a que fenómenos de sobreprodução ameaçam causar problemas.
(Idem, p.143)

Atualmente, nas citadas gerações, pouco ou nada terá mudado no que ao consumo de
vinho diz respeito. Os portugueses continuam a produzir e a consumir muito vinho. A Base
de Dados Pordata registou em 2017 uma produção de 6.736.772 hl, ligeiramente superior à
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de 2016 com 6.021.968 hl. Já ao nível do consumo per capita e comparando os dados na Península Ibérica entre os anos 2013 e 2014, disponíveis na Base de Dados da Organização Internacional da Vinha e do Vinho, veriﬁcámos que os Portugueses continuam a consumir
individualmente mais vinho que os Espanhóis: 46,5 l para 24,8 l em 2013 e 48,1 para 25,0 l
em 2014, respetivamente.

A taberna – palco de ócio e lazer

No espaço rural, por exemplo, o homem velho é tipiﬁcado, apesar da idade avançada,
por quase nunca dispensar o prazer de saborear um bom petisco e beber uns copos de vinho
na «tasca» de sempre (uma raridade) ou no atual «café/bar», como uma má imitação de taberna. é uma rotina diária, uma fonte de lazer, um desenvolvimento de micro-resistências
que vão desde a arte de cantar ao desaﬁo, em forma de canto espontâneo e com quadras rimadas em estrofes de quatro versos, até ao fado castiço, repleto de ironias e de um abanar
de ombros em jeito de valentia e provocação. Nesta tradição oral, também não faltam as
anedotas e até relatos e interpretações próprias de temas diversiﬁcados do quotidiano.
Estes sujeitos nasceram numa época onde se expuseram “insuspeitadas vantagens médicas no consumo de vinho (que a campanha, na verdade, impulsiona de forma acentuada)”
(Vieira, 1999:143). Por trás de tal aﬁrmação, esconde-se a habilidade de um governo que
“dá uma ajuda condicionando a produção e venda de aguardente e de cerveja” (Id., ibid.).
O consumo de vinho constitui assim uma signiﬁcativa realidade imagética junto dos espíritos que Salazar procura educar, alicerçando-os “nos novos valores da «cultura popular»,
nacional-ruralista e corporativa, ou seja, de acordo com os grandes esteios ideológicos do
regime” (Rosas, 2015:181).
E é esta bebida alcoólica que muitos consideram a mais sã de todas, que faz cantar os
homens nas tabernas, livremente. Através desse consumo, discursam, clamam verdades,
misturam o vinho com lazer. Aspiram uma “sensação de liberdade percebida, [a qual,] ocorre
quando a pessoa que vive a ação de ócio a interpreta como resultado do seu livre arbítrio”
(Monteagudo et al, 2014:136). Contrariam os tempos de Salazar quando este os “obrigava”
a consumir vinho como estratégia socioeconómica.
Caso detenhamos o nosso olhar citadino no tempo livre que a maioria dos homens da
aldeia ocupa na taberna, ocorre-nos que, “de uma perspetiva imparcial, parece evidente que
muitos dos papéis mais sábios no Teatro da Vida são desempenhados gratuitamente, e são
vistos pelas pessoas em geral, como produtos do ócio” (Stevenson, 2016:23-24). Esta linha
de pensamento de Robert Louis Stevenson, poderá servir para melhor auscultarmos o que
se passa em termos de ócio no interior da taberna que intermedeia o palco do referido “Teatro,” onde, “tanto o cavalheiro que deambula, como a criada que canta, como o diligente
violinista no fosso da orquestra, mas também os espetadores que observam e batem palmas
na plateia, todos cumprem o seu papel e todos contribuem para o resultado geral” (Id., ibid.).
No espaço de convívio da taberna, a arte acontece, naturalmente, como no teatro. Existem atores e espetadores desempenhando autênticas performances enquanto bebericam
copos de vinho e se inspiram em cantos espontâneos, cujo alvo, pode ser o companheiro do
lado que acabou de pagar uma rodada, ação muito utilizada sempre que se pretende pagar
bebida a várias pessoas. A manifestação desta cultura popular entremeia saberes etnográﬁ-
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cos. Permite-nos conhecer a realidade social destes sujeitos e os períodos de ócio passados
na taberna como um período em que se “proclame os Direitos da Preguiça” (Lafargue,
2016:37). À semelhança de Stevenson, quando fala dos “papéis” desempenhados pelo
homem no “Teatro da Vida,” também Paul Lafargue na obra O Direito à Preguiça nos fala de
ﬁguras e ribaltas, pois, “em regime de preguiça, para matar o tempo que em cada segundo
nos vai matando, haverá continuamente espetáculos e representações teatrais” (Idem, p.7071). Já no tempo de Dioniso eles existiam. Esta trilogia social e de micro-resistências que é
composta por taberna, preguiça e ócio, acaba por encaixar e atuar nestes homens velhos
como um “bálsamo para as angústias humanas” (Idem, p.75).
A canção, no caso especíﬁco do fado, extravasa todo o aperto do coração que estes sujeitos sentem, quando após alguns copos de vinho a alma lhes pede para interpretar o “sentimento doloroso da existência, impregnado de doçura e de resignação, que parece
caraterizar a cultura portuguesa” (Lourenço, 2004:39). Este “sentimento” que Eduardo Lourenço aﬁrma derivar da “inﬂuência e omnipresença do cristianismo”, (Id., ibid.) é necessariamente sentido nestes homens octogenários que viveram no tempo dessa inﬂuência mística
pregada por Salazar e com tiques sebastiânicos.
Cantar na taberna enquanto formato cultural que alberga diversas micro-resistências,
parece obrigar a uma disposição mais ou menos estável em torno do convívio salutar com
os amigos e saudado com vinho. Existem dentro dessas micro-resistências, como que uma
minúscula liberdade nas práticas do ócio criativo. Eles resistem aos estigmas da velhice, provocam a curiosidade de quem os ouve, estimulam-se, por entre o consumo de um copo de
vinho e acabam por transmitir outros signiﬁcados do mundo. María Monteagudo et al. acreditam que “a liberdade percebida está intimamente relacionada com a motivação que incentiva o ócio, de modo que, quanto maior seja a sensação de liberdade que uma pessoa
tem, maior será a sua orientação intrínseca para o ócio” (2014:137). A taberna funciona
como um espaço de confraternização em que o taberneiro é muitas vezes o gestor de diferentes emoções, principalmente, quando em função do vinho ingerido em excesso se perde
a razão e porque talvez o sentimento de cantar o fado esteja ligado a um “começo” dessa
própria razão, sentimento esse defendido por Hegel “nas primeiras ondas da emoção”
(2004:18).
Também o canto à desgarrada, desaﬁante, caraterístico da taberna e sempre pautado
pelo excesso dos cantadores na linguagem utlizada, parece promover e desenvolver o que
María Monteagudo et al. consideram ser “a satisfação que gera o sentimento de autodeterminação [e que se] acrescenta ao causado pelo sentimento de competição que emana da
maioria dos comportamentos de ócio” (2014:137).
Sucedem-se as gargalhadas, quando alguém se lembra de contar uma anedota «picante», quase sempre caraterizada com uma temática sexual a desenvolvê-la. As mais diversas manifestações culturais, desenrolam-se no tempo de lazer e ócio da taberna, saboreando
diversos petiscos, pois o consumo de vinho a tal obriga. Aﬁnal, a taberna, não é só um palco
de ócios, também o é de ritos e rituais.
Os pais destes idosos deixaram-lhes um espólio de lazer e princípios de identidade, onde
o tempo livre pode ser marcante, social e culturalmente. Que deixarão os mesmos às futuras
gerações, a um século XXI em permanente turbulência tecnológica?
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sóCIoTrAmA Como PráTICA DE rEsIsTêNCIA:
PoTENCIALIDADEs Do ENVELHECImENTo1
Rosely Cubo2

rEsUmo
Para além da imposição efêmera do tempo que meramente reproduz preconceitos e estereótipos referidos à velhice, vivenciar o ciclo vital da maturidade é reconheSer que há uma intensa sabedoria que
emerge de experiências no envelheSER. Na perspectiva da totalidade existencial perceptiva (TEP) como
conquista do envelhecimento satisfatório (Cuenca Cabeza, 2017), a criação do senso de tempo-sentido
através das experiências de Ócio avivam os vínculos ‘ao sido’, ‘ao sendo’ e ‘ao vir a ser’, isto é, estimula
a inter-relação Ser e Tempo (Heidegger, 2005) e Ser no Mundo (Buber, 2001). Desde que o envelhecimento ativo estabelecido pela Organização Mundial de Saúde retrata o “processo de aperfeiçoar as
oportunidades de saúde, participação social e segurança com o objetivo de melhorar a qualidade de
vida das pessoas que envelhecem” (OMS, 2005) considerar a velhice exclusivamente sob a égide individual-familiar equivale associá-la a situações negativas de dependência, doença e isolamento (CIS,
2009). Na perspectiva de Boaventura Santos (2006) as psicodinâmicas de pluralidades-diversidadesalteridades que envolvem o envelhecimento satisfatório são reconhecidas como atributos de sentido
(Frankl, 1990) que transcende ações utilitarista-produtivistas pelo ﬂuir jamais vazio de signiﬁcância
(Csikszentmihalyi, 2005) no entrecruzar do saber da experiência (Bondía, 2002). Como prática de resistência, o programa de intervenção sÓCIOtrama se mostra como linha de investigação nova e potente
que oportuniza aos gestores das políticas públicas aﬁrmarem as potencialidades do envelhecimento
como âmbito de desenvolvimento equânime e multidimensional da cidadania.
PALAVrAs-CHAVE
Velhice; Envelhecimento; Ócio; Intervenção Grupal; Prática de Resistência.

O processo de envelhecimento ancorado nos Direitos Humanos e Cidadania reconhecem
nas psicodinâmicas de pluralidades-diversidades-alteridades às possibilidades de intensas
conquistas e superações signiﬁcativas de perdas; neste cenário, como ícones conjunturais
da velhice aportam tanto a valorização e respeito pela experiência vivenciada quanto à potencialização de saberes.
Na obra A Velhice, Beauvoir (1990) primorosamente nos indica que não são os fatores
biológicos os principais determinantes na condição de vida dos indivíduos; portanto, quais
as imprescindíveis premissas que retratam o rito de passagem à velhice? Cada cultura identiﬁca uma representação dessa celebração. A título de exemplos, entre os iorubás3 da Nigéria,
a mulher é considerada idosa quando se torna avó; na índia, quando o ﬁlho mais velho se
casa; no EUA, na aposentadoria; em alguns países latino-americanos, quando a mulher atinge
1
2

3

Trabalho apresentado durante o XII Encontro Internacional OTIUM e VI Congresso Internacional em Estudos Culturais – Ócio e Resistências: Crescer e Envelhecer em Contextos Culturais Diversos.
Professora Doutora em Ócio e Desenvolvimento Humano, Investigadora e Membro do Grupo de Estudos Género
e Performance (GECE) do Centro de Línguas Literaturas e Culturas (CLLC) da Universidade de Aveiro. E-mail: roselycubo@gmail.com
Os iorubás, iorubas, iorubanos ou nagôs (em iorubá: Yorùbá) constituem um dos maiores grupos étnico-linguísticos da África Ocidental, com mais de 30 milhões de pessoas em toda a região. Trata-se do segundo maior grupo
étnico na Nigéria, correspondendo a aproximadamente 21% da sua população total. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Iorub%C3%A1s. Acessado em 11/09/18.
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a menopausa; no Brasil, são idosos aqueles que completam sessenta anos. Dependendo da
grande variedade de fatores como gênero, faixa etária, origem étnica e cultural, o fato das
pessoas viverem em países industrializados ou em desenvolvimento, em centros urbanos ou
rurais, envelhecer ocorre de forma diversa (Alcântara, 2003).
Nas sociedades baseadas na tradição oral, os velhos são aqueles que viveram mais, por isso
sabem mais, e essa condição é fundamental.
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Ademais da velhice cronológica que, diante do correr do relógio biológico indica um
corpo em declínio no curso natural da vida, há tantas outras velhices que certamente vêm
recebendo maior atenção dos órgãos de gestão das políticas públicas, muito embora estejam
consideradas no âmbito dos ‘problemas sociais’; se observarmos os movimentos de diagnose
da velhice, defrontamo-nos com reações de resistência e até mesmo surpresa quando investigadores ‘teimam em trazer à tona um tema de pesquisa tão triste em que se põe à frente
a perspectiva da morte e literalmente se tem que encarar a ﬁnitude da vida’. Dado que expande de sentido os estudos sobre envelhecimento associados à percepção de pluralidades,
diversidades e alteridades, qualiﬁcadas desde as dinâmicas energéticas do psiquismo (DEP)4
e alinhados à dimensão existencial-relacional do Ser e Tempo (Heidegger, 2005) e Ser no
Mundo (Moreno, 1987 & Buber, 2001).
Reﬂexo do estabelecimento de parâmetros ‘iniciáticos’ da velhice, o processo de envelhecimento modiﬁca a relação do indivíduo com o tempo e espaço de vida, portanto, ressoa
diretamente em sua relação com o mundo e sua própria história; no entanto é possível constatar que a primazia da maturação ocorre em função dos vínculos ao sido, ao sendo e ao vir
a ser que estimulam a inter-relação Ser e Tempo. Baptista (2013, p.178) fundamentada em
Heidegger considera que “só a recuperação da linguagem própria e daquilo que ela oculta
como o ainda não pensado, o ainda-a-vir pode permitir a recuperação desse tempo que, ociosamente, deixa vir até a si a verdade”. Além do jogo etimológico, em termos da essência que
conduz à existência o ser-no-tempo-do-mundo requer peculiar compreensão sobre um habitar, uma morada e/ou um deter-se signiﬁcando estar junto a, ser familiar com e dar-se da presença acrescido da ideia de tempo-espaço como clareira, certa abertura e livre iluminação.
Diante dessas perspectivas, a idade representa tão somente um código que organiza os
indivíduos, ou seja, a fragmentação que os separa cronologicamente entre o estudo, trabalho,
casamento, aposentadoria, etc., em que os papéis psicossociais estão diretamente submetidos ao padrão digital segundo a clássica divisão infância, adolescência, maturidade e velhice. Em verdade, as memórias das sensações associadas ao envelhecimento se organizam
desde a dinâmica das experiências corpo-consciência-espírito; em outras palavras, essas sensações vão se dando na medida em que ocorrem as diferenciações em termos das experiências emocionais conscientes pelo desvelar do até então oculto. Assim, a eteriedade tem uma
função social de referenciar o cálculo dos anos, o contorno simbólico das fases do desenvolvimento, as características e necessidades de cada grupo etário que projetam ações mediante
políticas públicas e vetorizam a cada faixa em particular, certa noção de movimento do corpoconsciência-espírito.
4

Escola iniciática e multidimensional de pesquisa e fundamentação conceito-vivencial sobre Campos Energéticos
assentados nas neurociências, física quântica e biologia social (Basso e Amaral, 2011; Basso e Pustilnik, 2017).
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Nesta conjuntura, é pertinente ressaltar que envelhecer não ocorre de uma hora à outra,
dissociada de um ciclo vital desconsiderando a história de vida do indivíduo/coletivo em sua
totalidade; sendo assim, é um fenômeno altamente coparticipado em que as vivências de
maneira singular, estão em processo de íntima relação com os ﬂuxos sensitivos corpo-consciência-espírito.
Venho por um prado coberto de ﬂores... Alegro-me com a magniﬁcência das cores. Passado
um ano percorro novamente o mesmo prado. Outras ﬂores estão ali. Minha alegria do ano
anterior apresenta-se como lembrança, ela está em mim... Mas as ﬂores que eu hoje contemplo são da mesma espécie que as do ano passado; cresceram segundo as mesmas leis
que aquelas. Se eu tiver formado uma noção dessa espécie e dessas leis, irei reencontra-las
nas ﬂores deste ano tal qual as conheci nas do ano passado. Isso é algo que se revelou a
mim... Meus sentimentos de alegria situam-se dentro de mim, as leis e a essência das ﬂores,
situam-se fora de mim (Rudolf Steiner, 1982).

Para dar resolutividade às questões referidas ao corpo ‘como estado no tempo’, à consciência ‘como movimento da mente e seus conteúdos’ e espírito ‘como existência em vias
formação, informação e transformação’, é importante identiﬁcar as diferenças entre estados
de Estar e de envelheSER. O senso comum tende a confundir velhice com doença e assim,
pelo princípio do Estar, a condição de senilidade tem relação com o rebaixamento de funções
ﬁsiológicas, isolamentos, depreciação previdenciária, perdas de saúde, incapacidade rítmica
de trabalho podendo vir acompanhada por patologias crônicas graves vinculadas a fatores
que determinam a velocidade e a intensidade das involuções do corpo, como também o nível
de sua inﬂuência no conjunto das incapacidades do indivíduo (sociais, econômicas, psicológicas, familiares, etc.); por outro lado, relacionada à senescência, o envelheSER se refere à
autêntica maturescência biológico-ﬁsiológica unida a princípios que combinam a potência
nas evoluções da consciência e do espírito através de suas três dimensões, identidade ou
capacidade para individualizar-se, relações autorreferenciadas e livre-arbítrio pela capacidade
de inﬂuenciar os acontecimentos.
Em termos das formas/transformações referidas ao envelhecimento podem se encontrar imagens ﬁxas, congeladas e mortas reproduzidas culturalmente pelas sensações de desmemoriado e desatualizado; a angústia frente à velhice denuncia uma visão fragmentada da
vida e revela uma negação da integralidade e totalidade inerentes à condição humana, a
menos que sejam viviﬁcados pela consciência e pela Presença Manifesta os Encontros que
revelam tudo que é único e especial propiciando conviver um velho (que se forma) e um
venturoso (que se transforma).
Neste sentido, o processo de envelhecimento se desenvolve em uma relação especial
e própria com o espaço e o tempo em virtude da involução ou evolução/desfrute-deleite da
expectativa de vida baseada na capacidade de revisão da autoimagem; o autoconceito segundo o qual se concebe a vida e os valores que adota faz diferença na qualidade da velhice,
sendo que essa percepção se ampliﬁque em vista à persuasão de que cada idoso tenha do
ser pessoal dando lugar ao Ser essencial. Habermas (1994, p 88) propõe “a intervenção social
como uma possibilidade utópica de se criar ‘espaços de locução’ em diferentes instâncias,
tendo o Estado como coparticipante para a organização das temporalidades dos cidadãos
em dimensões de maior profundidade e autenticidade”.
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Participando de uma realidade emocional e relacional carregada de sensações em função dos vínculos afetivos estabelecidos pela obediência às leis que regem os encontros e desencontros da vida, o princípio que rege o envelhecimento é de criador-criatura; segundo
Cuenca Cabeza (2017, p. 172) “os sintomas subjetivos do envelhecimento não dependem
tanto de anos do sujeito ou de determinadas mudanças corporais, e sim da atitude diante
das suas vivências e os modos que ele encontra para conferir signiﬁcado às situações da
vida”; no âmbito dessas realizações, se reconhece o Ócio pela percepção de sentido dos
aprendizados que as intersubjetividades entrecruzadas da experiência tempo-corpo consciência-mente e vitalidade-desperta para o protagonismo cidadão.
Considera-se o ócio como experiência socialmente necessária que inclui grande diversidade de vivências, e das quais decorre uma multiplicidade de resultados, tanto para a sociedade como para a própria pessoa; faz-se necessário reconhecer a importância da
participação e equiparação de oportunidades de ócio nos âmbitos individuais e coletivos,
para que se garanta o desenvolvimento e consolidação de um bom nível de qualidade de
vida. Na contemporaneidade, o ócio é reconhecido como experiência cidadã, por meio da
qual, podem-se identiﬁcar e interpretar demandas, necessidades e motivações pessoais e
valores solidários; a reﬂexão sobre o ócio, especialmente de natureza autotélica, adquire status de desenvolvimento humano, pela qual reina a liberdade de escolhas, de expressão e de
realização de tarefas não utilitaristas.
Dentro de uma complexa realidade, o ócio aporta multifacetada inter-relação, desde a
vertente pessoal e experiencial até ao plano psíquico, social, cultural, etc. Além disso, consideram-se os diversos agentes (esfera pública, espaço privado e terceiro setor), implicados
na vivencia e gestão de diferentes âmbitos (cultura, educação, saúde, etc.), as implicações
das práticas para os distintos coletivos (infância, juventude, adultos, pessoas com necessidades especiais, idosos entre outros), assim como a avaliação dos possíveis impactos das experiências de ócio sobre o entorno. São temas relevantes relacionados com o
desenvolvimento humano, e com a descrição de experiências que favorecem o encontro de
possibilidades de vida com qualidade.
A proposta de vivências de ócio pelo reconhecimento das prerrogativas de humanização
das relações no processo de envelhecimento, a APDMCE - Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará em parceria com BNB/FIEC/SESC criou o programa
“O Idoso e a Construção do Envelhecimento Saudável” (2007-2017). Isto porque a transição
demográﬁca no Brasil é vista como desaﬁante, pois é impossível tocar na velhice sem provocar profunda comoção, visto a impossibilidade de imensa parcela da população não alcançar
níveis de melhora na expectativa de vida. Tão acelerado processo de envelhecimento detectado no país, o Ceará se conﬁgura como estando abaixo da média cuja esperança de vida é
de 62,4 anos/homens e 68,5 para as mulheres enquanto a média nacional é de 64,6 e 72,3
respectivamente (Plano Gerontológico para o Estado do Ceará, 2013); há que se ressaltar
que o Ceará está localizado na região onde vive metade dos brasileiros que estão abaixo da
linha da miséria e tendo em vista as péssimas condições de sobrevivência, se constata uma
dinâmica precoce de velhice, muitas vezes, patológica.
Como etapa de capacitação dos gestores das Políticas Municipais para a Pessoa Idosa
de 164 municípios, ou seja, 86% de representatividade no Estado do Ceará/Brasil, utilizamos as sÓCIOtramas como método de atuação que ocorre em ambiente grupal-terapêutico
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sob a forma de teias/redes relacionais que auxiliam na remoção de bloqueios ao desenvolvimento psicossocial, permitindo aos protagonistas aspirarem a autorrealização através
dos encontros satisfatórios, prazerosos e gratificantes consigo e com os demais; em formato de criação cênica os múltiplos atores-autores criam enredos, na maior parte dos
casos inconscientes, revelando os dramas existenciais ancorados em comprometimentos
sociais, políticos e culturais.
Imagens 01 e 02: grupos de Intervenção5 (I) em Fortaleza/CE - brasil

A vantagem desta metodologia pode ser comprovada na medida em que permite a criação de uma consciência corporiﬁcada na essência do envelheSER. Ela fornece, nomeadamente, elementos para a compreensão das estratégias socializadas que os grupos de gestores
das políticas públicas para a pessoa idosa descobrem; resultam o ressoar dos propósitos em
formas dos seguintes arquétipos da velhice: “o espelho me contou que o tempo passou e eu
não vi”, “quem está vivo quer estar entre os seus”, “a dama, o baralho, os bordados e os rendados como ﬂuir de uma grata experiência de viver”, “a velhice está fora de cena”, “a descoberta do sentido do existir”, “que lembranças estão bem guardadas”, “belo presente ou a
dor que vem de longe” e “a impotência do ser”. As performances trazem aprofundamento
sobre a cultura que conjuga sensibilidades, legitimidades, inteligibilidades, diversidades e intersetorialidades em torno às potencialidades do envelhecimento.
Enquanto projeto ontológico os elementos espontâneo-criativos favorecem a compreensão-interpretação que estimulam os sentidos; no ‘palco’ abre-se a possibilidade de investigar
as demandas em que o grupo se encontra enredado no cotidiano, realizar a trajetória rumo
aos desenraizamentos, aprender sobre adequação de suporte do que ‘vem à tona’ e treinar
formas de regenera-ação. Neste tempo em que cada um e todos realizam um desenho do
conjunto histórico vivenciado, ocorre a possibilidade de compartilhar pertencimentos aludindo ao resgate de temporalidades próprias, autênticas e universalizadas.

5

Plasticidade cognitiva: Capacidade que as pessoas têm de modiﬁcar seu funcionamento cognitivo a partir da
aprendizagem (Cuenca Cabeza, 2017, p. 177).
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Imagens 03 e 04: grupos de Intervenção6 (II) em Fortaleza/CE - brasil
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Shakespeare nos brinda com a idealização de que ‘o mundo é um palco’, onde ambos
os substantivos são guias que nos remetem ao teatro, lugar de des-velamento de papéis revelando dramas e tramas; no tempo-ambiência da velhice, se enlaçam atores-autores de histórias e narrativas da expressão ser-no-mundo. Para Anzieu (1982, p. 60) “o contexto
dramático simboliza a passagem entre a palavra e a ação em que se estabelece o vínculo afetivo em tempo-espaço espontâneo- criativo”. Nesse cenário, o dentro e o fora são interpretados pela diferenciação entre o que se dramatiza no palco e se elaboram no contexto grupal,
ou seja, de tudo o que se vive na realidade externa objetiva; e o meu/seu e do outro são representados pela percepção distinta entre o mundo interno encenados entre sido, sendo e
o vir a ser dos personagens-protagonistas e as experiências emocionais que se tornam conscientes na ação grupal. Resulta deste processo de conhecer conhecendo, o armazenamento
de memórias como registro gravado das sensações sentidas disponibilizadas quando necessitam ser revividas e novamente re-signiﬁcadas.
Os objetivos das sÓCIOtramas: a) reconhecer os vetores de história de vida, consciência
pessoal e meio externo atravessados pela experiência do viver a maturidade; b) investir no
cuidar de si a partir das experiências empreendidas para seu próprio desenvolvimento humano; c) vivenciar o ócio enquanto se reﬂete sobre seus benefícios em prol da retomada de
si na fase natural da vida representada pela velhice; d) apropriar do tempo e do universo de
ócio como experiência satisfatória em sua integralidade, criatividade, espontaneidade capazes de transformar o modo de Ser e Estar no mundo.

6

Plasticidade neuronal: Capacidade de transformação neurobiológica como consequência da experiência ou da
estimulação sensorial. Resulta das relações de transferência entre a pessoa e as condições socioambientais
(Cuenca Cabeza, 2017, p. 177).
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Imagens 05 e 06: grupos de Intervenção7 (III) em Fortaleza/CE - brasil
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Portanto, podemos aﬁrmar que as sÓCIOtramas possibilitam criar um clima vincularafetivo que facilita emergir as sensações sentidas de situações dolorosas e principalmente
prazerosas, gratiﬁcantes e satisfatórias no desenrolar da vida. Nos cenários dramáticos mostram potencialidades que no envelhecer são organizadas e integradas em termos de movimentos de involuções e evoluções corpo-consciência-espírito. O método permite vivências,
reorganizações e emoções positivas que tornam os idosos mais criativos, abertos e tolerantes,
incorporam conhecimento e aperfeiçoamento das capacidades de dar respostas mais adequadas às situações que fragmentam/conﬂitam o âmago de cada um e dos grupos.
Signiﬁca dizer que o ócio, enquanto experiência satisfatória que tende a melhorar o deleite/desfrute da vida é manancial de relações no envelhecimento; segundo Fernández-Ballesteros (2011) as novas aprendizagens respondem positivamente ao que a vida dos idosos
tem de mais signiﬁcativo em termos de repertórios cognitivo-linguísticos (como a capacidade
de abstração e síntese e cálculos), físico-sensórios (destrezas motoras) e emocional-motivacionais (afetos, valores, preferências). Assim, estas intervenções pelo método da sÓCIOtrama
mostram como as pessoas que experimentam sentimentos positivos modiﬁcam forma de
pensamento e ação, aprimorando seu domínio sobre os objetivos de vida e gerando uma
maior emotividade.
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CoNECTAr PoPULAçõEs: A Ação Dos NúCLEos DE Ação
CULTUrAL NA Promoção E VALorAção Do TEmPo LIVrE DAs
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rEsUmo
Diversos fatores influenciam a organização e a fruição do tempo livre no dia a dia das populações. Na
sociedade em que vivemos surgem fenómenos sociais a partir dos quais é necessário dar uma resposta
de forma a fomentar o bem-estar dessas mesmas populações. No que concerne à ocupação do tempo
livre, esta modificou-se em função das condições em que o mesmo surge, bem como das renovadas
formas de o empregar. Este facto lançou um desafio às sociedades contemporâneas, o desafio da ocupação do tempo livre nas urbes de forma útil e propiciadora de oportunidades. Sabemos que o tempo
livre é promotor de bem-estar. Neste sentido, alguns autores defendem que este tempo está ligado
não só ao bem-estar, como à promoção de qualidade de vida e de liberdade. Assim, e ao efetuar a valorização deste tempo, começou a sociedade a vê-lo de forma diferenciada, sendo-lhe atribuídas vantagens e benefícios diferentes daqueles decorrentes do mero trabalho laboral. Passando a ver o tempo
livre como um tempo que pode estar destinado ao desenvolvimento pessoal e social (sendo o ócio
uma forma de o conseguir), o ser humano, pela participação independente e autónoma em diversas
ações, promove o prazer e a satisfação pessoal. Proporcionando espaços de formação e partilha, criação
e diversão, o homem estuda novas formas de ocupar esse tempo, formas onde um sentimento, uma
responsabilidade e sentido social, se manifestam. Neste contexto, refletir sobre o papel do tempo-livre
e do ócio enquanto práticas de resistência nos processos de crescimento e envelhecimento em contextos culturais diferenciados, são temas importantes para a discussão dos rumos que se observam
nas sociedades contemporâneas, quando pensamos na educação em contextos formais e não-formais.
A sua importância prende-se com a necessidade de repensar as ofertas educativas, formativas e culturais a nível local, mas também regional e nacional, bem como na visibilidade que queremos para as
práticas quotidianas de ócio e lazer, quer das comunidades, quer do indivíduo. Estas práticas verbalizam
dizeres e fazeres que aglomeram diferentes forças sociais, políticas e culturais, forças essas que procuram promover o diálogo e o desenvolvimento das populações.Tentando investigar como as atividades
realizadas ao longo da vida se podem tornar práticas de resistência ao envelhecimento, e de como
estas se podem tornar lugar de partilha, resiliência, e motores de desenvolvimento local e regional, é
o nosso principal objetivo. Assim, e partindo da análise das atividades promovidas pelos núcleos de
ação cultural e pelos serviços culturais das autarquias, pretendemos veriﬁcar como estas atividades se
constituem elementos promotores de um envelhecimento ativo bem como de uma forma de resistência
ao abandono e à exclusão. Analisaremos ainda se os saberes e práticas são usados como motor de desenvolvimento local e regional, e se as políticas sociais e culturais são adequadas à manutenção de valores e práticas de um envelhecimento ativo, útil e seguro, para a promoção do bem-estar das
comunidades e populações, construindo-se num tempo outro, um tempo útil.
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A diferença entre tempos de trabalho e lazer, estudada por diferentes autores, releva, historicamente, o carácter menos próprio e moralmente indigno dos tempos destinados ao lazer,
ao ócio e à preguiça (Dumazedier, 1980; Lafarque, 2011; Cuenca Cabaza, 1996; Cuenca Cabaza,
2013). No entanto, este tempo, representa nas sociedades contemporâneas uma mais-valia
para a formação do indivíduo e para as relações que este estabelece com a sociedade, a família,
a entidade patronal e os seus pares. Lazer e ócio são tempos de criação e de renovação pessoal
que permitem a revitalização do indivíduo no que concerne ao rápido restabelecimento das
suas forças físicas e anímicas. Assim, tempos de lazer e ócio são vistos na nossa sociedade de
formas diferenciadas. O tempo de lazer é um tempo ao qual todos temos direito em face das
atividades que desenvolvemos no nosso dia a dia. é o tempo que destinamos a atividades lúdicas com base na liberdade que temos para decidir o que fazer com esse mesmo tempo. No
que concerne ao ócio, podemos abordá-lo numa perspectiva educativa, perspetiva essa, na
qual o ócio contribui para o desenvolvimento do ser humano em face dos potenciais que amplia, e do bem-estar que nele gera (Cuenca Cabeza, 2013). Numa perspectiva educacional,
temos ainda o ócio como elemento promotor de atitudes e valores. é na promoção dessas atitudes e valores, bem como na promoção de vivências lúdicas que fomenta aquando das atividades de festa, num apelo declarado à criatividade e à fantasia, que nasce a liberdade
reclamada pelos agentes socioculturais. Renasce ainda uma formação do indivíduo baseada
numa educação promovida pelas atividades fomentadas num ócio continuado e consciente,
numa ação positiva e criadora de espaços e de tempos úteis ao desenvolvimento do ser humano (Cuenca Cabaza, 1996). Estas ações, desenvolvidas numa perspectiva que promove o
bem-estar, a felicidade e a integração de todos nas atividades propostas, revela-se de crucial
importância para o ato de conectar populações, mas também regiões.
Organizando o tempo de forma diversa em função do tempo livre e de lazer que lhe resta,
o homem pode escolher o que fazer com esse mesmo tempo por forma a dar outro impulso
à sua cultura e educação, numa perspectiva de mudança e enriquecimento pessoal e social.
Assim, e na sociedade em que vivemos, vão surgindo oportunidades de repensar as ofertas
culturais, formativas e educativas para a população, por forma a criar espaços de partilha e
bem-estar, assim como diversas respostas socioeducativas para a ocupação ativa, criativa e
responsável do tempo livre (Pereira, 2004). Concomitantemente, esta ocupação modiﬁca-se
em função das condições em que se apresenta, bem como das renovadas formas de utilização
desse mesmo tempo. A redução do horário de trabalho lançou, nas sociedades contemporâneas, o desaﬁo da ocupação do tempo livre nas cidades, fruto do movimento das populações
para as grandes urbes na sequência da alteração das sociedades após a revolução industrial,
mas também no campo. Similarmente, alguns autores, nomeadamente Friedmann e Dumazedier (1980), defendem que o tempo desocupado está ligado ao bem-estar do ser humano,
a uma maior qualidade de vida, bem como à liberdade que cada um possui em ocupar esse
tempo da forma como lhe aprouver e achar mais benéﬁca para si. No nosso entender, tudo
isto promove não só o bem-estar do ser humano, como o incremento da produtividade.
Ora isto conduz inevitavelmente a uma sociedade que precisa de organizar o seu tempo
de forma a que este seja valorizado. Ao se efetuar a valorização do seu tempo, atribuem-selhe vantagens e benefícios diferentes dos do trabalho laboral. Logo, o tempo livre pode ser
visto como um tempo destinado ao desenvolvimento pessoal e social, com a participação
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independente e autónoma do indivíduo em diversas ações que são efetuadas com prazer e
satisfação, propiciando espaços de partilha e experiências, diversão e aprendizagem, em contextos não-formais. é neste contexto que pode surgir a Animação Sociocultural e o Animador
Sociocultural. Portador de saberes e competências que lhe permitem ver o tempo livre como
um tempo de aprendizagem em contexto não-formal, planiﬁca atividades direcionadas para
objetivos bem precisos tendo um papel de relevo na sociedade onde se insere. No que concerne às atividades que desenvolve em contexto formal, mas igualmente não formal, e às
vantagens que pode trazer para cada um que nelas participe, percebemos que estas podem
ser de vários tipos, a saber: de descanso, diversão, desenvolvimento e conhecimento pessoal,
etc. Nasce assim, na pessoa a quem as atividades se destinam, a necessidade de agir e viver
de forma diferenciada. é o agir, o participar no tempo liberto das ocupações diárias, ditas
remuneradas, ou seja, do tempo de trabalho, que faz a diferença. Neste tempo, um tempo
que deve ser preenchido de forma útil e criativa, é nele que encontramos um tempo propício
à criação de novas relações sociais e de novos valores sociais. Neste sentido, vários são os
autores que ao deﬁnir tempo livre fazem referência à liberdade de ação do indivíduo durante
esse período, assim como à participação aberta nas atividades que lhe são propostas (Dumazedier, 1980; Lafarque, 2011; Cuenca Cabaza, 1996; Cuenca Cabaza, 2013). é neste tempo
que desponta o ócio, o tempo em que não se trabalha e no qual se podem realizar diversas
ocupações voluntárias. Nesta perspectiva, o tempo livre é uma das condições, ou um dos requisitos necessários para o ócio, sendo-lhe indispensável.
Por outro lado, o ócio remete-nos para a ausência de uma rotina, nomeadamente no
que se refere às tarefas e obrigações, assim como ao trabalho laboral. Encaminha-nos para
a disponibilidade pessoal, para a escolha livre de atividades, para o seu desenvolvimento
numa ótica de satisfação pessoal, podendo o indivíduo optar por descansar, divertir-se ou
aumentar os seus conhecimentos. Participando ativamente em eventos direcionados para a
aprendizagem em contextos não-formais, torna-se responsável por esse mesmo tempo, por
essa mesma ação, responsabilizando-se. Devemos referir que no ócio nada nos é imposto.
O indivíduo participa numa atitude livre, criativa e da qual obtém prazer. Neste sentido, o
indivíduo alcança diversas vantagens, nomeadamente a nível físico pelo repouso e diminuição
do cansaço que aufere, a nível psicológico pela estimulação da criatividade e da imaginação,
e a nível social pela participação ativa na vida em sociedade, alcançando proveitos para o
seu desenvolvimento e enriquecimento.
Admitindo que todas as pessoas precisam de usufruir de certas formas de recreio, de
(re)aprender jogos de interior e de ar livre, de desfrutar da aquisição de certos hábitos culturais, por forma a alcançar e preservar a sua autoestima granjeando afetos e emoções, é,
nas atividades de ócio, que o indivíduo aufere do seu tempo. Assim, faz-se urgente repensar
a forma de estar e vivenciar estes espaços que se abrem nas nossas vidas. O tempo pode ser
(re)aproveitado em contextos e espaços de aprendizagem ativa e motivada, em ações e concretizações onde a participação dos agentes envolvidos e dos públicos abrirá as portas para
sociedades mais justas e fraternas, dinamizando e fomentando as relações. Neste sentido, é
preciso que os intervenientes tenham tempo para o desenvolvimento de atividades pensadas
e dirigidas para públicos de diversas idades, propósitos e intenções. é o transformar do vazio
em algo de bom, benéﬁco e proveitoso, transformando a sociedade e as formas de agir e
pensar, que o Animador pode potenciar o desenvolvimento das populações, conectando ge-
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rações. Pela proposta e realização de diversas atividades dirigidas aos diversos grupos etários,
acreditamos ser possível melhorar as suas vidas. A nível individual beneﬁciaremos com a
participação voluntária nas diferentes atividades que promovemos. Desenvolvendo personalidades, gerando autoestima e conﬁança, facultando produção cultural adaptada aos espaços comunitários onde as comunidades se inserem, somos agentes promotores de
conhecimento e desenvolvimento, recebendo os benefícios dos nossos gestos e ações.

1. A Animação sociocultural, fator de dinamização cultural para a promoção e valoração do tempo livre das populações

A Animação Sociocultural, presente em todos os domínios da vida humana, atua na superação de desigualdades sociais, doando liberdade à expressão dos mais desfavorecidos.
Assim, e nos espaços educativos das autarquias, dentre os quais destacamos aqueles onde se
promova a educação e a valorização dos indivíduos, surgem projetos destinados a motivar e
estimular a imaginação e a criatividade de todos. Assim, seja em ações onde se diligencie no
sentido do crescimento social, seja pela evolução cultural que advém da visita a museus, teatros, bibliotecas, centros culturais e programas de desenvolvimento artístico e cultural, tem o
Animador Sociocultural a possibilidade de fomentar as potencialidades educativas, terapêuticas
e o desenvolvimento de variados desaﬁos junto dos públicos envolvidos, assim como a educação e valorização do indivíduo (Serrano & Puya 2005; Serrano & Puya 2006). Assim, o trabalho
desenvolvido pelas bibliotecas e ludotecas no âmbito socioeducativo, nos programas extraescolares que promovem e nas aprendizagens que realizam em espaços de educação e formação
não-formais, são de primaz importância para o desenvolvimento do indivíduo, bem como a valoração do seu tempo. Harmonizando valores individuais e coletivos, culturais e económicos,
com interesses diversiﬁcados de uma sociedade em contínua evolução, o Animador Sociocultural dá voz aos interesses dos mais desfavorecidos, conduzindo-os por ações de divulgação
da cultura e do saber, instigando o ser humano a uma contínua formação.
Intervindo o Animador junto de um grupo, deve estudar o grupo a que se destinam as
suas ações, com vista a melhor diagnosticar e analisar as necessidades, as áreas de intervenção
nas quais deve atuar, planeando e implementando projetos de intervenção socioeducativa,
com vista à organização, promoção e desenvolvimento de ações de carácter educativo, cultural, social, lúdico e recreativo. Em contexto institucional, teremos em conta os serviços onde
está integrado, neste caso os Núcleos Culturais e os Serviços Educativos das Autarquias, e as
necessidades dos grupos e indivíduos a quem as atividades se destinam. Não esqueçamos
que a Animação Sociocultural é, de acordo com diversos autores, um conjunto de práticas sociais que visam estimular a iniciativa e a participação das populações no processo do seu próprio desenvolvimento, e na dinâmica global da vida sociopolítica, sendo essencial dispor de
tempo para isso. De acordo com Ventosa, a Animação Sociocultural educa para a democracia
através da prática cultural. Estas práticas são o suporte primeiro para o desenvolvimento de
ações e práticas sociais e culturais cujos resultados derivarão de um conjunto de objetivos
primeiramente estudados e delineados de acordo com os resultados a obter (Trilla, 2004).
Da mesma forma, não poderemos dissociar a Animação Sociocultural da educação nãoformal, pois ao trabalhar com os indivíduos de acordo com as suas necessidades, a Animação
Sociocultural pode ser uma estratégia de inclusão social, que se diferencia de outras práticas
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socioculturais pelo facto de desenvolver ações cujos objetivos passam pela integração e promoção tanto individual, como coletiva e comunitária (Huizinga, 1949). O Animador promoverá assim, e da melhor forma, o bem-estar das populações, o conhecimento, a
responsabilidade, a autonomia e o sentido crítico do indivíduo. De salientar que o Animador
é o pilar de toda a atividade de animação, uma vez que é ele que assume a responsabilidade
de promover a vida do grupo. Na sociedade atual, onde a educação deve ser permanente e
comunitária, pressupondo, a participação coletiva, o processo educativo rejeita o modelo de
escola/armazém, valorizando a partilha de saberes entre os diferentes contextos de aprendizagem formal e não-formal, assim como na interação com o meio envolvente (Lopes, 2008).
Segundo o mesmo autor, deve existir uma relação de proximidade entre o plano educativo
e o plano social, uma vez que a educação condiciona a interação em sociedade. é nesta interação, indivíduo a indivíduo, entre sociedade e educação, que o ato de animar deve assumir
um papel de participação/ação, o que vai também ao encontro do defendido por autores
que aﬁrmam que a educação permanente, para construir uma ação válida, deve ser complementada por ações de animação. Estas ações serão uma mais-valia nas práticas educativas
vigentes. A Animação Sociocultural transformando os estímulos e motivação nestes campos
de ação socioeducativa, revela-se uma estratégia de educação em contexto não formal, promovendo uma educação global e permanente.
Em suma, a Animação Sociocultural é uma forma de estímulo e motivação no campo de
ação socioeducativa e esta, enquanto modalidade da Animação Sociocultural, intervém no
sistema educativo como estratégia da educação não formal. Ao assumir um carácter lúdico, a
animação socioeducativa permite dar espaço à imaginação e criatividade do indivíduo, bem
como promover e motivar grupos e comunidades para a participação nas ações desenvolvidas
pelos Núcleos Culturais e pelos Serviços Educativos das diferentes Câmaras Municipais.

2. os Núcleos Culturais e os serviços Educativos da Câmara municipal: a
biblioteca, a Ludoteca e o Teatro municipais da guarda

Os Serviços Educativos dos espaços que aqui apresentamos são lugares de conservação
e difusão culturais, que se podem tornar, dependendo dos agentes culturais envolvidos, em
fontes de inesgotável dinamização territorial. Veriﬁcamos, pela observação da sua ação, que
as atividades e dinâmicas culturais por eles apresentados, tornam estes territórios férteis e
empreendedores, sendo que as suas populações vertem neles a esperança da divulgação da
sua cultura e das artes. Pela observação das dinâmicas geradas por estes serviços, cremos
que estes locais primam pela planiﬁcação e organização de atividades pensadas e direcionadas para os mais jovens e para as classes mais desfavorecidas, promovendo o seu acesso à
literatura, à arte e à cultura, um acesso que de outra forma não se faria possível. As atividades
realizadas, sejam elas de carácter social, cultural ou outro, destinam-se a um público especíﬁco, um público que é aí conduzido para fruir desses tempos diferenciados das suas atividades extracurriculares.
Os Serviços Educativos da Câmara Municipal da Guarda promovem ações de divulgação
da cultura e das tradições, nomeadamente pela presença das escolas dos diferentes níveis
de ensino nas diversas ações existentes. Sendo que estas ações têm sempre uma temática
que é trabalhada pelas escolas nas iniciativas que promovem e nos materiais que produzem
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ao longo do ano letivo, o estudo dessas matérias condiz com o carácter inovador das novas
metodologias de ensino e aprendizagem, metodologias essas onde a aprendizagem partilhada, e a construção do saber pelas ações desenvolvidas, conduzem a criança a pensar de
forma atuante e a cimentar os conhecimentos que adquire. A simulação e a preparação das
atividades segundo os programas curriculares e as áreas em estudo, leva a criança a procurar
o conhecimento pelos seus meios e a indagar junto dos mais velhos das soluções para as
pesquisas que realiza para conseguir as respostas que necessita. As pesquisas, coadjuvadas
pelas ações que estes centros desenvolvem nas atividades que promovem, mormente no
que concerne às conferências, oﬁcinas, workshops, mesas redondas e outras atividades, promovem a partilha e a troca de saberes, uma mais-valia para todos. Neste sentido, os Serviços
Educativos da Biblioteca Eduardo Lourenço e da Ludoteca são férteis nas atuações que comportam. A diversidade das temáticas abordadas, a promoção da literatura e da cultura, tanto
nacional como internacional, a divulgação dos autores locais junto das escolas, bem como a
participação das crianças e jovens nestas ações, é um trunfo nestes territórios onde a educação e a cultura têm diﬁculdade em chegar aos públicos mais desfavorecidos. As crianças
do pré-escolar e os alunos dos diversos graus de ensino são continuamente convidados a
participar em workshops e exposições, na leitura e na dramatização de contos, nas noites
passadas na biblioteca junto dos livros, em ações que levam os mais novos a pensar o espaço
da Biblioteca e da Ludoteca como a sua casa, buscando nos livros o apoio aos seus estudos,
o suporte para a sua criatividade e imaginação.
Simultaneamente, o Serviço Educativo do Teatro Municipal desenvolve uma ação única
junto do público. As conversas, as tertúlias, os concertos, as sessões de cinema e os espetáculos de teatro, cuja entrada é livre e destinada às escolas da cidade, são um meio de difusão
da cultura e do saber. Junto de uma população com características únicas, dada a sua inserção
territorial, revela-se fulcral numa região não muito fértil nestas ações, seja pelas diﬁculdades
económicas e sociais sempre presentes, seja por se encontrarem, as mais das vezes, votadas
à desertiﬁcação e ao abandono.
Pela análise das suas agendas culturais e dos diferentes meios de divulgação promocionais destes serviços, veriﬁcamos que o contributo destes serviços para a educação e a difusão
cultural junto dos mais jovens é uma realidade. As ações que desenvolvem, cooperam na
demarcação de espaços de arte e de cultura contribuindo de forma diferenciada para a Educação Artística participada dos mais jovens. Da análise do trabalho do Animador em parceria
com os agentes culturais, compreendemos que a sua ação e a presença dos Serviços Educativos nestes territórios são o núcleo e o futuro da Educação Cultural e Artística das populações mais jovens, promovendo a participação ativa em manifestações de carácter cultural,
perspectivando uma nova realidade e um novo futuro para estas regiões e território.

Conclusão

Concluindo, podemos aferir da enorme importância que estes Serviços têm para a dinâmica dos territórios sendo, a gestão integrada destes espaços com planos de atividades
pensados e orientados para a divulgação dos seus patrimónios locais e regionais, uma maisvalia para estas regiões, e uma forma de aproximação ao saber e à cultura por parte dos munícipes. Revelando-se ainda uma forma de ocupação diferenciada dos tempos livres, de ócio

CONECTAR POPULAçõES:
A AçãO DOS NúCLEOS DE AçãO CULTURAL NA PROMOçãO E VALORAçãO DO TEMPO LIVRE DAS DIFERENTES GERAçõES

e de lazer, na sua ação cultural, seja nas oﬁcinas de formação, na contação de histórias, na
dramatização de contos e histórias infantis, cuja função é a exploração do património imaterial, os Serviços Educativos, desempenham uma função importante no que concerne ao
conectar das populações. Por outro lado, a ação dos Núcleos de Ação Cultural na promoção
e valoração do tempo livre das diferentes gerações são um fator de desenvolvimento cultural,
mas também económico e social, promovendo o bem-estar das populações.
No que concerne aos Serviços Educativos aqui mencionados, somos a referir a sua relevância nas atividades no âmbito da educação não-formal, mas também da gestão, dinamização e organização de espaços de educação e cultura. Simultaneamente, a gestão articulada
e integrada de saberes poderá, dentro duma determinada região, fornecer ferramentas de
atuação e divulgação, numa interação entre municípios e entidades, relevando a necessidade
de redução dos tempos de trabalho, e o aumento dos tempos de desenvolvimento psicossocial por parte dos indivíduos e populações. Urge atuar no sentido da promoção das fontes
de cultura, lazer e ócio, sendo que o Animador, pela sua função na sociedade, poderá atuar
no sentido da organização e gestão dos espaços culturais e educativos, com vista à sua utilização, eﬁcaz e integrada, nas atividades em que exerce funções.
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o LAzEr DEsPorTIVo DIárIo PArA joVENs Com DEFICIêNCIAs
E As bArrEIrAs ExPErIENTEs1
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rEsUmo
Este estudo entende o lazer como um campo do desenvolvimento humano e um direito humano universal, também concebendo o desporto como uma de suas áreas fundamentais. A experiência de lazer,
ou neste caso o desporto, atua como promotor do desenvolvimento integral; especialmente na juventude, considerando que é um período evolutivo essencial para construir e armar o desenvolvimento
integral da pessoa.
Na Espanha existem muitos estudos em que o objeto de estudo é o desporto no segmento de jovens,
mas há poucos estudos que enfocam e analisam a realidade do desporto quando este se limita a grupos
de pessoas com deﬁciência. Os jovens com deﬁciência valorizam o lazer de maneira muito positiva e
praticam regularmente atividades desportivas, culturais ou recreativas, ansiando também pela prática
de atividades mais desejadas que não podem praticar.
Diferentes autores notam diferentes tipos de barreiras que são organizadas de acordo com diferentes
critérios, mas todos eles constituem uma realidade que retarda ou impede a participação em atividades
de lazer. Uma das áreas mais estudadas e onde se identiﬁcam um amplo espectro de barreiras é o desporto ao longo dos diferentes ciclos de vida (motivações, interesses, bem-estar, prevenção de hábitos
insalubres, etc.). A presença de barreiras é acentuada no caso da presença de uma deﬁciência como
elemento que interfere na prática de atividades de lazer, desportivas ou não, desejadas.
Portanto, o objetivo deste trabalho é identiﬁcar quais barreiras identiﬁcam os jovens com deﬁciência
como um elemento-chave que limita ou exclui a participação em práticas desportivas desejadas.
PALAVrAs-CHAVE
Lazer; prática desportiva; jovens; incapacidade; barreiras

1. Introdução

Os estudos do lazer relacionados com a psicologia e estreitamente relacionados ao comportamento humano têm evoluído nas últimas décadas (Bryant e Veroﬀ, 2007; Kleiber, Walker, e Mannell, 2011; Moscovici, 2000; Neulinger, 1980). Muitos deles se concentraram nas
barreiras e benefícios do lazer (Driver, Brown e Peterson, 1991, Driver e Bruns, 1999, Kelly e
Godbey, 1992),
As barreiras são deﬁnidas como todos os fatores que restringem, inibem ou limitam a
capacidade das pessoas em participar em atividades de lazer que gostariam de realizar (Jackson, 2000; Shogan, 2002). No que diz respeito aos estudos sobre barreiras, destacam-se
aqueles cujo objeto de estudo é um grupo especíﬁco, como as mulheres (Martinez, Fernandez e Camacho, 2010), as populações em risco de exclusão social (Ponde e Santana, 2000),
1
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as pessoas com deﬁciência (Allison e Hibbler 2004; Madariaga e Lazcano, 2014), imigrantes
(Stodolska, 1999) ou idosos (Berrios e Buxarrais, 2005). A área de lazer onde há mais barreiras
é o desporto (Cerin et al, 2010; Jackson, 2000; Madariaga e Romero, 2016; Santos et al.,
2014). No caso dos jovens, os padrões de participação foram mais analisados do que as barreiras propriamente ditas (Ballesteros, Megías e Rodríguez, 2012; Boyd, 2008; Injuve, 2012;
Salvador, 2009).
Há um consenso geral sobre o fato de as barreiras de acesso ao lazer não serem apenas
económicas mas também sociais e educacionais, e que essas barreiras podem estar muito
presentes no caso dos jovens (Crawford, Jackson e Godbey, 1991) e ainda mais se eles têm
algum tipo de deﬁciência (Romero, Madariaga e Lazcano, 2014, Andreu, 2003). Se nos concentrarmos no campo do lazer, onde persistem mais barreiras, o mais estudado em todas as
idades e diferentes contextos sociodemográﬁcos é o desporto (Ingham, 1986, Monteagudo
e Cuenca, 2012).
Os estudos sobre juventude motivados por preocupações relacionadas com o desenvolvimento do jovem (Ballesteros et al, 2012;. Boyd, 2008; González-Anleo, Lopez Valls,
Ayuso, e Gonzalez, 2010; INJUVE, 2012, Salvador, 2009) dão particular destaque aos comportamentos próximos aos riscos evidentes no tempo de lazer (Berrios e Buxarrais, 2005; Livingstone, 2008) afundando em questões relacionadas com o género (Frost, 2003; Kafai,
Heeter, Denner e Lin, 2008; Sun, 2008) e destacando a importância do lazer na perceção do
bem-estar (Heintzman, 2000).
Alguns dos estudos têm se centrado sobre a atividade física e o desporto em diferentes
grupos etários e em diferentes aspectos como: na evolução (Romero, Madariaga e Lazcano,
2014), na descrição de práticas em adolescentes investigando as suas motivações (Aznar e
Webster, 2006; Castillo, e Balaguer, 2001), ou atividades que promovem o desporto para eliminar hábitos de vida sedentários (Samdal, Tynjälä, Roberts, Sallis, Villberg e Wold, 2007;
Santos, Gomes e Mota, 2005).
No entanto, poucos estudos foram encontrados focados no grupo jovem com deﬁciência
em geral e percebido barreiras à atividade física. No entanto, encontramos estudos com enfoque em deﬁciências e/ou atividades especíﬁcas, como barreiras para jovens com deﬁciência
física em ambientes recreativos e comunitários (Law, Petrenchik, King e Hurley, 2007), barreiras à participação em atividades de lazer em pessoas em geral jovens com deﬁciência intelectual (Badia, Orgaz, Verdugo, ullan e Martinez, 2011) ou barreiras à participação na
atividade física em jovens com paralisia cerebral (Verschuren, Wiart, Hermans e Ketelaar,
2012).
Ao longo dos anos, ﬁcou provado que no campo desportivo voltado para o grupo com
deﬁciência, houve uma melhora em termos de promoção e desenvolvimento, tendo uma
maior presença e abrangência dos potenciais beneﬁciários (Rivas e Vaillo , 2012).
Na fase juvenil, trabalha-se arduamente para o estabelecimento da própria identidade
(Boyd, 2008) contextualizada no desenvolvimento de uma identidade de grupo (Coatsworth,
2005). Nesse processo, a socialização é o eixo fundamental do desenvolvimento juvenil e o
campo do lazer é o espaço-estrela para promover processos de socialização, estabelecendo
relações interpessoais (Rodríguez, 2010).
Dada a importância do estágio vital da juventude para forjar o desenvolvimento de interesses, hábitos e a própria identidade e considerando o risco que representam por ter
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algum tipo de deﬁciência e as barreiras de lazer especíﬁcas neste grupo, o objetivo deste estudo foi determinar que fatores pessoais e cotidianos são percebidos pelos jovens com deﬁciência, de acordo com o género, como barreiras à não participação em atividades
desportivas.

2. método

Participantes. Optou-se por fazer uma amostragem aleatória a todos os jovens no País
Basco pertencentes a alguma associação de deﬁciência, ﬁnalmente, obtendo uma amostra
de 400 jovens. Para o presente estudo, selecionámos os jovens que aﬁrmaram uma incapacidade em realizar algum desporto, e isso é o que eles mais gostariam de praticar. Esta amostra usada representa 30,5% do total da população (n = 122), dos quais 52,5% são homens (n
= 64) e as suas idades estão entre 16 e 29 anos.
Procedimento. Fomos a todas as associações de deﬁciência registradas no País Basco
para acessar a amostra de jovens. Uma vez estabelecidos os contatos com os responsáveis
pelos estabelecimentos, explicou-se o propósito do estudo, a conﬁdencialidade dos dados e
pediu-se a participação voluntária dos jovens para responder a um questionário em papel,
solicitando as autorizações dos pais, no caso de estudantes menores de idade.
Instrumento. Utilizou-se um questionário ad-hoc desenhado para conhecer a prática e
experiência de lazer de jovens com deﬁciência no País Basco, projetado em conjunto pelo
Instituto de Estudos do Lazer da Universidade de Deusto e do Observatório da Juventude
Basco. Para o presente estudo, além das variáveis de identiﬁcação e descrição da amostra,
selecionou-se um conjunto de questões de interesse para a investigação. Estes estão relacionados com as opiniões dos jovens sobre questões relacionadas com suas vidas diárias que
podem limitar o acesso às práticas desportivas que querem fazer: opinião de lazer em geral
(V1-V20), preferências no tempo de lazer ( V21-V32), percepção pessoal e social de diferentes
aspectos (V33-V40). As perguntas mencionadas são formuladas numa escala de Likert com
uma gradação de tres intervalos (1 = não concorda, a 3 = concorda).
Análise dos dados. Em primeiro lugar é necessário analisar quais são as principais razões
que os jovens identiﬁcam para não fazer práticas desportivas, ou seja, atender as barreiras especíﬁcas para determinar quais percepções a elas conduzem. Mais tarde, para identiﬁcar quais
os factores que actuam como barreiras para não participação em práticas desportivas foi feito
um teste da variância (ANOVA) e/ou teste de Brown-Forsythe (Brown e Forsythe, 1974), para
veriﬁcar a heterocedasticidade, assim como o tamanho do efeito (Lakens, 2013) para, desta
forma, contrastar como as percepções dos jovens diferem de acordo com o género.

3. resultados

Em relação aos tipos de deﬁciência abordados (Tabela 1), a maioria dos jovens participantes do estudo apresentam deﬁciência auditiva, embora a distribuição seja equitativa com
os principais tipos de deﬁciência.
Em relação às barreiras especíﬁcas que os jovens identiﬁcam por não poderem realizar atividades desportivas, observa-se como o gênero inﬂuencia na percepção desse aspecto. Assim,

255

ÓCIOS E RESISTêNCIAS: CRESCER E ENVELHECER EM CONTEXTOS CULTURAIS DIVERSOS

embora a própria deﬁciência seja o que os jovens identiﬁcam como a principal barreira para não
praticar desportos, as mulheres dão mais importância às barreiras relacionadas ao transporte e
os homens enfatizam a falta de tempo, problemas de comunicação e outros tipos de causas.
Tabela 1. Tipo de deficiência e barreiras específicas.
Total
Mulher
Homem

256
Tipo de
deficiência

n

%

n

%

31

16

13.1%

15

12.3%

Auditiva

39

16

13.1%

23

18.9%

Visual

Intelectual

Transporte

28

24

14

Econômicas.

10

De comunicação

12

Familiares

1

Arquitetônicas
Sociais

Barreiras
específicas

N

Física

4

15

11
10

12.3%
9.0%

8.2%

13

13
4

10.7%

10.7%

2.5%

7

5.7%

2

1.6%

10

8.2%

0.8%

0

3.3%

0

0

0.0%

Deficiência

44

26

21.3%

18

14.8%

Falta de habilidades

0

0

0.0%

0

0.0%

Falta de tempo

17

6

4.9%

11

9.0%

Outra causa

13

1

0.8%

12

9.8%

Falta de conhecimento
Falta de relacionamentos
Atribuições negativas

5

0
2

4

0
1

3.3%

0.0%
0.8%

X²= Qi cuadrado teste; p= valor de significância

1

0
1

1.30

.728

28.31

.001

0.0%

0

1

0

p

3.3%

3

4

χ²

0.0%

0.0%

0.8%

0.0%
0.8%

Em relação à análise da variância para contrastar quais aspectos da vida cotidiana determinam as barreiras em ambos os grupos, a Tabela 2 mostra como as perceções entre os
dois diferem em algumas das questões levantadas. Assim, enquanto às questões relacionadas
ao que é lazer para os jovens (V1-V20), as mulheres estão mais relutantes em aﬁrmar que o
lazer é um desperdício de tempo (Mm = 1,05 / Mh = 1,34) , sendo o tamanho do efeito elevado neste caso (d de cohen = 0,60). As mulheres também são aquelas que concordam que
o lazer é uma despesa que vale a pena (Mm = 2,81 / Mh = 2,59) e um tempo para aprender
coisas novas (Mm = 2,90 / Mh = 2,70). Além disso, é feita referência ao lado consumista do
lazer, pois, também em maior medida, as mulheres estão de acordo que o lazer é um tempo
para comprar coisas (Mm = 2,64 / Mh = 2,30). O lazer também é um momento para desligar
das obrigações diárias, valorizadas também de forma mais positiva pelas mulheres (Mm =
2,88 / Mh = 2,64). Da mesma forma, observa-se, assim como as mulheres que pensam que
o lazer é um tempo para fazer atividades intelectuais (Mm = 2,67 / Mh = 2,22) e, muito relacionado a essa aﬁrmação, um tempo para ler, ir a museus e exposições (Mm = 2,69 / Mh =
1,92). O tamanho do efeito nessas duas últimas questões também é muito alto (d de Coehn
= 0,60 e 1,01 respectivamente). Na verdade, na última pergunta, as mulheres estão em uma
posição muito próxima, enquanto os homens são indiferentes.
Enquanto aos gostos dos jovens no seu tempo livre (V21-V32). Também neste caso são
as mulheres que são mais proativas em descobrir lugares e coisas (Mm = 2,95 / Mh = 2,81)
e em um lugar calmo ((Mm = 2,76 / Mh = 2,41). O tamanho do efeito neste última pergunta
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foi muito alta (d de Cohen = 0,59)
Enquanto à importância dos diferentes aspectos cotidianos (V33-V40), não foram observadas diferenças entre os jovens, ambos os sexos consideram importante sentir-se integrado, tirar a vida com entusiasmo e / ou se sentir seguro, entre outros.
Tabela.2. Perceção sobre aspetos da vida cotidiana dos jovens: comparação de médias e tamanhos do efeito.
Total
(n = 122)

M
V.1 Um tempo para estar com
2.3
minha família
V.2 Um tempo de descanso
2.84
V.3 Uma perda de tempo
1.2
V.4 Uma despesa que vale a
2.7
pena
V.5 Um tempo para desfrutar do
2.85
ar livre
V.6 Uma maneira de jogar di1.25
nheiro
V.7 Uma maneira de fazer ami2.87
gos
V.8 Um tempo para aprender
2.8
coisas novas
V.9 Um tempo para ajudar os
2.6
outros
V.10 Um tempo divertido
2.74
V.11 Uma oportunidade para
2.75
progredir pessoalmente
V.12 Um tempo para comprar
2.46
coisas
V.13 Uma maneira de desconec2.75
tar-se das obrigações diárias
V.14 Uma oportunidade para
2.84
reunir forças
V.15 Um tempo para ler, ir a
2.29
museus, exposições
V.16 Um tempo para praticar
2.61
desportos
V.17 Um tempo para atividades
2.43
intelectuais
V.18 Um elemento importante
2.86
para minha vida
V.19 Um tempo para estar na
2.69
natureza
V.20 Uma ocasião para ser útil,
2.43
ajudar
V.21 Aprender coisas

2.83

V.23 Fazer amigos

2.93

V.22 Evite a agitação diária
V.24 Testar minhas habilidades

V.25 Usar minha imaginação
V.26 Relaxe físico
V.27 Estar com outras pessoas
V.28. Divirta-se com os amigos
V.29 Tenha uma sensação de
pertencer

2.52
2.81

2.62
2.69
2.83
2.94

2.63

DE

Mujer
(n = 58)

M

DE

Hombre
(n = 64)

M

DE

0.82

2.21

0.85

2.38

0.79

0.51

2.81

0.48

2.59

0.53

0.48
0.48

0.42

2.86
1.05
2.9

0.54

1.17

0.46

2.9

0.44

2.9

0.58

2.64

0.50

2.83

0.51

2.78

0.51
0.22

0.45

0.50
0.45
0.36

2.7

2.69

0.46

2.64

0.65

1.92

0.45

2.91

0.34

2.69

2.84

0.46

0.53

0.69

0.85

1.31

2.56

2.64

2.88

2.81

0.58

0.76

0.50

2.83
1.34

2.7

2.11

1. 120

0.44

0.427

0.59

0.51

0.53

0.49

0.53

.271

1.120

5.72

1.111.9

0.61

1.120

2.39

1.120

1.120

.149
.515
.018

.479

.435

.125

.21

.26
.13
.43

.14

.15

.28

.45

2.77

0.53

3.33

1.120

.070

.31

0.41

2.88

0.49

0.56

1. 120

1.120.0

.06
.63

.012

2.84

2.79

1.22

.43

.699
≤.001

1.119.9

0.39

0.58

0.39

.019

1.120
1.81.8

5.70

d

.22

6.45

0.72

0.66

0.15
13.27

p

.260

0.79

2.66

2.67

0.46
0.60

g.l.

1. 120

2.3

0.74

0.77

F

1.28

2.58

2.22
2.59

0.52

7.28

1.120.0

.008

.48

0.84

31.95 1.117.4 ≤.001

1.01

0.81

11.66 1.118.8

.001

.60

3.73

.056

0.77

0.32

1.120

0.38

0.179

1.120

0.64

1.120

.570

.673

.10

.10

.34

0.69

2.53

0.68

2.33

0.69

2.75

1.120

.100

.29

0.67

2.47

0.66

2.56

0.69

0.63

1.120

.428

.13

0.40
0.28

0.50

0.58
0.67
0.42
0.23

0.59

2.78
2.9

2.84

2.71
2.6
2.79
2.95

2.62

0.46
0.36

0.52

0.59
0.72
0.49
0.22

0.59

2.88
2.97

2.78

2.55
2.77
2.86
2.94

2.64

0.33
0.18

0.49

0.56
0.61
0.35
0.24

0.60

1.88
2.04

0.48

2.34
1.80
0.76
0.06

0.03

1.120
1.120

1.120

1.120
1.120
1.120
1.120

1.120

.173
.156

.488

.128
.182
.387
.800

.854

.25
.25

.11

.28
.26
.17
.04

.03
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V.30 Descobrindo lugares e coisas
V.31 Relaxe mental
V.32 Estar em um lugar calmo
V.33 Estar integrado
V.34 Tirar da vida com entusiasmo
V.35 Sentirme seguro
V.36 Sinto-me confortável comigo mesmo
V.37 Aproveitar a vida,

V.38 Ter um bom conceito de
mim mesmo
V.39 Estar satisfeito com as coisas que faço bem
V.40 Manter relações de afeto
com os outros

4. Discussão

2.88
2.71
2.57
2.8
2.96
2.94

0.33
0.52
0.62
0.44
0.24
0.23

2.95
2.64
2.76
2.86
2.98
2.95

0.22
0.61
0.47
0.44
0.13
0.22

2.81
2.78
2.41
2.75
2.94
2.94

0.39
0.42
0.68
0.44
0.30
0.24

5.62 1.101.6
2.32
1.120
11.17 1.112.2
2.00
1.120
1.11
1.120
0.06
1.120

.020
.130
.001
.160
.294
.800

.43
.27
.59
.25
.17
.04

2.99

0.09

3

0.00

2.98

0.13

0.91

.343

.21

2.96

2.81

2.98

2.94

0.20

2.93

0.58

2.81

0.27

2.95

0.16

2.95

0.26

0.58

0.22

0.22

2.98

2.81

3.00

2.94

0.13

0.59

0.00

0.30

2.21

1.120

0.00

1.120

3.43

0.49

1.120

1.120

1.120

.140

.984

.066

.825

.25

.00

.32

.04

O objetivo principal deste artigo foi conhecer quais fatores do cotidiano determinam
as barreiras para não realizar práticas desportivas em jovens com deﬁciência. Vários estudos
mostraram que o desporto é afetado por uma demanda mais alta que não pode ser atendida
(Castillo e Balaguer, 2001), devido, nesse caso, principalmente à própria deﬁciência, embora
também a questões relacionadas ao transporte, falta de comunicação, tempo e conhecimento. A abundância de barreiras nessa área de lazer já foi veriﬁcada (Crawford et al., 1991;
Ingham, 1986; Shogan, 2002).
A grande maioria das actividades desportivas requer perseverança e constância (Elkington e Stebbins, 2014) para a prática adequada e o gozo, ou seja, é necessário dispor de informações suﬁcientes sobre a prática, ter os meios para praticá-la, deslocar-se para o lugar
de prática e ter tempo para aproveitá-la (Martínez et al., 2010). A tendência à vida sedentária
e ao isolamento são duas das ameaças ao desporto. Esta tendência é ainda maior no grupo
com deﬁciência, dadas as diﬁculdades para se deslocar para outros lugares e instalações e o
entretenimento em casa, podem negligenciar a prática desportiva (Andreu, 2003; Ramirez,
Vinaccia e Ramon, 2004; Romero, et al ., 2014). Assim, neste estudo, os jovens com deﬁciência identiﬁcam a propria incapacidade como a maior barreira porque pode afetar as habilidades especíﬁcas necessárias das atividades desportivas (Moscoso e Moyano , 2009).
Embora ambos os grupos apresentem pontuações positivas (próximos de 3) em relação
ao que consideram ser o lazer, seus gostos e a importância de certos aspectos da vida cotidiana; são as mulheres que dão maior importância às questões que foram levantadas.
Assim, são as mulheres que têm a opinião mais arraigada de que o lazer é um tempo
para aprender coisas, fazer atividades intelectuais e uma maneira de se desconectar da rotina, entre outras.
As mulheres também são mais proativas em relação ao fato de que, em seu tempo livre,
gostam de descobrir novos lugares e ﬁcar quietas.
Em relação à importância dada a determinados aspetos da vida, ambos os grupos consideram fundamental desfrutar a vida, sentir-se integrado, ter um bom conceito de si mesmo,
sentir-se satisfeito com as coisas que faz bem e manter relações afetivas com os outros, entre
outras. Assim, a participação dos indivíduos em uma determinada prática desportiva pode
ajudar a construir uma autoestima mais sólida (Sonstroem, 1997) e uma socialização mais
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fácil (Ramirez et al., 2004). Por essa razão, a importância do lazer na perceção do bem-estar
do jovem é reiterada (Heinztman, 2000).
O tempo de lazer é uma estrutura espacial e temporal que permite promover o potencial
da pessoa (Cuenca, 2014), dar-lhe destaque, autonomia, responsabilidades, conhecer diferentes situações, viver novas experiências, descansar, se divertir-se, tendo iniciativas, decidindo e escolhendo, participar e interagir com os outros em diferentes ambientes do que o
habitual. Os próprios jovens, especialmente as mulheres, estão conscientes dos seus benefícios, como os nossos resultados demonstraram. O lazer favorece o desenvolvimento de atitudes e contribui para o desenvolvimento integral (Kleiber et al., 2011) e a própria deﬁciência
não deve coagir esse fato. O desporto serve para integrar, incluir e não excluir (Andreu, 2003).
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rEsUmo
O conceito de criatividade e ócio na contemporaneidade ganha visibilidade, em virtude da crescente
necessidade destas vivências como exercício de desenvolvimento humano e fator diferencial diante
das crises e demandas do novo milênio. Considera-se aqui que a contemporaneidade é um cenário social que promove reflexões acerca dos desafios relacionados à vivência do ócio como elemento imprescindível à experiência criativa. Assim, este artigo tem por objetivo compreender a autopercepção
criativa de alunos do ensino superior com formação relacionada à Arte. A fase de coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de questionário junto a 100 alunos concludentes do Instituto de Cultura e
Arte (UFC), situado em Fortaleza-Ce, Brasil, nos cursos de Música, Design-moda, Teatro, Publicidade e
Propaganda e Cinema e Audiovisual durante o ano de 2014. Os resultados da investigação apontaram
a vinculação entre o desempenho criativo, a identificação com estado de fluxo e o ócio necessário para
gestão dos projetos inovadores. Conclui-se que a interação entre estes fatores tem a capacidade de
incentivar ou inibir o potencial criativo acerca da relação intrínseca entre o ócio e criatividade no ambiente educacional.
PALAVrAs-CHAVE
Criatividade; Ócio; Resistência; Fluxo; Educação.

Introdução
A produção cientíﬁca relacionada ao desenvolvimento de práticas criativas no âmbito
da Educação reitera que reside no processo criativo a necessidade de uma fase de ócio que
possibilite melhoria na concepção e no ﬂuxo para a geração de ideias ou insight de iluminação. Os estudos mais recentes alertam para a necessidade da vivência da criatividade como
exercício de desenvolvimento humano, diante das crises e demandas do novo milênio.
Como fator que amplia a complexidade do contexto, considera-se o cenário de transições de ordem social, comportamental e ideológica que marcou o ﬁnal dos anos 1980, intitulado como ‘Hipermodernidade’. O termo refere-se ao crescimento acelerado e constante
de alterações de âmbito psicossocial marcadas pelo hedonismo, individualismo, consumismo,
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aceleração dos ritmos de trabalho, revolução tecnológica e relativização de valores (Lipovetsky, 2004).
Os avanços tecnológicos, aliados aos processos de desinstalações de valores e rupturas
ideológicas, acarretaram em uma nova dinâmica social na qual foram consolidados novos
hábitos caracterizados pelo excesso de informação e acúmulo de atividades que desencadearam os conﬂitos contemporâneos, ou enfermidades do tempo (Rhoden, 2009), relacionando o comportamento recorrente na sociedade atual perceptíveis em fenômenos como a
agenda superlotada; ansiedade e inseguranças diante da gestão do tempo e culpa diante de
uma suposta ociosidade.
No atual estágio de investigação sobre a criatividade, existem amplas deﬁnições e teorias consolidadas sobre conceito, condições e etapas inerentes ao processo de criação. A
partir da segunda metade do século XX, aconteceu o aprofundamento de abordagens relacionadas com o papel da inteligência, da emoção e do inconsciente dentro do pensamento
criativo. O processo de sistematização da experiência criadora em níveis de profundidade
ou etapas a serem vivenciadas revelou que, quanto maior e mais complexa for a fase de saturação mental, ou busca de alternativas ou respostas, maiores serão as chances de perda
do discernimento ou conﬂito interior experimentado pelo sujeito criativo (Lubart, 2007).
A experiência de ócio aqui abordada refere-se a uma vivência alicerçada na escolha de
ações livres e satisfatórias, mas que acarretem para o indivíduo uma experiência subjetiva,
de autoconhecimento, de superação de expressão e de sentido pessoal. Logo, a vivência do
ócio não pode ser simpliﬁcada à gestão do tempo cronológico, porém ampliada a uma percepção de estado de liberdade, resultante de práticas de introspecção que resultam em permissão interior e impulsiona para as motivações próprias do ato criativo.
Diante do exposto, o presente artigo consiste em uma revisão de literatura, cujos objetivos são: apresentar a discussão conceitual acerca da criatividade, a relevância que o ócio
acarreta para a vivência criativa e reﬂetir acerca da complexidade em experimentar o estado
de ócio em tempos de hipermodernidade. Desta maneira, pretende-se promover o diálogo
entre construtos teóricos que tratam de ócio, hipermodernidade, criatividade e ﬂuxo.

método

O presente estudo se utilizou de uma metodologia de natureza qualitquantitativa ancorada em pressupostos de pesquisa bibliográﬁca e investigou, a partir da literatura referencial acerca da criatividade, e a relação com a experiência de ócio e ﬂuxo no contexto da
hipermodernidade.
Além dos autores considerados referência na abordagem dos construtos teóricos, foi
realizada uma pesquisa na base de dados de periódicos da Capes, a ﬁm de realizar levantamento das publicações que correlacionaram ou abordaram as referidas temáticas. Os descritores utilizados como critério de inclusão/ exclusão, foram: criatividade; ócio; ﬂuxo e
hipermodernidade. Após o cruzamento das áreas de estudo, foram integrados dez artigos
na discussão do referencial teórico existente, com o intuito de indicar relações e apontar o
estado da arte referente a este embasamento teórico.
A pesquisa foi viabilizada por meio de um estudo quantitativo em que os dados foram
coletados em um universo delimitado de 100 discentes, na condição de concludentes na gra-
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duação, nos seguintes cursos: Cinema e Audiovisual, Publicidade e Propaganda, Teatro, Música e Design-Moda do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará. O período em que ocorreu a coleta dos dados foi durante o ano de 2014 e a amostra foi composta
por vinte discentes de cada curso anteriormente elencado.
Os questionários visavam identiﬁcar aspectos da autopercepção criativa dos discentes,
quais os estímulos ou fatores inibidores dos processos criativos, bem como identiﬁcar os percursos necessários para a vivência das experiências criadoras.

Evolução Conceitual da Criatividade

Investigações acerca da criatividade têm crescido nas últimas décadas, desde a segunda
metade do século XX, bem como têm ocupado posição de destaque à visibilidade dos debates
acerca de sua relevância para a sociedade. Diversas áreas do conhecimento se detiveram,
ao longo da história, na árdua tarefa de conceituar a criatividade. Atualmente, as principais
investigações que envolvem esta temática, bem como as teorias concebidas, são provenientes da Psicologia, Psicanálise, Neurociência, Educação, Design e Arte. As motivações que norteiam as pesquisas procuram respostas nos estudos do pensamento e das funções cerebrais,
a ﬁm de elucidar as implicações que promovem um desempenho positivo no ato criativo.
Os estudos da literatura, (Alencar, 2004; De Masi, 2003; Lubart, 2007; Ostrower , 2003
Resende, 2011) mostram que as discussões acerca destes assuntos têm evoluído e desmistiﬁcado conceitos até então aceitos sobre o ato criativo; dentre estes, destacam-se a ideia
de que a criatividade seja um dom inato, relegado a poucos indivíduos e que o exercício de
criação seja um privilégio restrito à fase da juventude.
Além do aspecto ﬁsiológico, as pesquisas em Psicologia revelam características marcantes do indivíduo criativo e as etapas deste processo caracterizadas como padrão que pode
ser descrito com o mínimo de, pelo menos, quatro experiências norteadoras, que são: pesquisa ou levantamento de alternativas; incubação em nível inconsciente das ideias; promoção
de insight ou revelação criativa e análise ou veriﬁcação dos resultados (De Masi, 2003).
Até se conﬁgurar um conceito admitido pela comunidade cientíﬁca, a ideia de criatividade passou e passa por inúmeras especulações. Apesar das primeiras investigações acerca
do ato de criar remontarem da década de 1920 com o surgimento do modelo clássico proposto por Wallas (Lubart, 2007), sabe-se que o grande impulso desencadeador dos estudos
acerca da criatividade se deu a partir do que ﬁcou conhecido como experiência do cérebro
bipartido ou comisurotomia, que ocorreu na década de 1950 na Califórnia, no Instituo Call
Tech.
No atual estágio de investigação sobre a criatividade, existem inúmeras deﬁnições e
teorias consolidadas sobre conceito, condições e etapas necessárias ao exercício da criação.
Na segunda metade do século XX, aconteceu o aprofundamento de abordagens relacionadas
com o papel da inteligência, da emoção e do inconsciente dentro do pensamento criativo
(Lubart , 2007).
O aprofundamento das discussões acerca da criatividade e educação se deu principalmente depois da década 1980, quando as investigações em torno da criatividade passaram
a considerar fatores do desenvolvimento do indivíduo, como capacidades intelectuais, traços
de personalidade, contexto ambiental e a relação entre estes fatores. O processo criativo foi
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sistematizado a partir da observação de quatro fases distintas que são: saturação; incubação;
iluminação ou insight e veriﬁcação (Alencar, 2005).
A primeira etapa pode ser compreendida como a fase de pesquisa ou saturação, na qual
o indivíduo criativo deve realizar amplo levantamento de fatores e variáveis relacionadas ao
seu objeto de estudo. No entanto, quanto maior e mais complexa for a fase de saturação,
maiores serão as chances de perda do discernimento acerca de como seguir nas fases posteriores do processo criativo. Por isso, após esta fase, o indivíduo criativo deve permitir-se
experimentar uma etapa de ócio condição sine qua non, ou seja, indispensável à incubação.
é na fase de incubação, proporcionada pela experiência de ócio, ou liberdade interior
que nascem as melhores soluções para os problemas, visto que o inconsciente rejeita grande
parte dessas associações, que ele julga inútil, tornando-se etapa importante para estabelecer
o discernimento e equilíbrio da melhor alternativa a ser seguida nas fases posteriores do ato
criativo, que consistem em seleção e apropriação de elementos na busca por respostas.
Compreende-se, que o nível de imersão necessário para proporcionar o insight genuíno
provém da vivência das fases de introspecção que caracterizam o ato criativo, e que para alguns autores acarreta uma série de condições internas e externas ao indivíduo. Há uma
longa lista de condições necessárias para promover a criatividade, quais sejam: a solidão, o
isolamento, a inatividade, a capacidade de permissão interior a ﬁm de que se libertem as rédeas do próprio pensamento de modo que ele possa vagar livremente, à disponibilidade
para a exploração e a aceitação (Aríeti, 1976). Desta maneira, compreende-se a relevância
do ócio na vivência das etapas criativas e da educação para o ócio e por intermédio de experiências geradoras de autoconhecimento, introspecção, caracterizadas pela liberdade interior como meio para promover a criatividade.

ócio como resistência no contexto da hipermodernidade

A mentalidade acerca do ócio sofreu e sofre inúmeras variações que dependem das
nuances entre as relações que a sociedade desenvolve com a administração do tempo e do
trabalho. A partir da Revolução Industrial, um novo conceito de gestão do tempo se torna
evidente, um ideal que nega o ócio contemplativo grego, idealizado na concepção de exaltação ao trabalho e que confunde o conceito de ócio com o ‘nada fazer’ redeﬁnindo-o na
sociedade moderna como o ‘pai de todos os vícios’. Desta forma, o trabalho se torna a fonte
de todas as virtudes, e a jornada de trabalho aumenta de maneira desproporcional com relação a outros períodos históricos, gerando assim descompensações psicossomáticas na
grande maioria das pessoas (De Masi, 2003).
Logo, o conceito de ócio herdado na concepção de sociedade pós-industrial parece impregnado de estereótipos que comprometem a sua vivência e sua aceitação como prática
saudável na conciliação e equilíbrio do ritmo cotidiano. Não há um consenso em relação à
deﬁnição de ócio, mas ideias e concepções que atribuem ao ócio um patamar superior às
atividades meramente recreativas. O ócio requer envolvimento, comprometimento, e um
estado psicológico de foco e introspecção que resulte em superação (Cuenca, 2017; Csikszentmihalyi, 1999). Trata-se de um fazer impregnado de sentido pessoal, que proporciona a
imersão e entrega nas descobertas de uma experiência autotélica, ou seja, que tenha uma
ﬁnalidade e sentido em si mesma (Monteagudo, 2013).
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Os dilemas causados pela aceleração constante, da pressa, do consumismo, do ritmo
frenético imposto pelos avanços tecnológicos e da sua obsolescência programada, servem
como cenário para o surgimento das “enfermidades do tempo”, que são os comportamentos
muito comuns na sociedade pós-moderna. Provenientes da pressa como elemento que rege
a vida e as relações, consolida-se a prática do elogio ao excesso da busca incessante do hedonista, da estimulação visual, pelo efêmero e pela ausência de signiﬁcado (Lipovesty, 2004).
Desta maneira, concebe-se que as recentes problematizações da contemporaneidade
em relação à vivência de ócio como resistência necessária ao exercício da criatividade. Do
tangenciamento destas questões com o ‘chronos’ na contemporaneidade, não se restringem
aos dilemas de horas destinadas ao trabalho e ao tempo livre, mas ultrapassam as relações
de tempo e trabalho e perpassam pelas relações e construções sociais, ancorando-se em
permissivas condutas de trabalho contínuo, proveniente da permanente conexão digital e
da ausência de privacidade dos tempos atuais.
Nos ambientes educacionais são cultivados valores que contradizem o exercício da criatividade em sua essência. Desde a formação básica as pessoas são aculturadas por teorias e
posições conducentes a se exercer atitudes de conformismo e submissão a fatores preestabelecidos (Alencar, 2004). Em contrapartida, o estímulo às capacidades criativas deve preparar o indivíduo para o questionamento, a dúvida e a predisposição para a experimentação,
abertura para a tentativa e prováveis erros, além da possibilidade da exposição de ideias sem
a preocupação com os julgamentos prévios e negativas externas. Os desaﬁos das instituições
educacionais, para implantar em suas metodologias e projetos pedagógicos uma cultura de
estímulo à inovação, começa dos conceitos e deﬁnições sobre a própria educação.

resultados e discussão

Com o objetivo de compreender a autopercepção discente acerca do desempenho nas
atividades criativas em projetos acadêmicos, foi desenvolvido um instrumento investigativo
adaptado do questionário cedido pela pesquisadora Alencar (2005), proposto para pesquisas
que versam da criatividade no contexto educacional. As questões tiveram foco na autoavaliação da performance criativa e da relação com o tempo destinado à execução destas práticas. Serão apresentadas as questões relacionadas ao tempo destinado às atividades
criadoras, à capacidade de concentração no projeto proporcionado pelas práticas e quanto
à autopercepção de desempenho nestes exercícios. Foram sinalizados aspectos para a sua
concordância ou discordância nos seguintes níveis: 1 - concordo plenamente; 2 – concordo;
3 - não sei; 4 – discordo e 5 - discordo plenamente. As questões foram agrupadas de acordo
com as temáticas: 1. Tempo destinado a práticas criativas; 2. Autopercepção do aluno com
relação à fruição de ideias 3. Capacidade de concentração ou envolvimento com o projeto
criativo e 4. Autopercepção acerca de soluções de problemas.
1. Tempo destinado a práticas criativas. A maioria dos alunos (n = 53) aﬁrmou que nas
disciplinas é destinado tempo para práticas criativas. No entanto, se consideradas as respostas contrastantes, ou seja, os alunos que não souberam responder, ou seja o total de abstenções (n = 13), somados aos alunos que consideram o tempo insuﬁciente para a gestão de
projetos (n= 30), o percentual se apresenta bastante expressivo, visto que 46 destes alunos
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discordam que o tempo destinado às prática nos projetos seja o suﬁciente para a gestão da
inovação.
Ressalta-se que o exercício da criatividade suscita estímulos em ambiente de liberdade
ou ausências de pressões psicológicas. No entanto, as percepções apontados pelos alunos
reforçam o fato de que prevalece uma corrida curricular contra o tempo, cuja meta consiste
na chegada ao ﬁnal dos conteúdos, conforme apontam (Castro & Martins, 2017). Neste contexto, prioriza-se o modelo tradicional de explanação e discussão de conteúdo, em detrimento ao investimento em tentativas e prováveis erros decorrentes de processos criativos e
da necessidade de dar o devido tempo ao surgimento e maturação de novas ideias.
2. Autopercepção do aluno com relação à fruição de ideias. Quando perguntados acerca
da facilidade na geração de ideias ou pensamento divergente voltados para a solução dos
problemas identiﬁcados nos projetos criativos, apenas uma minoria (n = 11) apresentou
conﬁança na capacidade na geração de soluções, destes apenas (n= 1) aﬁrmou com convicção
acerca do assunto. No entanto, a representativa maioria de alunos (n = 82) asseverou o contrário, isto é, que não elabora muitas alternativas ou propostas de soluções para os projetos
criativos. O contraste no número de respostas convoca reﬂexões, visto que a amostra que
compõe o estudo é composta por alunos de cursos de graduação que prioriza o perﬁl proﬁssional inovador.
3. Capacidade de concentração ou envolvimento com o projeto criativo. Quando questionados acerca da capacidade de concentração ou foco em atividades lúdicas, a ﬁm de proporcionar uma melhor compreensão da parte dos discentes sobre o tipo de vivência criativa
estava sendo referendada, foram descritas no questionário as características do estado de
ﬂuxo, que segundo Csikszentmihalyi (1999), é caracterizado por momentos em que a pessoa
está em situação de alto desaﬁo e que exige extrema habilidade acompanhada por sentimentos de concentração, criatividade a ponto de causar a perda do sentimento de autoconsciência e a sensação de tempo distorcida.
Diante da descrição de experiência apresentada como imersão ou total foco na atividade
criadora, apenas (n= 7) alunos aﬁrmaram ‘com convicção’, já ter vivenciado tal experiência.
No entanto, a maioria de alunos (n = 61) aﬁrmou o contrário, isto é, não se reconhece diante
da descrição de imersão apresentada pelo autor, nem mesmo em nenhum trabalho acadêmico realizado anteriormente em outras disciplinas criativas. Deste total, (n= 19) alunos não
souberam responder a respeito.
4. Autopercepção acerca de soluções de problemas. Quando questionados sobre a eﬁcácia de suas propostas criativas voltadas para a solução de problemas, a maioria dos alunos
(n = 79) aﬁrmou que não acredita na eﬁcácia de suas respostas., sendo que ( n=47) discorda
da eﬁcácia de suas propostas e (n=32) não soube aﬁrmar com certeza sobre o assunto. Enquanto (n =21) acredita que apresenta respostas eﬁcazes na busca de soluções criativas para
resolução de problemas.
Destaca-se o fato da relação direta entre o tempo necessário para as práticas criativas
e a capacidade de foco e eﬁcácia nestas atividades a ﬁm de proporcionar vivência de tentativas e erros como meio de inﬂuenciar diretamente a geração de ideias ou inibir fatores intrínsecos à autopercepção criativa.
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Conclusão
A relevância da vivência de estados de ócio para o êxito criativo é defendida pelos estudos e pela discussão teórica apontada. Percebe-se a necessidade das fases de introspecção
e relaxamento em níveis que garantam a experiência de ﬂuxo, que se caracteriza pela perda
de autoconsciência; sentimento de distorção ou perda diante da passagem do tempo; sentimento de experiência autotélica. é por meio da experiência de ﬂuxo e de ócio que se conﬁgura a experiência criativa, na qual as ideias são trabalhadas em nível inconsciente; após a
fase de incubação veriﬁca-se a sensação de inshigt ou “certeza interior”, fator estruturante
do processo criativo.
Percebe-se a complexidade do contexto da sustentação de práticas saudáveis de vivência de ócio no cenário de transição ideológica da passagem da pós-modernidade para a Hipermodernidade. Considera-se o ócio como um elemento de resistência diante do contexto
de apressamento da modernidade. A experiência de vivência de ócio e criatividade parece
comprometida em sua essência pela dinâmica social imposta e pelos entraves e distúrbios
psicossomáticos originários dos excessos que a mentalidade hipermoderna acarretou na contemporaneidade.
Na percepção dos alunos pesquisados, o desempenho criativo é considerado como bom
para um número expressivo destes. Porém, é notória a representatividade entre os que aﬁrmam ter diﬁculdades em reconhecer e identiﬁcar de forma discricionária as experiências de
estado de ﬂuxo nas atividades de caráter criativo, aspecto reﬂetido na resposta dos alunos.
Considera-se que, sem o devido investimento curricular em um tempo que proporcione
a vivência do ócio revitalizador, a experiência criativa é comprometida. Quando não se cultivam práticas educacionais em um ritmo de inclusão do ócio, com a gestão do tempo que
proporcione a vivência plena das etapas criativas, o êxito da geração de ideias é comprometido ou pelo menos reduzidas as alternativas criadoras, considerando o contexto de apressamento e corrida curricular tão peculiares da ‘hipermodernidade’.
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EDUCAção PArA A DIVErsIDADE: A ExPErIêNCIA Com LAzEr
NA (DEs)CoNsTrUção DAs rELAçõEs DE gêNEro E
sExUALIDADE NA EsCoLA1

Marie Luce Tavares2
Anna Carolina Tavares3
resumo

O objetivo deste trabalho foi identiﬁcar e analisar práticas pedagógicas de um projeto interdisciplinar
de lazer realizado no Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) – Campus Ouro Branco que tematizavam
as relações de gênero e sexualidade. Para tanto, traçamos como percurso metodológico a combinação
da pesquisa bibliográﬁca e a pesquisa de campo, a partir da observação estruturada e dos cadernos
de campo; analisados a partir da análise de conteúdo. Nas práticas observadas identiﬁcamos possibilidades de intervenção no currículo e no cotidiano da escola, ressaltamos a importância da coletivização
destas práticas que propunham junto e com os alunos e as alunas o debate sobre desigualdade de gênero(s) e de sexualidade(s), bem como, sobre sua desconstrução. Estas práticas pedagógicas buscavam
romper com certas lógicas que vinham sendo redesenhadas no âmbito da instituição e tiveram como
ponto de partida a reelaboração do projeto interdisciplinar de lazer de forma coletivizada junto aos
alunos e às alunas. Assim, a temática “gênero e sexualidade” entrou nas discussões do projeto também
no formato de conteúdo especíﬁco a partir das relações estabelecidas com o lazer e mais especiﬁcamente com o contexto escolar. Nesta relação de troca entre docentes e discentes, enfatizamos a importância de reconhecer o valor e o poder explicativo contido nos diferentes tipos de saberes e práticas
sociais, permitindo que a relação vá se delineando e se tornando mais harmônica.
PALAVrAs-CHAVE
Lazer; educação; ensino médio; gênero; sexualidade.

Introdução

Entendemos por heteronormatividade a histórica naturalização da heterossexualidade
como referência à normalidade do comportamento e da identidade sexual (BUTLER, 2003).
A matriz heteronormativa pressupõe que a ideia de masculinidade repousa sobre a repressão
necessária de aspectos femininos – do potencial bissexual do sujeito – e introduz o conﬂito
na oposição do masculino e do feminino. Calegari (2006) ainda ressalta que a heteronormatividade se caracteriza pela reprodução de práticas e códigos heterossexuais, sustentada pela
naturalização do casamento monogâmico, amor romântico, ﬁdelidade conjugal e a constituição de família.
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Diante desse contexto, percebemos a necessidade de focalizar nossos estudos e intervenções no contexto da escola, buscando estreitar as práticas pedagógicas nela realizadas
com a discussão de gênero4 e sexualidade5.
Os estudos de gênero tiveram sua emergência em um momento de efervescência política e cultural em diferentes contextos culturais. Tempo de resistência, no qual se buscava o
reconhecimento das diferenças e uma sociedade mais igualitária. Tempo de contestação da
neutralidade cientíﬁca e da busca por sua reformulação (GOELLNER, 2004).
Assim, a palavra “gênero”, desde a década de 1980, vem sendo recorrente em um bom
número de pesquisas, ensaios, resenhas, textos produzidos por vários (as) autores (as) vinculados a diferentes áreas, incluindo os estudos do lazer. Ao termo perpassam diversos olhares, o que confere ao campo, estudos que apontam para diferenciadas perspectivas
(GOELLNER, 2004). Uma de suas vertentes está na aﬁrmação de que não é apenas o sexo
(biológico) que estabelece diferenças entre homens e mulheres, mas, também, aspectos sociais, históricos e culturais. Estudos orientados por essa ótica desnaturalizam o comumente
considerado “natural” e, por isso, se fazem polêmicos, incomodam, fazem pensar, e dessa
forma, invocam mudanças epistemológicas.
Quando se trata da relação gênero/sexualidade, também não podemos ignorar as inúmeras inquietações que permeiam as reﬂexões acerca da vivência dessas sexualidades, especialmente quando o foco recai sobre a homossexualidade. Elemento este que, ainda de
maneira muito sutil, vem representando o foco de estudo de acadêmicos de diversas áreas,
cientes da necessidade de ampliação dos conceitos, valores e atitudes que o permeiam.
Diante desse contexto, ressaltamos a importância do papel da escola no processo educacional, pois diante desse quadro de exclusão que assola, a escola acaba por colaborar de
alguma forma com essa triste realidade, não atuando, na maioria das vezes, como intermediadora para transformá-la. A escola na verdade deveria ser um ambiente de construção e
reﬂexo e, sobretudo, um ambiente de coletivização dessas reﬂexões, onde a aceitação passiva
de valores de exclusão como gênero e sexualidade precisa ser superada (CAMPOS et al.,
2008).
Assim, neste estudo buscamos identiﬁcar e analisar práticas pedagógicas do projeto interdisciplinar de lazer realizado no Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) – Campus Ouro
Branco que tematizavam as relações de gênero e sexualidade.
Sabemos que, embora esses temas ainda sejam recomendados por documentos de âmbito nacional, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), diﬁcilmente são tratados
como prioridade no currículo formal da escola. Esta é uma problemática que se inicia na formação de professores/as e que se agrava pela escassez de programas de formação continuada e/ou falta de oportunidade em acessá-los.
Portanto, a compreensão dos conceitos de gênero e sexualidade é fundamental para
entender este contexto, buscar intervenções, e para despertar a necessidade de mudanças
4

5

Por gênero entende-se a condição social por meio da qual nos identiﬁcamos como masculinos e femininos. O gênero, portanto, não é estabelecido linearmente a partir de determinações biológicas associadas ao sexo biológico
Está imbricado a ele, mas é construído social e culturalmente e envolve um conjunto de processos que vão marcando os corpos, a partir daquilo que se identiﬁca ser masculino e/ou feminino (GOELLNER, 2010).
A sexualidade está atrelada ao gênero. Ela envolve uma série de crenças, comportamentos, relações e identidades
socialmente construídas e historicamente modeladas que permitem a homens e mulheres viverem, de determinados modos, seus desejos e seus prazeres corporais (WEEKS, 1999).
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efetivas na educação, já que se relacionaram por muitos anos as diferenças sexuais entre homens e mulheres com os papéis sociais desempenhados por cada um/a deles/as, dentro da
escola.

gênero e sexualidade: do que se trata?

O termo gênero foi no decorrer de sua história constantemente ressigniﬁcado a partir
de diversas discussões, muitas das quais advindas do próprio movimento feminista caracterizado por desigualdades e desacordos quanto às diferentes experiências vividas entre as
mulheres. Com isso a própria história do termo não se apresentou através de rupturas e sim
continuidades (LOURO, 2001).
Aproximando-se às formulações mais críticas dos Estudos Feministas e dos Estudos Culturais; compreendem-se os sujeitos como tendo identidades plurais, múltiplas; identidades
que se transformam, que não são ﬁxas ou permanentes, que podem, até mesmo, ser contraditórias. Consequente a essa relação, observa-se que as identidades sexuais, se constituem
através das formas como os indivíduos vivem sua sexualidade, com parceiros/as do mesmo
sexo, do sexo oposto, de ambos os sexos ou sem parceiros/as; da mesma forma que, os sujeitos também se identiﬁcam social e historicamente, como masculinos e femininos e assim
constroem suas identidades de gênero (LOURO, 2001). Evidentemente, essas identidades
estão inter-relacionadas, mas não são a mesma coisa e se inserem numa dinâmica de construção histórica.
A ideia de masculinidade repousa sobre a repressão necessária de aspectos femininos
– do potencial bissexual do sujeito – e introduz o conﬂito na oposição do masculino e do feminino (SCOTT, 1990). Se de um lado o feminino é a grande ameaça à heterossexualidade
do homem; por outro lado, a masculinidade é interdita à mulher, pois a mulher no lugar do
homem é o “mundo às avessas”, a ordem corrompida, a natureza ultrajada (FILHO, 2005).
Pode-se analisar dessa forma que homens homossexuais “rebaixam” seu sexo escolhendo
estar abaixo de outros homens; e as mulheres lésbicas, por sua vez, usurpam um poder que
não lhes pertence, e ao qual sequer podem usar, já que são desprovidas da consumação da
masculinidade (FILHO, 2005).
Essa relação binária de gênero e de mundo identiﬁca o masculino e o feminino como
termos opostos, os quais mesmo que complementares, podem conviver um com o outro,
mas nunca um no outro. Práticas e comportamentos sexuais e afetivos que não obedecem
à distinção dual são tomados como desvio e perversão, e esta é entendida socialmente de
forma negativa, gerando discriminação e preconceitos. Deste modo, entendemos que subjetividades foram produzidas e estas permearam o cotidiano e o que entendemos na atualidade por conceitos e vivências tais como: sentimentos, desejos, paixões, vidas conjugais,
prazeres, sexos, corpos, gêneros, orientações sexuais, construções de papéis sociais, identidades, estigmas, preconceitos, diferenciações (questões acerca das vulnerabilidades às violências de gêneros).
Tais produções permeiam diversas instâncias sociais, inclusive o contexto escolar, e neste
ponto, Louro (2001) ressalta que o espaço escolar produz sujeitos femininos e masculinos, e
desde sua criação é um espaço planejado para imprimir distinção, um exemplo disso é a separação entre sexos. A autora enfatiza como a aula de Educação Física, por exemplo, torna-
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Se em algumas áreas escolares a constituição da identidade de gênero parece, muitas vezes,
ser feita através dos discursos implícitos, nas aulas de Educação Física esse processo é, geralmente mais explícito e evidente (LOURO, 2001, p.72).

Assim entendo a importância da escola em reaver estes “papéis”, “normas”, “códigos
de signiﬁcados”, principalmente dentro das aulas de Educação Física Escolar, aonde estes
corpos irão se conﬁgurar.
Portanto, as questões de gênero e sexualidade emergem também na formação, buscando-se alternativas pedagógicas para as aulas, projetos e demais práticas que viabilizassem
mudanças nas relações de poder entre os sexos, desconstruindo binarismos sobre os corpos
masculinos e femininos, suas possibilidades de ação e suas potencialidades (ABREU, 1992,
1995; SOUZA E ALTMANN, 1999; ALTMANN, 2002).
Dadas as explicações conceituais, apresentaremos a análise das práticas pedagógicas
do projeto interdisciplinar de lazer realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) – Campus Ouro Branco que tematizaram as relações de gênero e sexualidade. Para este estudo traçamos como percurso metodológico a combinação
da pesquisa bibliográﬁca e pesquisa de campo com observação estruturada e cadernos de
campo; estes analisados a partir da análise de conteúdo. Ressaltamos que é no espaço da
escola que o corpo e suas subjetividades, vistos e produzidos de formas únicas, representam,
sob o mesmo palco, as atribuições e acomodações que lhes cabem, permitindo conﬂitos e
possibilidades entre as diferenças.

Novos olhares para gênero e sexualidade a partir da experiência com lazer

Dentro da escola, principalmente na Educação Física, um dos fatores que fortalece as
diferenças entre meninos e meninas é o conteúdo das aulas. Para Altmann (1998) há uma
grande evidência de que o esporte é uma atividade predominantemente masculina e de fundamental importância na construção da identidade deste gênero, ou seja, é importantíssimo
que os/as alunos/as proporcionem atividades que ofereçam condições aos/às professores/as
de superarem as relações de gênero e não o contrário, como geralmente acontece com o
esporte.
Assim, no contexto do IFMG – Campus Ouro Branco, encontramos práticas - identiﬁcadas inicialmente na disciplina Educação Física - que buscavam romper com certas lógicas que
vinham sendo redesenhadas no âmbito da escola. Com o interesse de conhecer e analisar
essas práticas, acabamos identiﬁcando um projeto interdisciplinar de lazer em emergência
no âmbito desta escola. O IFMG – Campus Ouro Branco oferta três cursos na modalidade
Ensino Médio Integrado, Administração, Metalurgia e Informática, que quando da realização
do projeto possuíam três turmas de primeiro ano, três turmas de segundo ano, e três turmas
de terceiro ano, uma de cada curso. O projeto foi ofertado a todos/as estudantes, a partir
da temática “Lazer e Escola: corpo em movimento”, e a participação foi por adesão e reali-
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zado no formato de encontros semanais (debates e vivências) realizados dentro e fora do
campus.
O ponto de partida se deu com a elaboração do próprio projeto de forma coletivizada
junto aos/às alunos/as, nesta oportunidade além de considerar a experiência da formação
docente e trajetória proﬁssional, buscou-se contextualizar as ações a partir das experiências
dos/as alunos/as com a escola, com o lazer, com o corpo e com o movimento. Nesse movimento, foi possível descontruir e reconstruir certos sentidos e signiﬁcados que eram atribuídos ao lazer e escola, este foi o processo mais complexo visto as experiências anteriores
dos/as alunos/as.
Ademais, de forma dialogada contemplaram anseios e expectativas de todos/as participantes. Essa experiência oportunizou a elaboração de um currículo diversiﬁcado, que buscou ampliar o acesso e vivência às manifestações corporais, e propiciar a identiﬁcação e
compreensão das possibilidades físicas, biológicas, sociais, culturais e estéticas do corpo. E
nesta ação, a temática “gênero e sexualidade” entrou nas discussões do projeto também no
formato de conteúdo especíﬁco a partir das relações estabelecidas com a escola e mais especiﬁcamente com as aulas de Educação Física.
Essa construção se deu ao se considerar as experiências dos/as alunos/as que revelaram
turmas separadas por sexo; aulas com professores para os meninos e professoras para as
meninas; aulas mistas em que as meninas não participavam, porque o conteúdo era futsal,
e futsal era para meninos; turmas mistas em que os meninos jogavam futsal e as meninas
jogavam queimada; ressaltamos ainda que falas recorrentes diziam sobre a obrigatoriedade
velada dos meninos gostarem e “saberem” jogar futsal sob o risco de sofrerem algum preconceito e/ou discriminação. Buscou-se a partir da visibilidade da temática, bem como com
o debate deste conteúdo indicar a intenção do grupo proponente do projeto por uma educação para a diversidade, dando o tom da forma de trabalho dos demais conteúdos, epistemologicamente e metodologicamente.
Assim, durante cinco encontros, foi dada a oportunidade de debater os conceitos de
gênero e sexualidade, sua relação histórico-cultural, e consequentemente as desigualdades
que impactam a sociedade, possibilitando desconstruções e novas construções dessas relações. Foram trabalhados os seguintes tópicos norteadores: dimensão conceitual - gênero e
sexualidade; construção de masculinidades e feminilidades; lazer e as relações de gênero e
sexualidade; e o papel da escola nas vivências de lazer.
A participação dos/as alunos/as foi signiﬁcativa, e considerando a perspectiva de trabalho de construção coletiva das aulas, a proposta foi sendo redesenhada conforme as vivências e grupos. A condução de todas as vivências, debates e demais conteúdos
desenvolvidos no/pelo projeto levaram em consideração esse debate e caminharam para a
desconstrução das desigualdades de gênero e sexualidade no contexto da escola e do lazer.
Com diferentes estratégias, seja com teatro, cinedebate, júri simulado, festivais, piquenique, caminhadas, esportes, dentre outras, buscou-se oportunizar o debate e a desconstrução das relações de gênero e sexualidade no universo do lazer, percebendo como que as
desigualdades de gênero e em torno da sexualidade nos limitam e nos tiram a oportunidade
de novas aprendizagens e vivências, mesmo no âmbito do lazer.
A partir destas experiências e com esta abordagem metodológica, buscou-se no contexto do projeto contribuir para interpretar os conteúdos e vivências de lazer organizadas
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dentro e fora da escola numa perspectiva relacional de gênero, combatendo o sexismo, e
possibilitando aos/às alunos/as a oportunidade de se desvencilharem das amarras que determinam o que cada sexo pode vivenciar como práticas corporais, e ainda, das amarras que
nos padronizam enquanto sujeitos. Quando se trabalha com a ginástica ou até mesmo com
dança, os arranjos de gênero custam mais aos homens do que às mulheres, por possibilitarem
que estes manifestem a expressividade emocional/movimentos, aspectos que transgridem
o que se associa ao masculino pela sociedade; enquanto o contrário ocorre com o futebol
no caso das mulheres (SARAIVA, 2002).
Corroboramos as contribuições de Louro (2004), ao considerarmos que esta tendência
binária entre o masculino e o feminino, passa a ser desconstruída a partir desta abordagem
e escolha metodológica adotada pelos coordenadores do projeto que problematiza as descontinuidades nas representações do feminino e masculino presentes nos novos espaços
ocupados por homens (espaço privado, cuidado dos/as ﬁlhos/as) e mulheres (espaço público,
trabalho proﬁssional) na sociedade e neste caso especíﬁco, no contexto escolar.

Considerações

Percebemos que as indagações a respeito das relações de gênero e sexualidade e da
consequente percepção de seus signiﬁcados e impactos no contexto escolar, bem como, da
heteronormatividade, do patriarcado e dos prejuízos sociais causados pelas relações de preconceito, ou, ainda, das nuances preconceituosas contidas em determinados discursos ideológicos são excessivamente restritas. E nesse sentido, retomamos as palavras de Machado
(2007, p. 04): “produzir conhecimentos a respeito da dor de outrem pode ser o suﬁciente
para nos indignarmos com determinadas formas de opressão, mas não é o suﬁciente para
sabermos o que signiﬁca”.
Assim, na relação de troca entre docentes e discentes, enfatizamos a importância de
reconhecer o valor e o poder explicativo contido nos diferentes tipos de saberes e práticas
sociais, permitindo que a relação vá se delineando e se tornando mais harmônica. Foi através
destas aproximações e dinâmicas realizadas no decorrer do projeto que foi possível o questionamento de valores e perspectivas teóricas, epistemológicas, sociais e existenciais.
Interessante que a partir do trabalho desenvolvido houve uma demanda dos/as alunos/as e da própria escola no que se refere ao trato das questões de gênero e sexualidade
no âmbito da instituição, e assim, desta experiência surgiu o Núcleo de Estudos e Pesquisas
em Gênero, Raça/Etnia e Sexualidade (NEPGRES).
O NEPGRES está vinculado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Minas Gerais (IFMG) e organiza grupos de estudos, pesquisa, atividades de ensino e extensão,
em que busca proporcionar reﬂexões, ações e publicações no campo da educação junto às
temáticas da cultura, corpo e sociedade; fortalecer a pesquisa e a iniciação cientíﬁca através
da inclusão de estudantes, bolsistas e não bolsistas nos grupos de estudo; desenvolver pesquisas de caráter interdisciplinar que tenham como foco a educação; promover e ampliar
estudos no campo de gênero, raça/etnia e sexualidade para e no meio acadêmico e também
da militância social.
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A DImENsão Do óCIo CrIATIVo E A FormAção FILosóFICA No
ENsINo mÉDIo 1
Livio dos Santos Wogel2

rEsUmo
O texto versa sobre as possibilidades de formação filosófica por meio da abordagem das vivências do
ócio criativo na Filosofia do Ensino Médio. é uma retomada reflexiva, na forma de ensaio, de parte da
tese de doutorado em Educação: Currículo defendida em 2014, na PUC-SP sobre a relação entre o ensino de filosofia e a pedagogia do ócio que teve como questão: Quais são as possibilidades formativas
que a abordagem das vivências de ócio pode apresentar para o ensino de Filosofia? A dimensão criativa
do ócio refere-se à percepção de desenvolvimento pessoal por meio da realização de ações gratificantes, que são praticadas a partir das próprias vontades e quando a pessoa se sente melhor por fazê-las.
Essa sensação de melhoria é fonte de enriquecimento interior, pelo aprendizado iniciado, e é fonte de
alegria por sentir-se realizada no que faz. A dimensão criativa do ócio é a fundamentadora da cultura,
especialmente no Ocidente, e, historicamente, se vincula com o ócio greco-latino antigo, o da skholé,
o tempo e espaço que os homens livres viviam para o estudo, a contemplação e a filosofia. Neste texto,
se apresenta a crença de que a filosofia se aproveita do ócio para poder elaborar seu conhecimento,
como a condição de ter a possibilidade de cessar o trabalho manual e produtivo e dedicar-se à criação
ou recriação, como forma de resistência aos imperativos de constante produção e de consumo exagerado. A antiga e original noção de ócio grego, mas não ultrapassada, inaugura o ideal da felicidade e
da autorrealização que se alcança por meio dos prazeres da contemplação e da realização de atividades
automotivadas pela liberdade intelectual, que são os fundamentos do ócio criativo. Algumas características da dimensão do ócio criativo como a busca pelo relaxamento, a autorrealização vinculada à autotelia e a aprendizagem, são estimuladoras para fomentar a formação filosófica. A dimensão criativa
do ócio é vivida em duas formas complementares: a criação e a recriação, e a inter-relação dessas duas
formas é importante para entender a relação entre ócio e cultura. A criação e a recriação também favorecem a formação da predisposição para que a pessoa se perceba e se reconheça como sujeito de
conhecimento. Conclui-se argumentando como o ensino de Filosofia no Ensino Médio pode se favorecer da vivência do ócio criativo. Tem como tese que a associação entre ócio e filosofia, por meio da dimensão criativa, é originária. Para isso, apresentam-se duas ideias com base nos dois princípios da
dimensão criativa do ócio: que o ócio é bom para filosofar e que a associação entre ócio e filosofia favorece a criação e recriação de pensamentos, linguagens e ação.
PALAVrAs-CHAVE
Ócio criativo; formação filosófica; Ensino Médio

O presente texto intenta indicar as possibilidades de formação ﬁlosóﬁca por meio da
abordagem das vivências de ócio, especiﬁcamente a dimensão do ócio criativo, na produção
curricular da Filosoﬁa. é uma retomada reﬂexiva de parte da tese de doutorado em Educação:
Currículo defendida em 2014, na PUC-SP sobre a relação entre o ensino de ﬁlosoﬁa e a pedagogia do ócio que teve como questão: Quais são as possibilidades formativas que a abordagem das vivências de ócio pode apresentar para o ensino de Filosoﬁa? De forma
argumentativa e especulativa, este texto objetiva favorecer a formação ﬁlosóﬁca do estu-
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dante do Ensino Médio por meio da educação para o ócio. A exposição dessas possibilidades
se dará em forma de ensaio ao articular as possibilidades vislumbradas por meio da análise
teórica de forma especulativa que encadeia e combina ideias.
A dimensão criativa do ócio, segundo Cuenca Cabeza (1995, p. 68), refere-se à percepção
de desenvolvimento pessoal por meio da realização de ações gratiﬁcantes, que são praticadas
a partir das próprias vontades, e que a pessoa se sente melhor por fazê-las. Essa sensação
de melhoria é fonte de enriquecimento interior, por conta do aprendizado iniciado, e é fonte
de alegria por sentir-se realizada no que faz. Essa dimensão criativa do ócio, para o Instituto
de Estudos do Ócio, é a fundamentadora da cultura, especialmente no Ocidente, e, historicamente, se vincula com o ócio greco-latino antigo, o da skholé, o tempo e espaço que os
homens livres viviam para o estudo, a contemplação e a ﬁlosoﬁa.
O motivo é que não é possível conceber o nascimento e apogeu da filosofia e as ciências
greco-romanas sem a existência de um numeroso grupo de cidadãos, designados livres, que
se viram excluídos dos trabalhos embrutecedores e puderam dedicar-se à teoria e à contemplação. Este ócio greco-latino ensinou-nos, para além da sua capacidade para gerar cultura e desenvolvimento, a sua relação direta com o mundo de valores que reivindicamos
hoje desde outros âmbitos da vida. Entre eles podemos destacar: liberdade, satisfação e
gratuidade, sem esquecer os referentes de identidade, superação e justiça. (Cuenca Cabeza
e Cuenca Amigo, 2013, p. 10).

O ócio greco-latino era vivido em ações não utilitárias, nas quais os seres humanos poderiam buscar explicações, enriquecer-se de conhecimentos e desenvolver a mente de forma
mais específica, buscando a felicidade. Na Antiguidade, o ócio era um valor digno e não tinha
conotação de nada fazer, mas sim de um exercício intelectual que se orientava em vista da
teoria. Esse ideal grego de poder alcançar a felicidade, por conta da liberdade experimentada
e pelo exercício do pensamento e da vontade, é que se quer evidenciar pelo desenvolvimento
do ócio criativo, que foi a condição para a formulação do pensamento filosófico.
Segundo López de La Vieja, desde a Antiguidade o ócio está associado à filosofia como
uma possibilidade para que o seu conhecimento seja elaborado.
Poucas atividades estiveram tão unidas ao ócio, ou melhor, às oportunidades de ócio com
a ﬁlosoﬁa. Desde Platão e Aristóteles, incluída a anedota de como René Descartes chegou
à ideia do cogito ergo sum, dispor de tempo e poder dedicar as melhores energias à reﬂexão
fazem parte dos lugares mais comuns quando se refere ao ﬁlósofo e sobre a tarefa peculiar
a que ele se dedica. A iconograﬁa de Rafael, na pintura A escola de Atenas, consolidou o
imaginário tradicional sobre a atividade ﬁlosóﬁca como atividade intensa, formativa, ainda
que distante do entorno por uma arquitetura imponente. A força redobrada sobre si mesmo
na conhecida escultura de Rodin, Le Penseur, insiste no mesmo, separação, suspensão do
imediato, ainda que o faça em termos mais modernos. O ócio dos ﬁlósofos esteve por muito
tempo associado à vida feliz e à busca da excelência, como tarefas alternativas frente a ocupações mais peremptórias. (López De La Vieja, 1998, p.13).

Nessa aﬁrmação se apresenta a crença de que a ﬁlosoﬁa se aproveita do ócio para poder
elaborar seu conhecimento, como a condição de ter a possibilidade de cessar o trabalho manual e produtivo e dedicar-se à criação ou recriação. A antiga e original noção de ócio grego,
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mas não ultrapassada, inaugura o ideal da felicidade e da autorrealização que se alcança por
meio dos prazeres da contemplação e da realização de atividades automotivadas pela liberdade intelectual, que são os fundamentos do ócio criativo.

o ócio criativo

O ócio criativo é um ócio automotivado, consciente, criativo, ativo, complexo e lúdico.
A experiência de ócio enfatiza a criação de âmbitos que transformam a experiência vital em
situações criativas e inéditas. “Cada um de nós possui um potencial criativo que podemos
desenvolver e, consequentemente, que nos permite realizar uma experiência de vida mais
satisfatória. As pessoas criativas revelam o quanto uma atividade complexa é prazerosa e interessante”. (Cuenca Cabeza, 2008, p. 48). Algumas características da dimensão do ócio criativo serão explicadas a ﬁm de que possam ser estimuladas para fomentar a formação
ﬁlosóﬁca.
A primeira característica é a satisfação que é fruto de uma consciência que sabe o que
quer e tem vontade de fazer algo que acredita que lhe dará prazer. De certa forma, é uma
consciência informada e curiosa que identiﬁca uma atividade, escolhe-a pelo resultado e
processo prazeroso que quer alcançar e se voluntaria a aprender essa atividade para praticá-la, mesmo que seja atividade penosa ou que exija muito esforço. Muitos são os interesses
por atividades, hobbies e passatempos que as pessoas têm ou fazem que lhes causam satisfação e que exigem um esforço tanto físico quanto emocional ou intelectual.
A segunda característica da dimensão criativa é o relaxamento, como uma forma de
quebrar a rotina e distanciar-se da realidade marcada por diversos compromissos e/ou obrigações. Na identiﬁcação da atividade a qual a pessoa se prontiﬁca a realizar, ela percebe uma
noção de aproveitamento do tempo presente para estar inteira na atividade que faz. A busca
pelo relaxamento é importante pois faz com que a “fuga da realidade” não seja uma forma
de se alienar ou de querer esquecer ou esquivar-se das responsabilidades das realidades
pessoais ou sociais, mas, sim, de parar o tempo para utilizá-lo com aquilo de que se gosta,
sem ser importunado com o controle regulamentador do tempo ou com horários ﬁxos a
serem cumpridos com rigidez.
Outra característica é a autorrealização, que se vincula ao bem-estar e à autotelia, como
forma de vislumbrar a felicidade, tanto no transcurso da ação quanto na ﬁnalidade desta.
Desde a Antiguidade, o ócio era visto como uma forma de empregar a liberdade e o bom
uso da razão em vista de viver uma vida virtuosa, em paz, e alcançar a felicidade, ou a vida
boa, como deﬁne Aristóteles (2005). A felicidade é a busca ﬁnal da autorrealização e, nesse
sentido, é o ﬁm último pelo qual se realiza a atividade.
Ora, ao que se busca por si mesmo, chamamos mais ﬁnal que ao que se busca por causa de
outra coisa, e ao que nunca se elege por causa de outra coisa, consideramos mais ﬁnal que
aqueles que se elegem, ou por si mesmos, ou por outra coisa. Finalmente, chamamos ﬁnal
ao que sempre se elege por si mesmo e nunca por outra coisa. Tal parece ser, sobretudo, a
felicidade. (Aristóteles, 2005, p. 13).

é a sensação de bem-estar, de alcançar o ﬁm ao qual se propôs sem fazer referência a
outro ﬁm. é assim que a sabedoria ﬁlosóﬁca produz felicidade, pois sendo ela uma parte da
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virtude inteira, torna o homem feliz por estar de sua posse e de atualizar-se. A consciência,
nessa busca por autorrealização, faz referência a si mesma, ao próprio processo vital, que
justiﬁca, impulsiona e movimenta o ser humano ao fazer o que acha que é bom fazer.
Por mais que o tema da felicidade seja um tema complexo e as respostas às indagações
‘o que é a felicidade?’ e ‘o que faz ou torna alguém feliz?’ são múltiplas, a proposição dessas
questões precisa ser tema tanto da formação ﬁlosóﬁca quanto da abordagem do ócio. Na
rede de noções próximas da felicidade estão o bem-estar, a satisfação, o gosto, o prazer, o
contentamento, o gozo, o agrado e o júbilo, e todas essas noções referem-se a qualiﬁcações
que as pessoas conferem às percepções emocionais no percurso de uma atividade ou como
resultado de suas vivências. Versar sobre a felicidade e as múltiplas formas sobre como reconhecê-la, desejá-la e vivê-la nas ações e atividades que dão prazer singularmente a cada
ser humano é um dos anseios que a dimensão criativa do ócio quer provocar nas pessoas ao
serem educadas para se disporem nessa perspectiva.
Por mais que, ainda, a “conquista da felicidade” não seja algo que se alcance por meio
de processos educativos que direcionam a pessoa para viver a felicidade, os esforços educativos podem contribuir para a promoção da felicidade. Trilla aﬁrma que, por mais que não
se eduque a felicidade, deve-se educar para a felicidade. “Não se aprende a ser feliz, contudo
se podem aprender coisas que possivelmente ajudem a ser feliz. Talvez a formulação mais
exata seria dizer que ‘educamos para incrementarmos as possibilidades de sermos felizes’”.
(Trilla, 2006, p. 193).
Outra característica que deﬁne o ócio criativo é a aprendizagem, pois o que se deseja
fazer para alcançar a felicidade requer que seja aprendido. A aprendizagem aqui se manifesta
no desejo de saber e de motivar-se para aprender algo e conseguir desenvolver as habilidades
para fazer a atividade. A aprendizagem é tanto um exercício intelectual quanto emocional e
volitivo. O exercício intelectual se realiza por meio do entendimento dos elementos que compõem a atividade e dos processos necessários para o seu desenvolvimento. O exercício intelectual esforça-se para compreender, como também para criar, as formas as quais entende
como as mais apropriadas e melhor qualiﬁcadas para realizar a atividade. é uma inclinação
da mente para o objeto de estudo com o sentido de internalizá-lo.
O exercício emocional refere-se ao envolvimento intelectual e sensorial com o objeto
de estudo, ao modo do desenvolvimento de uma paixão. O objeto a ser conhecido envolve
o sujeito do conhecimento, de modo que este se identiﬁca existencialmente e qualiﬁca afetivamente aquilo que quer conhecer, e o sujeito movimenta a própria corporeidade em vista
de não apenas ter uma concepção intelectual do objeto, mas de sentir nele, e com ele, as
sensações de agrado, de alegria, de entusiasmo, de beleza, entre outros. Esse exercício emocional e afetivo é que particulariza a relação de conhecimento, ou seja, torna-o próprio e instigante em vista de uma inclinação ao querer conhecer, aprender e atuar.
O exercício da vontade é uma síntese dos exercícios intelectual e do emocional, pois,
ao conhecer o objeto do desejo e senti-lo como gozoso, a busca agora é de que essa inclinação intelectual e o sentimento idealizado se tornem ação fática. A vontade é que faz com
que a ação aconteça para tornar real a experiência.
Por meio desses exercícios, a experiência vital da pessoa vai se aperfeiçoando em busca
de conquistar cada vez mais a vida boa e a felicidade, como forma de crescimento pessoal.
Quem faz essa experiência torna-a memorável, e elabora sentido profundo de vida a partir
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das atividades que faz. é um processo de aperfeiçoamento vital que deixa marcas na existência e sinaliza processos de autorrealização para si e para os outros.
A dimensão criativa do ócio é vivida em duas formas complementares: a criação e a recriação, e a inter-relação dessas duas formas é importante para entender a relação entre
ócio e cultura.
A criação refere-se às atividades que as pessoas fazem ao idealizar novos objetos ou
formas novas de se fazer algo. O processo criador refere-se à capacidade e ao prazer de
mudar a forma como pensamos, vemos ou agimos no mundo. Está muito ligado ao processo
artístico ou cientíﬁco de pensar e fazer novas formas de pensamento e de ação. é uma atitude
ativa que faz com que haja um diálogo criador com a realidade, de forma que a inventividade
seja estimulada e seja manifesta.
A recriação tem a ver com o recriar algo criado, em reviver o processo criador artístico.
A partir do contato, encontro, análise e diálogo criativo com obras de arte ou com conhecimentos produzidos nos diversos âmbitos da cultura, inicia-se um processo de encontro de
sujeitos, contemplação e interpretação dessas obras. Ao fazer a contemplação e a interpretação, a pessoa sente-se convidada a recriá-los, a refazer as trajetórias criativas dos seus autores e a perceber como elas podem iluminar a própria trajetória de conhecimento e de vida.
Faz parte do processo de internalização criativa dos processos criativos de outro, a ﬁm de
interpretá-los iluminando a própria experiência de conhecer. As experiências criativas do encontro com outros autores recriam experiências pessoais, tornam-se motores potenciais de
mudança pessoal ao serem analisadas, reﬂetidas e aproximadas da experiência vital de quem
se encontra com as obras de arte ou da cultura em geral, de quem apreende para si os elementos constitutivos que sinalizam a perspectiva criativa delas a ﬁm de conhecer suas potencialidades formativas.
[...] quando falamos da vertente da criação, estamos a referir-nos às práticas de ócio relacionadas com música, teatro, canto, fotograﬁa, dança, pintura, trabalhos manuais, escrita
ou costura, cozinha e bricolagem criativos. No que diz respeito à vertente recriação estamos
a fazer menção de experiências de ócio motivadas pela leitura, a audição de músicas, a visão
da arte ou as práticas de aprendizagem, a utilização da internet ou outras. (Cuenca Cabeza
e Cuenca Amigo, 2013, p. 9).

A criação e a recriação são inter-relacionadas e importantes para o desenvolvimento humano, especialmente o desenvolvimento das potencialidades criativas de cada pessoa e favorecem a formação da predisposição para que a pessoa se perceba e se reconheça como sujeito
de conhecimento. A dimensão criativa do ócio incentiva a ampliação da personiﬁcação de cada
pessoa ao desenvolver a ação criativa e recriativa de si mesma e do mundo em que vive.
A chave do ócio criador está na descoberta de talentos, porque somente com eles se descobrem as possibilidades do ser. Poderá assim cultivar seu tempo livre e transformá-lo – não
em consumo desvairado– mas transformá-lo num encontro e isso requer criação; porque
tendo possibilidades, terá muito mais a oferecer e muito para receber. (Salis, 2008, p. 29).

Os talentos que podem ser descobertos e que as pessoas podem desenvolver têm ligação direta com os seus interesses e peculiaridades pessoais e a curiosidade e empenho que
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as pessoas têm para conhecer o mundo. A dimensão do ócio criativo deseja estimulá-las para
que desenvolvam-se a si mesmas e a seus projetos, com base na liberdade e autonomia que
possuem, a ﬁm de satisfazer as próprias necessidades, possibilidades, anseios e conhecimentos. Deseja ainda desenvolver os potenciais pessoais de explorar o mundo, descobrir os interesses que têm e criar alternativas de autoformação e autorrealização, que é a importância
do ócio criativo para o desenvolvimento humano, como uma forma de criar e recriar novas
possibilidades de expressão da existência. Essa dimensão também é importante, especialmente para que o ócio não se torne um produto de consumo de massa que favoreça o desaparecimento da criatividade e da singularidade. Cuenca Cabeza (2004, p. 65), nesse sentido,
aﬁrma que a dimensão criativa do ócio só pode ser criada ou inaugurada por um processo
formativo que a estimule. “A formação é a única forma de oferecer opções a uma realidade
em que domina um ócio consumista, permitindo acessar as propostas de um ócio experiencial, criativo e cultural”.
A criação de um desses âmbitos de desenvolvimento da criatividade pode ser a escola,
pois esta é espaço de criação de conhecimento e não só de reprodução da cultura estabelecida. A escola tem o papel de ajudar os seus agentes a descobrirem a vida criativamente, e
esta é uma das mais importantes tarefas educativas no momento atual. Sem um processo
de iniciação para o conhecimento e a contemplação das obras de arte, das literaturas ﬁlosóﬁcas e cientíﬁcas e da cultura em geral, de um diálogo e de uma análise das possibilidades
formativas do encontro com as artes, ciências e culturas, e um estímulo à vivência da recriação dessas obras, certamente a criatividade não será desenvolvida no espaço e tempos escolares.
Também é preciso abrir espaço e permitir tempo para que a criação possa ser estimulada, seus indícios sejam encontrados e sua força criativa dialogada nos currículos escolares.
Que se abra espaço e tempo para que os agentes escolares manifestem suas inovações e
que sejam orientados a ampliar sua capacidade criativa por meio da reﬂexão, da elaboração
de textos, imagens, sons e outras atividades a ﬁm de que possam expressar seus interesses,
habilidades e competências para que a educação formal seja tão somente formatadora da
criatividade.
Para que haja uma formação para a vivência do ócio criativo, há três pilares nos quais a
escola pode se sustentar: do sentido da criatividade, da educação estética e do conhecimento
da vida cultural.
O sentido da criatividade tem a ver com a consciência do estilo de vida que os estudantes vivem, visto que estão imersos em uma cultura e que recebem, a todo tempo, estímulos
e indicações de como devem viver, tomar decisões, consumir e se portar em cada espaço
social. A reﬂexão sobre esses imperativos sociais pode ser feita para que os estudantes reﬂitam como querem viver a criatividade e a própria singularidade em meio a tantos apelos de
controle social, inclusive das formas de vivência do tempo livre a ﬁm de que nele se possa
viver a liberdade, a autonomia e a criatividade.
Outro pilar que sustenta a educação do ócio criativo é o da educação estética, que consiste na preocupação em favorecer uma educação artística, por meio de uma introdução ao
conhecimento tanto intelectual quanto afetivo e volitivo no mundo das artes e do conhecimento em geral. A estética favorece a ampliação e a qualiﬁcação da sensibilidade para a
apreciação, o juízo e a criação do belo. Uma educação que usa como recurso e conteúdo a
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apreciação e a produção de obras de arte como a poesia, o canto, as artes plásticas, a dança,
o teatro, o cinema, dentre outros, é importante para o desenvolvimento dessa sensibilidade.
O cultivo das artes como forma de desenvolvimento humano e de aprendizado da linguagem
artística para expressão da própria vida humana é uma das formas que contribui para a experiência estética e a vivência da dimensão criativa do ócio.
O próximo pilar da educação do ócio criativo é o conhecimento e incentivo para viver
os eventos da vida cultural da comunidade, tanto local quanto global. Também fomenta a
realização de atividades culturais e artísticas no interior da escola. Planejar eventos de cunho
cultural, para que escola se abra às possibilidades de ser um espaço e um tempo de reﬂexão,
de conhecimento e de apresentação de obras criativas no seu interior, tanto por artistas proﬁssionais quanto pelos agentes escolares. Essas atividades podem acontecer tanto como atividade letiva curricular como também suscitar alternativas de expressão artística no espaço
escolar.
A outra forma de conhecimento da vida cultural é a indicação de participação ou contemplação de atividades culturais como teatro, música, leitura e produção de textos, programas de televisão, ﬁlmes, livros, etc. Fomentar a vida cultural e artística dos estudantes é
uma das responsabilidades da escola a ﬁm de que possam conhecer a cultura fora do ambiente da educação formal e busquem, por si mesmos, se interessar por atividades culturais
as mais variadas disponíveis. O acesso aos bens culturais e às obras de arte, com os meios
de comunicação e as tecnologias da informação, está mais democratizado, porém sua apreciação necessita de uma preparação formativa que lhes ajude a encontrar e a gostar das atividades artísticas.

o ócio criador e o ensino de filosofia

A partir dessa exposição mais detalhada da dimensão criativa do ócio e sua relação com
o processo formativo, a questão que se formula é ‘como o ensino de Filosoﬁa no Ensino
Médio pode favorecer a vivência dessa dimensão’. Para isso, faz-se necessário apresentar
duas ideias com base nos dois princípios da dimensão criativa do ócio: que o ócio é bom
para ﬁlosofar, e que a associação entre ócio e ﬁlosoﬁa favorece a criação e recriação de pensamentos, linguagens e ação.
A associação entre ócio e ﬁlosoﬁa, por meio da dimensão criativa, é originária. Primeiro,
retoma a origem do conceito de ócio na Antiguidade greco-romana, ao pensar as possibilidades de formulação do conhecimento ﬁlosóﬁco por aqueles que viviam o ócio. A vivência
do ócio é uma questão de liberdade e disposição para o aprendizado e para a contemplação.
O ensino de ﬁlosoﬁa, dessa forma, não ensina somente os conteúdos dos pensamentos
dos ﬁlósofos, tanto da Antiguidade quanto da contemporaneidade, mas as formas e as condições de que eles se utilizaram para elaborar seu pensamento. Podemos chamar esse tempo
livre utilizado com disposição para aprender, para a sabedoria e para a criação da cultura,
como ócio ﬁlosóﬁco. Hannah Arendt (2010, p. 14-19), quando fez a distinção e o resgate histórico na Antiguidade grega e no período medieval entre os termos vita activa - um engajamento na vida ativa nas coisas desse mundo - e a vita contemplativa - o modo de vida
realmente livre, vivido orientado pelo ideal da contemplação -, aﬁrmou que a contemplação
era como o modo de vida dos ﬁlósofos, por conta da vida de ócio que escolheram viver. Faz-
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se importante notar que, o termo que Arendt usa para reaﬁrmar que a vita activa, a vida dedicada os assuntos públicos e políticos, em oposição à vida contemplativa é, em grego, askholia, que signiﬁcava “inquietude”, ou seja, a ausência ou negação da skholé, do ócio. (Idem,
p. 17).
Outra referência histórica da ﬁlosoﬁa aparece na obra o Discurso do Método, onde Descartes recorda que o início da elaboração do seu método começou com a condição do ócio
ﬁlosóﬁco, quando estava na Alemanha a serviço da guerra.
Encontrava-me, então, na Alemanha, para onde me havia chamado a ocasião das guerras,
que por ali não acabaram; e, quando voltava da coroação do Imperador para o exército, o
começo do inverno me isolou num quartel em que, não tendo encontrado nenhuma conversação que me distraísse, além de, por felicidade, não ter cuidados nem paixões que me
perturbassem, ﬁquei o dia todo fechado num quarto aquecido por uma estufa, onde tive
todo o ócio para me entreter com meus pensamentos. (Descartes, 2002, p. 83).

Com essas recordações de como os ﬁlósofos se aproveitaram da condição de ócio para
iniciarem o processo de reﬂexão, quer-se exempliﬁcar como o processo criativo requer uma
parada na vida rotineira para que, no momento de rompimento com o corre-corre da vida
cotidiana - especialmente se esta está pressionada pela máquina do relógio, que faz agitar
o tempo para a produção econômica -, possa haver a possibilidade de se ver a vida com
mais singularidade, prestar atenção nos detalhes, para admirar o que é extraordinário, imaginar possibilidades e fazer as reﬂexões livres que originam a criatividade.
Não é somente o ócio dos ﬁlósofos que é paradigmático para estimular a criação. Também o conhecimento do ócio dos artistas e dos cientistas é paradigmático em compreender
como fazem processos semelhantes quando têm insights criativos e se voluntariam a criar
suas obras, tanto do pensamento, quanto das artes, das ciências e da cultura em geral. A parada criativa do tempo para a admiração do que é maravilhoso e para a busca do saber com
liberdade é o fundamento da cultura. Como aﬁrma Pieper (2003, p. 101): “Quem ﬁlosofa,
dá um passo além do mundo do trabalho e do cotidiano”. A articulação entre ﬁlosoﬁa e ócio
acontece a partir do reconhecimento de sua potencialidade criadora, ao transcender o cotidiano e a ação útil e em criar disposição para buscar e criar o conhecimento com ﬁnalidade
em si mesmo, a partir da liberdade e da vontade.
A associação entre ócio e ﬁlosoﬁa, vista dessa forma, quer favorecer a criação e recriação de pensamentos, linguagens e ação. O espaço da aula de Filosoﬁa deve ser um incentivo
e provocação para a criação e recriação de vida. Ao elaborar as reﬂexões ﬁlosóﬁcas, tanto
por meio da leitura dos textos ﬁlosóﬁcos quanto pela leitura de textos com o aporte da análise e da crítica ﬁlosóﬁca, a formação ﬁlosóﬁca que se desenvolve no Ensino Médio quer ajudar os estudantes e os professores a fazer o exercício de criação e recriação da ﬁlosoﬁa.
Aspis (2004, p. 315) aponta esta característica ao dizer que o estudo da ﬁlosoﬁa é uma
provocação criativa, em vista de fazer emergir o pensamento original: “Provoca-se o surgimento do pensamento original, provoca-se a busca e a compreensão, provoca-se a checagem
do que se chama de meu e de eu até então, provoca-se a imaginação do que poderia ser e
do que não está”.

A DIMENSãO DO ÓCIO CRIATIVO E A FORMAçãO FILOSÓFICA NO ENSINO MéDIO

Considerações Finais

A originalidade, na formação ﬁlosóﬁca, é uma aspiração que tem no ócio o seu aliado.
A atitude de buscar, apresentar e implementar os motivos dos pensamentos, da linguagem
e da ação, e assumi-los como próprios, é um exercício da consciência livre e autônoma que
é estimulada pela ﬁlosoﬁa. A inauguração de um pensamento próprio, mesmo que seja incipiente, mas que se originou da vontade do sujeito em formular a própria concepção de
mundo, ou das leituras criativas de mundo a partir da própria experiência, da observação e
da singularização de algum aspecto da vida, precisa ser incentivada e provocada nas aulas
de ﬁlosoﬁa.
Relacionar a ﬁlosoﬁa com a dimensão do ócio criativo quer estimular as pessoas para
viver a experiência do pensamento próprio, de criar as próprias visões e versões de mundo,
cultivada não pela instrumentalização dessa visão a partir da sua funcionalidade, mas a partir
da sua posição e projeção de si mesmo no mundo. é um processo que inaugura formas de
descoberta e de problematização criativas de si no mundo, que se arrisca em busca do novo,
do pensamento original, e que desconﬁa das repostas prontas, imediatas, fáceis e consumíveis.
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rEsUmo
As mudanças propiciadas pela globalização, tais como as exigências de produção, velocidade e de constante qualiﬁcação para o mercado de trabalho reverberam nas práticas escolares, que, na maioria das
vezes, reproduzem um modelo de educação tradicional, segmentado, conteúdista, individualista e alienador. Exige-se um protagonismo dos indivíduos na contemporaneidade e, ao mesmo tempo, afasta-se
o educando da possibilidade de desenvolvimento de posturas protagonistas e de uma leitura crítica da
realidade social. De forma paradoxal, a educação escolar distancia o aluno da possibilidade de experienciar
o ócio, ao mesmo tempo em que este é cada vez mais reivindicado como necessário pelos indivíduos.
Nesse contexto, observa-se o surgimento de práticas inovadoras em educação que questionam e põem
em cheque os modelos tradicionais de educação que não estimulam aspectos como a criatividade, a autonomia, a liberdade, a satisfação e negligenciam o desenvolvimento integral na formação dos estudantes
e as possibilidades de experiências de ócio no ambiente escolar. Em meio a uma crise da educação, que
se vê questionada quanto aos seus ﬁns, surgem propostas inovadoras em relação a estratégias de avaliação, metodologias, reestruturação do conteúdo curricular, uso de tecnologias e aspectos relativos ao uso
do tempo e do espaço escolar. Desta forma indaga-se: As práticas inovadoras em educação no contexto
escolar são necessariamente formas de resistência a um modelo tradicional de educação ou servem apenas para atender às exigências contemporâneas de mudança e continuar a reproduzir os modelos tradicionais de educação de forma disfarçada? Tais práticas possibilitam a educação mediante o ócio e para o
ócio contemplando a individualidade, a liberdade e a formação integral de cada educando? Este estudo
objetiva compreender como práticas inovadoras em educação se conﬁguram como formas de resistência
nos discursos de professores da rede pública do nordeste brasileiro e de que forma elas estão relacionadas
ao ócio. Para isso, realizou-se uma investigação de abordagem qualitativa, de inspiração etnográﬁca, com
docentes de uma instituição da rede pública de ensino da cidade de Fortaleza - Brasil. Os dados foram
coletados através da observação participante, do registro em diário de campo e de entrevistas semiestruturadas. Para a análise dos resultados foi utilizado o método da análise de conteúdo. Ressalta-se que
as compreensões dos professores acerca da inovação na educação estão direcionadas para um rompimento das práticas tradicionais e pela busca de metodologias que estejam relacionadas ao uso de atividades lúdicas e dinâmicas, possuidoras de um teor criativo. São práticas em que o professor atribui aos
alunos o papel de construtores e elaboradores do próprio conhecimento, contribuindo para uma aprendizagem mais signiﬁcativa. A tecnologia foi apontada como um fator importante para inovar, mas que
não é acessível a eles. Desse modo, conclui-se que as práticas inovadoras em educação, para os professores entrevistados, permitem o desenvolvimento do aluno no que se refere a uma maior autonomia, liberdade e consciência mundial, possibilitando satisfação, apropriação de si e de seu meio ao aproximar
o estudante de vivências no espaço escolar que podem possibilitar experiências de ócio. As falas denotam
a autonomia e a liberdade do professor no seu fazer permeado por normativos e diretrizes curriculares
nacionais, por fatores culturais, políticos e ideológicos e limitado pela realidade social e econômica na
qual se encontra inserida a escola. Estas práticas, portanto, conﬁguram-se como formas de resistência ao
atual modelo educacional, ao contribuírem para a mudança da realidade vigente e proporcionarem vivências criativas e signiﬁcativas, perpassadas por noções de desfrute e desenvolvimento pessoal.
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Com as mudanças desencadeadas pela chegada da era tecnológica e pelas transformações advindas do capitalismo em um contexto de globalização, instituições modiﬁcaram os
seus modos de funcionamento. Estas têm se adequado às exigências sociais e econômicas
estabelecidas frente a um tempo de trabalho que se apresenta como norteador do tempo
social (Han, 2016). A educação enquanto modelo institucional passou por uma série de mudanças no objetivo de atender à demanda de um mercado de trabalho competitivo e com
grandes exigências de produção. As práticas educacionais passam a utilizar métodos que
transmitem o conhecimento de forma rápida e fragmentada, que não priorizam a formação
humana integral, o desenvolvimento da autonomia, da criatividade e de um pensamento crítico (Marinho-Araújo & Almeida, 2010; Mosé, 2013).
A educação é cada vez mais reivindicada como necessária e, ao mesmo tempo, praticada
frente a um modelo educacional guiado por práticas de uma educação bancária (Freire,
2002). As instituições educacionais preocupam-se, na sua maioria, em ocupar o tempo do
aluno com grades curriculares direcionadas para um viés cada vez mais utilitarista (Russel,
2002). Práticas educativas são voltadas para formar os educandos para o mercado de trabalho calcado pelo individualismo, pela competitividade e por escasso autocondicionamento,
o que reduz as possibilidades da condição de apreensão de autonomia e liberdade percebida
pelo aluno (Brasileiro, 2015; Aquino & Martins, 2007).
Nesse contexto, observa-se a emergência de práticas inovadoras em educação que buscam problematizar o modelo educacional vigente, propondo mudanças em relação às estratégias de avaliação, metodologias, reestruturação do conteúdo curricular, uso de tecnologias
e aspectos relativos ao uso do tempo e do espaço escolar (Amaral & Oliveira, 2011; Lopes &
Melo, 2014). O papel do professor no processo de inovação torna-se fundamental para uma
efetivação de práticas comprometidas com transformações que vão além da assimilação do
conteúdo teórico, mas que também se voltem para os âmbitos políticos, sociais, culturais e
econômicos (Fernandes, 2011).
Práticas inovadoras em educação, ao oportunizarem propostas de desenvolvimento integral na formação dos estudantes, possibilitam maior participação do aluno no processo de
aprendizagem, visando proporcionar maior autonomia, capacidade criativa e uma visão crítica da realidade na qual estão inseridos (Amaral & Oliveira, 2011; Lopes & Melo, 2014;
Demo, 2010). Nesse sentido, oportunizam-se as possibilidades de experiências de ócio no
ambiente escolar, uma vez em que estas práticas visam a execução de atividades criativas,
da vivência da liberdade de expressão, além de proporcionar maior grau de conscientização
do aluno, tendo como base a sensibilidade como elo entre o estudante e o modelo de educação formal (Mota, Melo & Feldens, 2015).
Esta discussão aponta para uma necessidade de um alinhamento entre discursos e práticas de inovação, de forma que não ocorra apenas uma implementação de recursos considerados inovadores em instituições que permaneçam seguindo lógicas que não possibilitem
uma mudança real no fazer pedagógico (Demo, 2010; Souza, Teixeira & Carminati, 2015).
Estas lógicas, ao encaminharem-se para uma redução da possibilidade de ação frente ao au-
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tomatismo, não se conﬁguram formas de resistência à discursos dominantes, tornando diﬁcultosa a formação de novos modos de ser (Han, 2016). A inovação não se qualiﬁca enquanto
uma simples mudança, visto que se caracteriza pela diferenciação frente às transformações
que são consequências da evolução natural do sistema, em que possibilita um desencadeamento de rupturas nas formas de atuar vigentes a partir da realização de práticas efetivamente novas (Cardoso, 1997).
O panorama apresentado permite a elaboração de indagações a serem reﬂetidas: As
práticas inovadoras em educação no contexto escolar são necessariamente formas de resistência a um modelo tradicional de educação ou servem apenas para atender às exigências
contemporâneas de mudança e continuar a reproduzir os modelos tradicionais de educação
de forma disfarçada? Tais práticas possibilitam a educação mediante o ócio e para o ócio
contemplando a individualidade, a liberdade e a formação integral de cada educando? Com
base nestes questionamentos, o presente estudo objetiva compreender como práticas inovadoras em educação se conﬁguram como formas de resistência nos discursos de professores
da rede pública do nordeste brasileiro e de que forma elas estão relacionadas ao ócio.

método

A investigação foi de natureza qualitativa, exploratória e com inspiração etnográﬁca
(Aguirre & Martins, 2014). Buscou-se uma compreensão mais detalhada de modos de vida
e das práticas sociais vivenciadas no ambiente pesquisado, assim como na compreensão de
signiﬁcados identiﬁcados nos discursos de seus participantes (Flick, 2013; Creswell, 2010).
O campo do estudo foi uma escola da rede pública de ensino da cidade de Fortaleza –
Brasil, localizada em um bairro caracterizado por um alto índice de violência e vulnerabilidade
social. O estudo foi realizado em etapas. A primeira foi a inserção no campo e teve por base
a observação participante e os registros em diários de campo. A partir deste primeiro momento, e tendo como base a revisão bibliográﬁca sobre o tema foi elaborado o roteiro da
entrevista semiestruturada que foi um dos instrumentos de coleta de dados utilizados. As
visitas à instituição ocorreram durante 4 meses, foram semanais e duravam todo o período
escolar.
Todos os professores da escola foram convidados a participar da pesquisa mas apenas
6 docentes se disponibilizaram efetivamente para a realização das entrevistas semiestruturadas, que foram individuais e ocorreram na própria escola. A escolha dos participantes se
deu com base nos seguintes critérios de inclusão: ser professor da escola onde a pesquisa
estava sendo realizada e colaborar voluntariamente a participar do estudo.
A análise dos dados colhidos pautou-se no método da Análise de Conteúdo e se deu a
partir das respostas dos entrevistados ao questionamento “O que você entende como prática
inovadora em educação?". A análise de conteúdo possibilita uma sistematização do conteúdo
recolhido, expandindo sua expressão (Bardin, 2011). Desta forma, realizou-se primeiramente
uma organização prévia dos dados das entrevistas. Depois, uma codiﬁcação dos dados colhidos a partir da Análise Categorial, possibilitou a criação de três (3) categorias de análise
temática. Por ﬁm, no tratamento dos resultados realizou-se a interpretação das categorias
formuladas à luz de teóricos que corroboraram com a discussão das mesmas.
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Cabe ressaltar que o estudo segue os preceitos da Resolução nº 466/12, do Conselho
Nacional de Saúde, no que se refere à pesquisa com seres humanos e foi aprovado pelo Comitê de ética da Universidade de Fortaleza (Parecer n 1.835.119.). O anonimato dos participantes foi assegurado e sua concordância com a pesquisa foi assegurada a partir da
assinatura em Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

resultados

A seguir serão apresentados os quadros elaborados com base na análise das respostas
dos professores a partir da pergunta “O que você entende como prática inovadora em educação?”. Os dados foram organizados de forma que, na coluna do lado esquerdo são descritos
os indicadores de conteúdo que norteiam as categorias dispostas na coluna do lado direito,
elaboradas conforme o método de Bardin (2011).
quadro 1: Indicadores de conteúdo/Primeira categoria criada e respectivos trechos das entrevistas
Fonte: Elaboração dos autores, 2018
INDICADorEs DE CoNTEúDo

TrECHo 1A “é por exemplo, quando eu tenho... eu tô explicando
determinado assunto pra eles e ai eu penso em buscar um vídeo,
uma coisa informatizada que vá buscar, reforçar mais aquela informação. A gente... a... eu gostaria que aqui na escola... Aliás, eu gostaria de ter já minhas ferramentas, por exemplo... eu trago meu
notebook.”

TrECHo 1b “Na escola pública, você tem que trabalhar com o que
você tem. Então, as vezes, muitas vezes, esse o que você tem é extremamente limitado, mas eu acredito que parte da vontade do
professor em fazer uma prática diferente. As vezes não precisa de
muito recurso, precisa de vontade mesmo.”

TrECHo 1C “Claro, a gente vai tentando o uso das mídias, por exemplo, internet, os computadores, só que a realidade da escola não
permite. Então, acho que a prática inovadora hoje, para o professor,
tem sido cada vez mais ele em si. Eu acho que é muito mais da
nossa didática, de como eu posso inovar a cada turma, a cada dificuldade. Porque eu acho que ser inovador, para o professor, é não
se deixar abater com a realidade que a gente tem, sabe.”

CATEgorIA

1)
ATITUDE Do ProFEssor FrENTE
à FALTA DE rECUrsos

De acordo com a análise da categoria “Atitude do professor frente à falta de recursos”
são notórias as diﬁculdades que os docentes enfrentam devido à escassez de recursos oferecidos pela escola pública brasileira. Iosif (2007) justiﬁca a precária assistência oferecida
por essas instituições ao fato da educação brasileira ser tecnocrática e elitista, voltada para
um descuido em relação ao patrimônio público. As reformas que ocorreram no âmbito educacional em relação à inovação voltaram-se para a criação de medidas externas, como a or-
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ganização curricular e a avaliação escolar, deixando de investir em ações pedagógicas no interior da escola (Libâneo, 2012).
A inovação para os docentes está atrelada a necessidade da construção e elaboração
de atividades dinâmicas, na qual exige o uso de ferramentas didáticas interativas, como a
utilização da multimídia. O uso de materiais didáticos pedagógicos é importante para motivar
os alunos no processo de construção do conhecimento, contribuindo para uma aprendizagem
prazerosa e que contemple o desenvolvimento integral do aluno (Bezerra, Fernandes & Andrade, 2012). Porém, os professores se deparam com a diﬁculdade de inovar perante a falta
desses recursos, apesar de apresentarem uma boa concepção e aceitação em relação às práticas inovadoras.
Segundo Mattos e Barros (2013) a atividade reﬂexiva faz parte do cotidiano do professor,
pois é uma ferramenta que possibilita uma busca por soluções frente aos desaﬁos e obstáculos encontrados no cotidiano educacional. Corroborando a esses autores, os docentes entrevistados relataram a importância da prática inovadora estar relacionada ao desempenho
do professor frente às diﬁculdades que são encontradas com a falta de recursos instrumentais
e estruturais, onde a inovação estaria diretamente associada à disponibilidade do professor
em criar a partir dos poucos recursos existentes.
Fonte: Elaboração dos autores, 2018

INDICADorEs DE CoNTEúDo

CATEgorIA

TrECHo 2A “Eu gosto muito na sala de aula, de fazer aulas diferentes, né. Mas, assim, não sei se seriam inovadoras porque eu sei que
já existem e que muitos professores fazem, né?! Mas assim, mas
eu gosto de sair de vez em quando do tradicional. Porque eu percebo, assim, por exemplo, no final do conteúdo, quando eu vou
fazer uma revisão, se eu fizer através de uma dinâmica, naquele dia
ali eles conseguem aprender, assim, muito mais do que em vários
dias que eu tentei, de maneira expositiva, que eles aprendessem.”
TrECHo 2b “Qualquer tipo de prática que você desenvolva para
quebrar o paradigma de sala de aula em que o professor só, é... um
transmissor do conhecimento ou detentor do conhecimento. Ou é
ele que, digamos assim, é o foco do conhecimento. Porque na verdade o aluno ele sabe muita coisa também, né, então tem também
que partir do que ele sabe.”
TrECHo 2C “Acho que quando a gente vai pensar sobre inovação,
primeiro bate o contraponto que é o contrário do tradicional, né?!
Eu já não vejo muito assim. Porque eu acho que, os que as pessoas
vem de tradicional ou de tradicionalismo, quando pega como contraponto, pensa que “pra eu ser inovador, eu tenho que abandonar
tudo que é tradicional”. Eu não acho que seja dessa maneira, sabe?!
Acho que a gente pode unir as duas coisas ou, de repente, repensar
o tradicional, que é o que talvez a gente tenta fazer hoje em dia.”

2)
rEPENsAr o TrADICIoNAL

Com base na análise da categoria “Repensar o tradicional” foi identiﬁcada a associação,
por parte de alguns professores, do conceito de inovação com a utilização de metodologias
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que se diferenciam das tradicionalmente utilizadas, e que possibilitam um papel ativo do
aluno durante o seu processo de aprendizagem. Entretanto, um professor discordou, alegando que a inovação e o tradicional podem caminhar juntos, apesar de concordar com a
necessidade de se repensar as metodologias tradicionais.
De acordo com os docentes, o tradicional está relacionado ao desenvolvimento de atividades perpassadas por uma transmissão verticalizada do conhecimento, desconsiderando
possibilidades criativas de ensino. Fino (2011) discorda da utilização de metodologias inovadoras ao salientar que não se trata de investigar a utilização de práticas como inovadoras ou
não. Para ele, a ideia principal quando se trata de inovação está relacionada à eliminação
das diferenças estabelecidas entre os alunos e os professores, corroborando a fala dos entrevistados.
Para Gadotti (2000) a educação tradicional e a inovadora possuem em comum a busca
pelo processo de desenvolvimento pessoal. A diferença consiste no fato de que a inovação
busca distanciar-se de uma ênfase individualista, trabalhando a partir de um maior enfoque
nos aspectos sociais, políticos e ideológicos. De acordo com a concepção apresentada por
um dos professores, inovar é possibilitar a construção e a elaboração do conhecimento a
partir do que o aluno já sabe, enfatizando o papel do sujeito no seu processo de aprendizado.
A aquisição da aprendizagem se torna mais signiﬁcativa quando os conceitos apresentados em sala de aula são incorporados aos conhecimentos prévios do aluno. A partir dessa
relação os novos conceitos passam a adquirir um novo signiﬁcado, caso contrário, a aprendizagem permanece de forma mecânica e repetitiva. (Pelizzari, Kriegl, Baron, Finck & Dorocinski, 2002). De acordo com o princípio valorativo, é de suma importância para o processo
de aprendizagem que o aluno desenvolva, elabore e descubra o seu próprio método de aquisição do conhecimento (Duarte, 2001). Dessa maneira, o indivíduo consegue se apropriar
do conteúdo, de forma que se torna possibilitada uma educação que permita a autonomia
intelectual por intermédio de maneiras mais elaboradas do conhecimento.
quadro 3: Indicadores de conteúdo/Terceira categoria criada e respectivos trechos das entrevistas
Fonte: Elaboração dos autores, 2018.
INDICADorEs DE CoNTEúDo
TrECHo 3A “... o conhecimento de mundo do aluno, o que realmente vai ser importante pra ele na vida. Porque se ele não percebe
o significado daquilo pra ele, ele não vai apreender, porque ele não
se identifica com aquilo e vai realmente só é... que eu diria, só
ouvir. mas não vai internalizar.”
TrECHo 3b “vai ter todas as práticas, seja ela prática mesmo de
fora do conteúdo, da teoria, às mídias, tudo é valido. Contanto que
atinja o mundo em que ele vive.”

TrECHo 3C “Não aplicar prática inovadora por aplicar, sem nenhuma correlação assim com, com o que você realmente tá passando em termo de conteúdo. Tem que ter uma relação, não pode
ter um... tem que ser significativa.”

CATEgorIA

3)
ENsINo DE CoNTEúDos sIgNIFICATIVos
PArA o ALUNo

ÓCIO NA EDUCAçãO: UMA FORMA DE RESISTêNCIA?

A terceira categoria “Ensino de conteúdos signiﬁcativos para o aluno” se remete à uma
compreensão de inovação com base em um entrelaçamento entre o conteúdo estudado e a
identiﬁcação e aplicabilidade daquele saber para a vida do estudante. A fala dos participantes
do estudo ressalta a necessidade do respeito aos saberes do educando, atravessados por
uma construção comunitária e a interlocução entre saberes curriculares e as experiências
dos alunos em suas realidades socais, tal como apontam Freire (2002) e Mosé (2013).
Larrosa (2014), ao discorrer acerca da educação a partir da experiência e do sentido,
aﬁrma que o saber da experiência requer relação com uma existência concreta e singular,
permitindo ao sujeito apropriar-se de si. Para ele, esta possibilidade é cada vez mais escassa,
tendo em vista os excessos característicos de uma sociedade do conhecimento e da informação. A mediação eﬁcaz entre conhecimento e vida proporciona atribuição de sentido e
pressupõe um atravessamento do sujeito da experiência. As ideias do autor corroboram as
falas dos docentes entrevistados que apontam para uma necessidade de práticas inovadoras
que permitam uma correlação entre conteúdo e a vida do estudante.
Uma aprendizagem signiﬁcativa, portanto, perpassa uma aplicabilidade dos conteúdos
para a vida, assim como o desenvolvimento de autonomia dos estudantes na resolução de
problemas (Dewey, 1978). Além disso, para Rogers, este tipo de aprendizagem deve considerar a individualidade e autonomia do aluno, onde o professor passa a atuar como mediador
no processo do estudante de desenvolvimento pessoal e atribuição de sentido para o que
aprende (Goulart, 2000).

Conclusões

Este estudo permitiu a formulação de três categorias com base nos discursos dos docentes entrevistados, a saber: “A atitude do professor frente a falta de recursos”, “Repensar
o tradicional” e “Ensino de conteúdos signiﬁcativos para o aluno”. Observa-se que estas categorias remeteram a uma compreensão de inovação perpassada por meios de ação que
possam transpor a concepção tradicional de ensino, direcionando-se para práticas que possam ser consideradas formas de resistência a um panorama que centraliza métodos docentes
enrijecidos e fragmentados. Além disso, transpor o tradicional em um contexto de ensino
público, perpassado por aspectos de vulnerabilidade social e violência reforçam esse caráter
de resistência, de ação para criação do novo, de uma negação ao que é predominante.
Além disso, destaca-se que a compreensão de inovação em educação pelos entrevistados também enfatiza a relação entre professor e aluno, em uma perspectiva de horizontalidade das relações. Para estes docentes, tornar a aprendizagem signiﬁcativa caracteriza-se
como uma possibilidade de inovação. Frente a isso, é primordial uma mudança de práticas
que vão de encontro a um modelo vigente que coloca o professor em uma posição de detenção de um saber absoluto e inquestionável, levando-o a procurar possibilidades de ensino
criativas e mobilizadoras, mesmo frente à falta de recursos instrumentais ou estruturais.
A partir das discussões realizadas, considera-se que as práticas inovadoras em educação
podem ser ferramentas importantes em uma mudança de paradigmas em um contexto contemporâneo cada vez mais automático e utilitarista. Estas práticas, portanto, como foi ressaltado pelos professores, quando utilizadas a partir de uma perspectiva transformadora e
não por uma aplicação descontextualizada do meio em que se está inserido, possibilitam aos
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alunos um maior acesso ao ócio. Desta maneira, pode-se considerar que o ócio facultado via
práticas inovadoras em educação se apresenta como uma forma de resistência ao panorama
de educação vigente, que urge por transformações e reconﬁgurações.
A experiência de ócio, ao funcionar como um intercâmbio entre sujeito e o mundo promove a mudança do indivíduo que, ao se modiﬁcar, transforma o meio que o rodeia. é a
partir dessa perspectiva de transformação proporcionada pelo ócio, que se percebe a necessidade de práticas inovadoras que proporcionem vivências criativas, perpassadas pelo
desfrute pessoal e uma compreensão global das relações sociais e do meio em que se está
inserido. Uma mera aplicação de ferramentas inovadoras sem que haja uma compreensão
das necessidades e possibilidades dos estudantes, distancia o aluno de condições de acesso
ao ócio e de vivências criativas e signiﬁcativas.
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o LAzEr DE brAsILEIros Com DEFICIêNCIA: CoNCrETIzAção E
VIVêNCIAs

Maria Georgina Marques Tonello1
Lilian Cristina Gomes do Nascimento2
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Helder Ferreira Isayama4

rEsUmo
Essa pesquisa ﬁnanciada pela Rede Cedes do Ministério do Esporte objetivou conhecer o lazer do brasileiro buscando compreender três questões: o que o brasileiro faz como lazer? O que gostaria de fazer,
mas não faz como vivência de lazer? E por que não o faz? Para esse trabalho ﬁzemos um recorte das
60 pessoas que apresentavam algum tipo de deﬁciência. A pesquisa tem caráter quantitativo e qualitativo, realizada pela técnica de survey, por levantamento amostral, com a coleta executada por meio
de entrevistas pessoais, face a face, em pontos de ﬂuxo, nas cidades do território brasileiro previamente
sorteadas para compor a amostra. O instrumento de pesquisa foi o questionário estruturado, composto
de perguntas abertas e fechadas A análise da diferença das atividades de lazer realizadas tanto durante
a semana, como nos ﬁnais de semana e nas férias dos participantes de cada classe socioeconômica,
apontaram diferenças que podem se relacionar com estereótipos socioculturais e também devido à
disponibilidade de recursos ﬁnanceiros. As pessoas com deﬁciência indicam a vontade de realizar atividades turísticas durante o período de férias, no entanto, a atividade que mais realizam é o ócio (não
fazer nada). A disponibilidade de recurso ﬁnanceiro é a maior limitação, desde a distribuição do tempo
disponível entre as classes sociais, até as chances de acesso à escola, e colabora inclusive para uma assimilação desigual do lazer (as chamadas barreiras interclasses sociais). Sempre tendo como plano de
fundo o fator ﬁnanceiro, foi possível distinguir uma série de aspectos que inibem e diﬁcultam a prática
do lazer das pessoas com deﬁciência, fazendo com que se constitua em privilégio. é necessário reﬂetir
que seria interessante intervir com esse público no sentido de estimular e propiciar maneiras de realizar
atividades para satisfazer suas necessidades pessoais e estimular a realização de diferentes práticas
em seus momentos de lazer, como fonte de estímulo a uma melhora na qualidade de vida desta população. Assim, os resultados indicam a necessidade de políticas públicas especíﬁcas que possam contribuir com a consolidação de seus direitos ao lazer no contexto das cidades.
PALAVrAs-CHAVE
Lazer; pessoa com deficiência; ócio; promoção da saúde; direito.

Introdução

O lazer é entendido como uma esfera da vida que estabelece relações diretas com o
trabalho e com outras dimensões da vida, e pode ser considerado uma das dimensões da
cultura que deve ser garantida a todos os cidadãos. Contudo, apesar do avanço da produção
teórica sobre o tema, ainda é preciso investigar as circunstâncias, as deﬁnições e os interesses
que balizaram a inclusão do lazer na agenda e consequentemente nas ações de políticas públicas.
1 Promoção de Saúde Universidade de Franca, UNIFRAN, gina@ginatonello.com.br
2 Promoção de Saúde Universidade de Franca, UNIFRAN, lilian.nascimento@unifran.edu.br
3 Universidade de Sao Paulo, Brasil, USP, stoppa@usp.br
4 Universidade Federal de Minas Gerais UFMG, helderisayama@yahoo.com.br
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Atualmente, é relevante considerar as ações desenvolvidas no âmbito federal que, crivadas de questionamentos, tentam inaugurar uma nova forma de pensar as políticas públicas de lazer. Algumas das diretrizes utilizadas para o desenvolvimento das ações, apresenta
uma preocupação com o acesso ao lazer pelos diferentes sujeitos sociais e nesse contexto,
incluímos os atores com diferentes faixas etárias, gênero, etnia, raça e as pessoas com deﬁciências.
Em uma perspectiva inovadora o artigo 30 da Convenção dos Direitos das Pessoas com
Deﬁciência, surge como o primeiro tratado de direitos humanos do século XXI a referir sobre
a participação das pessoas com deﬁciência nas atividades de lazer, entendidas aqui como recreação, esporte, cultura e turismo (Kirchner & Golﬁeri, 2008).
Outro importante documento a ser retratado é Carta Mundial pelo direito à Cidade
(2006), o qual foi desenvolvido por um conjunto de movimentos populares, organizações
não governamentais, associações de proﬁssionais, fóruns e redes nacionais e internacionais
da sociedade civil comprometidas com as lutas sociais por cidades mais justas, democráticas,
humanas e sustentáveis. Este documento também introduziu previamente aspectos em relação ao direito do lazer a todas as pessoas, ao retratar que as cidades deverão promover a
remoção de barreiras arquitetônicas para a implantação dos equipamentos necessários ao
sistema de mobilidade e circulação e a adaptação de todas as ediﬁcações públicas ou de uso
público e dos locais de trabalho e lazer, para garantir a acessibilidade das pessoas com necessidades especiais.
Do ponto de vista legal, o lazer, assim como a saúde, é um direito social previsto na
Constituição Brasileira, estando inclusive presente na Política Nacional para a Integração das
Pessoas com Deﬁciência e é citado juntamente com a cultura, o esporte e o turismo. Na Lei
n. 8080 (Brasil, 1990), título 1, art. 3, o lazer é considerado como um dos componentes determinantes da saúde da população. Apesar de observarmos uma ampliação das ações de
Políticas Públicas de lazer para diferentes sujeitos, o nosso contexto é carente de estudos
que apontem a representação do lazer e como essa vivência se concretiza na vida de diferentes grupos. Dessa forma, desenvolvemos essa pesquisa ﬁnanciada pelo Ministério do Esporte, que objetivou conhecer o lazer de brasileiros, buscando compreender três grandes
questões: o que o brasileiro faz como lazer? O que gostaria de fazer, mas não faz como
vivência de lazer? E por que não faz?
Este estudo teve como objetivo veriﬁcar quais são os principais tipos de lazer realizados
por pessoas com deﬁciência no território brasileiro, assim como também averiguar o tipo de
lazer que elas gostariam de praticar e quais os principais fatores e barreiras que esta população aponta como obstáculo frente à prática do lazer de seu interesse. A compreensão desses elementos pode facilitar a elaboração de estratégias que incentivem a adoção de uma
prática frequente de lazer, assim como ser uma ferramenta para estímulo do lazer ativo e
um estilo de vida saudável, além de poder fundamentar programas de intervenção especíﬁcos para facilitar a integração do lazer no cotidiano dessa população.
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método

Tipo e instrumento de pesquisa

Trata-se de uma pesquisa de caráter quantitativo de modo a mensurar com precisão
possível de generalizar para o país, o que é realizado e o que é demandado pela população
em termos de vivências de lazer das pessoas com deﬁciências. O universo inicial da pesquisa
foi composto por 2.400 indivíduos, para ﬁns de parâmetro de avaliação, esta pesquisa, com
amostra probabilística, possui um erro amostral máximo de 2,0% para mais ou para menos,
em relação aos resultados e o nível de conﬁança da pesquisa é de 95%.
Para a realização das entrevistas o proﬁssional apresentou o objetivo da pesquisa, solicitou a participação espontânea do entrevistado e garantiu o anonimato, informando que
os dados seriam utilizados apenas para ﬁns estatísticos. Além disso, foi coletada a assinatura
do entrevistado em Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), aprovado pelo Comitê de ética da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com parecer número
15066713.6.1001.5149.

Participantes

O universo da pesquisa foi composto por indivíduos que residem no território brasileiro,
proporcionalmente dividido em cinco macrorregiões do país, contemplando, além disso, os
vinte e seis estados da Federação e o Distrito Federal. O público alvo foi formado por brasileiros maiores de sete anos, selecionados para compor a amostra da pesquisa.
Pesquisa do tipo descritiva, foi realizada pela técnica de survey, através da coleta de
dados por levantamento amostral, executada através de entrevistas pessoais, face a face,
em pontos de ﬂuxo, nas cidades previamente sorteadas para compor a amostra da pesquisa.
O instrumento de pesquisa foi o questionário estruturado, composto por perguntas abertas
e fechadas.
O questionário foi deﬁnido a partir das categorias de análise apontadas por meio dos
referenciais teóricos utilizados na pesquisa bibliográﬁca. Parâmetros relacionados às pesquisas realizadas pelo IBGE também foram levados em consideração para a deﬁnição de algumas
categorias, tais como sexo, faixa etária, escolaridade, renda, entre outros. A amostra foi construída por cotas representativas da população, considerando as variáveis de região e unidade
da federação. Além disso, considerou em cada estado cotas de sexo, idade, escolaridade e
renda familiar, conforme dados da população apurados no Censo 2010, do Instituto Brasileiro
de Geograﬁa e Estatística (Brasil, 2010), estratiﬁcado por região e estado.

resultados e Discussão

Do total 2400 entrevistados, 60 apresentavam deﬁciências, sendo estes os quais caracterizam a amostra deste estudo, dos quais 66,7% apresentavam deﬁciências físicas, 20% com
deﬁciência auditiva, 6,7% com deﬁciência visual e 6,6% apresentavam outras deﬁciências.
Dos participantes com deﬁciências 63,4% eram do sexo masculino e 36,6% do sexo feminino.
Os participantes desta pesquisa pertenciam às classes sociais A2, B1, B2, C1, C2 e D, não
houve participação de indivíduos das classes A1 e E.
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A deﬁnição pessoal do que seria uma atividade de lazer está diretamente pautada com
o conceito individual que se tem de tempo livre, do que gera prazer e satisfaz necessidades
pessoais, não sendo possível pensar em uma única atividade de lazer que agrade a todos de
uma mesma maneira (NUNES et al., 2014). As alternativas de atividades de lazer apresentadas para os participantes foram: ócio, turística, físico esportiva, artísticas, social, manual, intelectual, outros.
A atividade que aparece com maior freqüência para diversas classes sociais A2, C1 e D
é a prática de atividades físico esportivas, em relação aos participantes da classe B1, eles
participaram tanto de atividades físico esportivas, quanto de atividades sociais e para os participantes da classe C2, a segunda opção em destaque é a atividade social. Já os participantes
da classe B2 foram os que se apresentaram mais ecléticos quanto às opções de lazer durante
a semana, sendo que para este grupo, com exceção da opção turística, todas as demais alternativas de lazer apresentadas foram citadas como práticas (Tabela 1).
Tabela 1. o que faz durante a semana e durante o fim de semana
Ócio
(%)

Turística
(%)

Físico esportivo
(%)

Artística
(%)

Social
(%)

Manual
(%)

Intelectual
(%)

Outros
(%)

0

0

100

0

0

0

0

100

0

0

100

0

0

0

0

100

0

0

20

0

20

0

0

80

0

80

20

40

20

0

0

60

10

0

10

20

10

10

10

80

0

80

20

40

20

0

0

60

Finais de
semana

4,7

4,7

38

14,2

0

0

4,7

76

4,7

14,2

38

14,2

57

0

4,7

66,6

Finais de
semana

6,6

6,6

6,6

0

13,3

0

0

100

6,6

46,6

6,6

6,6

57

0

4,7

66,6

0

0

12,5

0

0

0

0

100

0

12,5

12,5

0

12,5

0

0

62,5

Classe
social
A2

B1

B2

C1

C2

D

Dias laborais
Finais de
semana

Dias laborais
Finais de
semana

Dias laborais
Finais de
semana

Dias laborais

Dias laborais

Dias laborais
Finais de
semana

Em relação às práticas de lazer realizadas nos ﬁnais de semana, para os participantes
do grupo A2, não há diferenças entre as preferências de opções de lazer, sendo que os mesmos continuam realizando as mesmas atividades que realizam durante a semana aos ﬁnais
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de semana, atividades físicas esportivas e outras. Para os participantes do grupo B1, nos
ﬁnais de semana eles inserem as atividades turísticas e artísticas às já praticadas durante a
semana (Tabela 1).
Os participantes da classe social B2, inclusive nos ﬁnais de semana, continuam sendo
os que praticam as atividades mais variadas, sendo que a única opção não realizada pelos
mesmos é o ócio. Tanto os participantes das classes B2 e C1 incluem como maior opção as
atividades sociais, o que não acontecia nesses grupos com tanta frequência durante a semana. Tanto para os participantes das classes sociais C1, quanto para os da classe social C2,
a única opção dentre as apresentadas não assinalada é a manual. Um fato marcante, é que
os participantes de todas as classes sociais, com exceção da A2, o turismo aparece como
uma opção de lazer para os ﬁnais de semana (Tabela 1).
O lazer é instituído como sendo um dos principais espaços estruturados com fundamental poder de mediação na materialização da inclusão social da pessoa com deﬁciência
(Mazzotta & D’antino, 2011), podemos observar que independentemente da classe social,
todos os participantes têm de alguma forma um momento de prática de lazer.
Aspectos relacionados ao lazer, frequentemente são obstruídos por atividades ligadas
ao tratamento e reabilitação restringindo, muitas vezes, a pessoa com deﬁciência de momentos lúdicos fora do ambiente comum à sua rotina (Melo et al 2010), entretanto não se
deve limitar a vivência a cerca de sua deﬁciência, é necessário incorporar aprendizados no
sentido da satisfação de necessidades pessoais e da obtenção de prazer. O lazer visto somente como um momento de descanso e de divertimento, perde a sua principal característica de proporcionar desenvolvimento pessoal e social, possibilitando o contato face-a-face,
que, nos dias de hoje, está sendo substituído pelo virtual (Silva & Silva, 2012).
Sobre a implantação de uma Política de Lazer, alguns autores como Gomes e Pinto
(2009); Marcellino (2008); Menecucci (2006); entre outros, têm contribuições importantes
sobre a discussão de tal problemática, que devem ser entendidas e apropriadas dentro de
uma leitura crítica.
O resultado apontado pelas pessoas com deﬁciência do que gostariam de fazer no seu
tempo livre, nenhum dos participantes assinalou a opção ócio, entretanto os participantes
de todas as classes referiram que gostariam de realizar turismo, sendo inclusive a única opção
mencionada pelos participantes da classe A2. Em relação às atividades manuais somente a
classe D, referiu que gostaria de realizar este tipo de atividade no seu tempo livre.
Um dos motivos apontados de não realizarem as atividades que gostariam é a falta de
tempo, sendo que para os participantes da classe A2 este é único agente. Para os participantes da classe B1 os principais motivos, na mesma proporção, são devido a recursos ﬁnanceiros
e tempo. Os participantes da classe social B2 aﬁrmaram não realizar as atividades de lazer
que gostariam pelos mais variados motivos: tempo, outros, saúde e espaço, sendo que a
única opção não respondida foi recursos ﬁnanceiros. Os participantes da classe C1 utilizaram
como respostas todas as opções disponibilizadas, com exceção da alternativa não sabe. As
pessoas com deﬁciência pertencentes às classes sociais C2 e D foram as que referiram em
maior porcentagem que não realizam as atividades que gostariam devido aos recursos ﬁnanceiros (Tabela 2).
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Tabela 2. barreiras para prática de lazer que gostariam em seu tempo livre
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Barreiras para
prática

Classe social
A2
(%)

Classe
social B1
(%)

Classe
social B2
(%)

Classe
social C1
(%)

Classe
social C2
(%)

Classe
social D
(%)

Tempo

100

40

40

10

19

4,7

13,3

12,5

Recursos financeiros

0

40

0

19

66,6

37,5

Saúde

0

0

0

20

30

14,2

23,8

20
0

25

25

Faz tudo que gostaria

0

20

10

19

6,6

12,5

Não sabe

0

0

0

0

0

0

Espaço/local

Outros

0

0

0

6,6

0

Para a vivência do lazer, é preciso, além de tempo disponível e de atitude do indivíduo,
um espaço apropriado (Montanhini, Nascimento & Tonello, 2015), sendo este um dos motivos referenciados pelos participantes das classes sociais B2, C1 e C2 que limitam a prática
do lazer foi o espaço físico. Esta falta de espaço físico contradiz o que é estabelecido pelas
diretrizes da Política Nacional da Promoção da Saúde, como consta em seu artigo 5º, no segundo parágrafo:

o fomento ao planejamento de ações territorializadas de promoção da saúde, com
base no reconhecimento de contextos locais e respeito às diversidades, para favorecer a construção de espaços de produção social, ambientes saudáveis e a busca
da equidade, da garantia dos direitos humanos e da justiça.

Estas disposições legais e normativas focalizando o lazer para que pessoas com deﬁciência tenham priorizado condições de acessibilidade. Assim, enfatiza-se que, o poder público tem a responsabilidade de introduzir em seu plano de ações atitudes que para
estruturar os espaços físicos, tornando-os favoráveis à prática do lazer (Ministério da Saúde,
2014).
Nenhum dos participantes referiu não saber o motivo do porque não faz o que gostaria
no seu tempo livre, outro fator veriﬁcado é que apesar da deﬁciência, a saúde não é apresentada como principal motivo para não realizar as atividades que gostariam. A maioria dos
participantes deste estudo gostaria de realizar o turismo durante o seu período de férias, inclusive a grande maioria dos participantes das classes sociais A2 e C1 praticam o ócio durante
seu período de férias. Apesar de possuir um menor poder aquisitivo do que em relação à
classe A2 (0%), as classes B1 e B2, com 40% em ambas, são as que mais realizam o turismo
nas férias (Tabela 3).
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Tabela 3. Atividade de lazer e Férias

Classe
social
A2

B1

B2

C1

C2

D

Ócio
(%)
O que faz

O que gostaria

O que faz
O que
gostaria

O que faz
O que
gostaria

O que faz
O que
gostaria

O que faz
O que
gostaria

O que faz
O que
gostaria

Físico
Turística
esportivo
(%)
(%)

Artística
(%)

Social
(%)

Manual
(%)

Intelectual
(%)

Outros
(%)

Não
sabe
(%)

60

0

0

0

0

0

0

0

40

0

100

0

0

0

0

0

0

0

20

40

0

0

0

0

0

0

40

0

100

0

0

0

0

0

0

0

30

40

0

0

0

0

0

0

30

10

60

10

0

10

0

0

10

0

47,6

19

4,7

0

0

0

4,7

0

23,8

0

80,9

0

0

0

4,7

0

14,2

0

60

6,6

0

0

6,6

0

0

0

26,6

0

80

6,6

0

6,6

0

0

0

6,6

50

12,5

0

0

0

0

0

0

37,5

0

87,5

0

0

0

0

0

0

12,5

De uma maneira geral que os principais motivos pelos quais as pessoas com deﬁciências
participantes deste estudo não realizarem as atividades de lazer que gostariam no período
de férias é a falta de recursos ﬁnanceiros; outros motivos e o fator tempo. Uma observação
importante que ressaltamos, é que apesar de estarem no período de férias, os participantes
alegam que mesmo assim o tempo é um fator limitante para realizar as atividades pretendidas. A disponibilidade de recurso ﬁnanceiro é categórica desde a distribuição do tempo disponível entre as classes sociais, até as chances de acesso à escola, e colabora inclusive para
uma assimilação desigual do lazer, são as chamadas barreiras interclasses sociais. Sempre
tendo como plano de fundo o fator ﬁnanceiro, podemos distinguir uma série de aspectos
que inibem e diﬁcultam a prática do lazer, fazendo com que se constitua em privilégio (Marcelino, 2007).
A análise da diferença das atividades de lazer realizadas tanto durante a semana, como
nos ﬁnais de semana e nas férias dos participantes de cada classe socioeconômica, apontaram diferenças que podem se relacionar com estereótipos socioculturais e também devido
à disponibilidade de recursos ﬁnanceiros.
A questão do lazer na sociedade ganha, cada vez mais, a importância da participação
como canal para a vivência de novos valores, que, de forma educativa, garanta a possibilidade
de questionar a sociedade excludente em que vivemos, buscando saídas para os problemas
enfrentados no cotidiano. A falta de ações ou, pelo menos, as poucas ações por parte do
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poder público que estejam comprometidas com os valores da mudança social, tem produzido,
nos últimos anos, um grande número de movimentos sociais, que têm como pauta maior a
participação como caminho para a discussão e a tentativa de resolução dos problemas.
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Conclusões

é necessário reﬂetir que seria muito interessante intervir com esse público no sentido
de estimular e propiciar maneiras de realizar atividades para satisfazer suas necessidades
pessoais e estimular a prática desportiva em seus momentos de lazer, como fonte de estímulo
a uma melhora na qualidade de saúde desta população frente à ampliação de consolidação
de seus direitos ao lazer frente à cidade. Propondo novas práticas a ﬁm de contribuir para o
embasamento de novas políticas que venham a promover o lazer e qualidade de vida de pessoas com deﬁciências.
Por ﬁm, enfatizamos a importância de ampliar a realização de novos estudos sobre a
prática de lazer de pessoas com deﬁciência, uma vez que o estudo sobre as atividades de
lazer têm um impacto na qualidade de vida das pessoas.
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“No PrINCÍPIo ErA o sILêNCIo”: óCIo E sILêNCIo Como
PossIbILIDADE DE (rE)ExIsTêNCIA
Samara S. Amaral Ribeiro1
José Clerton de Olveira Martins2

rEsUmo
A modernidade traz consigo um conjunto de práticas e inovações que lhe são próprias, a principal delas
é o advento da técnica, que trouxe junto de si seu inevitável ruído. Sua vizinha e herdeira, a contemporaneidade, por ainda viver sob o espectro daquela apresenta uma espécie de “superlativização” de
seus ideais, revelando uma época ainda mais acelerada e ruidosa. De uma sociedade da narração, assistimos ao surgimento da sociedade da informação, revelando um empobrecimento da experiência.
Com isso, o ruído vem colonizando cada vez mais o lugar do silêncio, tão caro às antigas sociedades
que, através deste, buscavam alcançar um ideal de vida feliz, abrindo possibilidade para a experiência
do ócio criador. Compreendendo o ócio como essa vivência autotélica, profundamente ligada à subjetividade, indagamos: é possível acessar o ócio nesta sociedade repleta de ruídos? Seria o silêncio um
medium de condução à experiência de ócio? Diante destas indagações, suscitadas e experimentadas
na ocasião de uma visita a uma aldeia indígena na Amazônia brasileira, propomos uma reﬂexão acerca
da estreita relação existente entre ócio e silêncio e assim pensar, de que maneira esses constructos articulados, podem se apresentar como resistência nesta contemporaneidade.
PALAVrAs-CHAVE
Ócio; Silêncio; Narrativa; Resistência; Povos Indígenas.

Introdução

O trabalho ao qual nos empenhamos neste artigo sobre a temática do ócio procura resgatar sua signiﬁcação a partir de uma perspectiva humanista. Diante da profusão de ideias
disseminadas - na maioria das vezes de maneira equivocada - e do constante uso pejorativo
do termo, é importante pontuar que, diante de diversos signiﬁcados dados a este termo,
destacamos aqui o ócio como “uma experiência humana integral, centrada em atuações queridas, livres, satisfatórias e autotélicas, ou seja, com um ﬁm em si mesmas” (Cuenca, 2008
como citado em Martins, 2010). Oriundo da antiguidade grega, até os dias de hoje, esse
constructo já passou por diversas épocas e transformações. De acordo com Martins (2016,
p. 54), a palavra ócio deriva do latim otium, que signiﬁca “o fruto das horas vagas, do descanso e da tranquilidade, carregando consigo o sentido de ocupação suave e prazerosa”.
Para os antigos gregos, como Aristóteles, por exemplo, o ócio era entendido como o estado de um indivíduo livre da necessidade de trabalhar. Nesta perspectiva, encontramos em
Cuenca (2016), a mesma preocupação em buscar as raízes deste conceito na tradição clássica,
quando diz que segundo Aristóteles “o ócio se situa no âmbito do valoroso, do que é bom e
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desejável para o ser humano, não estando vinculado a um prazer passageiro, imediato, ou a
uma satisfação pontual para a pessoa que o vivencia”. (Cuenca, 2016, p. 15).
O que se observa é que a partir do século XIX, aquilo que outrora representava um reconhecido valor e ideal de vida, com a chegada da modernidade e seu ideal tecnicista e de
produtividade, passa a adquirir signiﬁcações de caráter depreciativo, “associadas a ideias de
vadiagem, libertinagem, improdutividade, desordem, tempo desperdiçado e, um pouco mais
à frente, de lazer” (Pinheiro, Rhoden & Martins, 2010, p. 1134).
Análogo às mudanças de apreensão da ideia de ócio, percebemos um outro conceito
que parece sucumbir por motivos semelhantes, qual seja: o silêncio. Este constructo aparece
na contemporaneidade como algo anacrônico, algo que ﬁcou recalcado em um passado há
muito esquecido (Le Breton, 1997, p,11). Nas narrativas míticas, por exemplo, o silêncio é
referido como algo originário, como aquilo que está na origem e começo de tudo, guardando
estreita relação com o princípio da criação.
Neste trabalho adotaremos a perspectiva do pensador francês David Le Breton, que deﬁne o silêncio em oposição ao ruído e excesso de palavreado, tão comuns à nossa época. Este
silêncio, aqui referido, está muito mais próximo de uma modalidade de sentido, do que propriamente de uma modalidade de som. O silêncio visto dessa maneira procura um sentimento forte de existência e “se mostra como uma via em direção a nós próprios” (Le Breton,
1997, p.146). Por isso é mister a reﬂexão acerca da representação do silêncio e de sua importância como uma via de acesso ao ócio.

metodologia

Na ocasião de uma visita feita no ano de 2012 a uma aldeia indígena, localizada no Estado do Acre, no seio da Floresta Amazônica Brasileira, tivemos a oportunidade de conviver
cerca de 40 dias com o povo da etnia Huni Kuin, também conhecido no entorno como “Kaxinawá”. Apesar das várias peculiaridades percebidas durantes os dias de visita, elegemos
duas vivências especiﬁcas para desenvolver a proposta deste trabalho, foram elas: a meditação matinal e a roda de contação de histórias do ancião da aldeia.
Este trabalho segue uma abordagem fenomenológica considerando a subjetividade e
interpretação da percepção dos envolvidos na análise de determinado fenômeno em um
contexto. Ademais, trata-se de um estudo de caso, do tipo descritivo-exploratório (Triviños,
1987) e de inspiração etnográﬁca (Atkinson, 1994).
Para a coleta de informações utilizamos duas estratégias, a observação participante e
um roteiro de entrevista semiestruturada. As entrevistas foram gravadas por meio de áudio
e posteriormente transcritas na íntegra. Como método de interpretação dos dados foi utilizado a análise de conteúdo (Bardin, 1977). Os dados coletados foram sistematizados por
meio de diário de campo.

“No Princípio Era o silêncio...”

No livro “O Silêncio Primordial”, do ensaísta e poeta argentino Kovadloﬀ (2003, p.21)
deparamo-nos com a surpresa do escritor, que diz: “é curioso que os gregos, que pressentiram quase tudo, não tenham concebido uma divindade do silêncio”. O poeta quiçá descon-
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sidera a assimilação pela cultura grega, do deus-menino chamado Harpócrates. De origem
egípcia, a divindade acabou sendo transformada em uma entidade helenista quando os gregos, liderados por Alexandre, O Grande, conquistaram o Egito.
Harpócrates signiﬁca “Hórus-menino”, ou seja, é o próprio deus egípcio Hórus em sua
face criança. A representação de um deus-menino nos remete a um estado edénico, primordial. A criança é simbolizada em diversas tradições pelo regresso ao estado embrionário, da
qual a mesma encontra-se próxima, símbolo de simplicidade natural (Chevalier & Gheerbrant,
1997, 404), e de “felicidade simples” (Bachelard, 1984, 106).
No que diz respeito aos mitos, vale ressaltar que sua aﬁnidade com o silêncio vai desde
a etimologia do termo à própria relação que o homem estabelecia com estas narrativas. Segundo Viktor D. Salis (2017):
Os mitos nasceram dessa arte de calar-se para ouvir os deuses; é preciso aprender a calarse e isso é uma arte. De mithos derivou meyin, que signiﬁca calarmos as “vozes mentais e
emocionais”. Enquanto não se consegue calar essas vozes, o meyin não se manifesta. (Salis
et al., 2017: p.12)

A forma narrativa - sendo o mito uma dessas modalidades - era a maneira encontrada
pelo antigos de acessar a experiência e transmiti-la às gerações subsequentes. No sentido
benjaminiano, a transmissão de experiência é tributária das formas pré-capitalistas de produção, e por ser dialógica, evoca uma necessária vinculação ao silêncio. Como diz Benjamin
(1986b), a narrativa insere aquele que sabe contá-la, juntamente com os que a escutam,
como elos de uma grande corrente.
Além disso, a relação dos sujeitos com o tempo, em uma comunidade pré-moderna,
destaca uma outra categoria que merece nossa atenção: a temporalidade (Kehl, 2009: p.
163). As drásticas mudanças na relação do homem com o tempo, são causadas pela predominância de um fenômeno maior e mais complexo: o advento da técnica; que detalharemos
no tópico a seguir.

o ruído da Técnica

A modernidade trouxe consigo a valorização excessiva da técnica juntamente com os
muitos ruídos das máquinas. Dois célebres ensaios do ﬁlósofo Walter Benjamin, tecem uma
forte crítica a essa exacerbação da técnica, são eles: “Experiência e Pobreza” (1933) e “O
Narrador” (1936). Em ambos, o ﬁlósofo traz uma reﬂexão sobre a desmoralização da experiência na modernidade cujo pano de fundo são as drásticas transformações na temporalidade causadas pela predominância da técnica (Kehl, 2009, p. 153). No primeiro ensaio, ele
aﬁrma: “ uma nova forma de miséria surgiu com esse monstruoso desenvolvimento da técnica, sobrepondo-se ao homem” (Benjamin, 1986a, p. 20). Essa miséria, a qual se refere Benjamin, é a miséria da experiência.
O impacto das novas tecnologias da morte introduzidas no mundo industrializado da
Primeira Guerra Mundial, possuía um diferencial, além da já conhecida capacidade da destruição da vida, eram elas: a velocidade e imprevisibilidade dos ataques aéreos.
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Sob os bombardeios a distância, já não se podia contar nem mesmo com as capacidades
que o treinamento militar desenvolve: destreza, força, bravura. Um homem ante a iminência
de um bombardeio passava a depender de sua capacidade, cada vez mais urgente, de prestar atenção a todos os ruídos, aos mínimos sinais de alteração da paisagem à sua volta e
acima dele”. (Kehl, 2009, p. 154-155)
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Com isso, ela quer dizer que apesar da intensidade vivida nas trincheiras, os combatentes voltavam dos campos incapazes de transmitir, na forma tradicional das narrativas orais,
o horror da situação limite pelas quais haviam passado. Benjamin (1986a) diz: “No ﬁnal da
guerra, observou-se que os combatentes voltavam mudos do campo de batalha, não mais
ricos e sim mais pobres em experiência comunicável”. Este mutismo, que em nada tem a ver
com o silêncio que conduz ao ócio, é sintomático desta época, na medida em que revela a
incapacidade destes sujeitos de se narrarem a si mesmos.
Um outro braço da técnica, que se sobrepõe ao homem com voracidade, é o consumo
da informação. Benjamin (1986b) aponta o periodismo como o grande dispositivo moderno
para a destruição da experiência generalizada, sendo uma das principais causas que levam
à morte da narrativa. Ele aﬁrma que: “se a arte da narrativa é hoje rara, a difusão da informação é decisivamente responsável por este declínio” (Benjamin, 1986b, p.203). A impossibilidade de resgatar este silêncio, tão precioso à experiência, leva a contemporaneidade a
seguir na contramão dos antigos, e como numa espécie de “hemorragia do discurso” faz um
caminho oposto ao da narrativa.
Retomando o ensaio, “Experiência e Pobreza”, Benjamin (1986a) observa que, mesmo
numa época em que se passam tantas coisas, a experiência continua sendo rara, o que se
conﬁrma na vivência cotidiana do citadino. Os acontecimentos se dão na forma de ruídos, e
a palavra, antes revestida pelo valor aurático da experiência, se enfraquece perante o imperativo de dizer tudo. A palavra que emerge desse turbilhão de ruídos, é a palavra da informação, “uma palavra sem presença”, ruidosa, sem sabedoria e portanto, sem experiência
(Le Breton, 1997).

“silêncio/ócio”: A Experiência na Aldeia Indígena

Le Breton (1997) alerta para o fato de que o silêncio não é uma ausência de som. Até
mesmo as regiões desérticas e as imensas ﬂorestas isoladas da civilização emitem algum
sinal sonoro. Podemos imaginar o lugar mais ermo possível, e mesmo neste lugar, haverá os
sons do nosso próprio corpo. Desse modo, podemos aﬁrmar que não é o lugar, nem mesmo
a ausência de som que deﬁnem o silêncio.
O silêncio não é uma realidade em si, mas uma relação, aparece sempre na condição humana, no interior de uma relação com o mundo. O silêncio não é apenas uma certa modalidade de som, é principalmente uma certa modalidade de sentido (Le Breton, 1997: p.143).

Pelo fato do mesmo ser subjetivo, ou como chama Breton, uma “modalidade de sentido”, o silêncio pode ser convocado até mesmo num ambiente repleto de ruído, ainda que
este último se apresente como uma agressão. Aqui destacamos um dos primeiros pontos de
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aproximação entre a acepção de ócio e silêncio percebidos durante os dias na ﬂoresta: o caráter subjetivo do silêncio.
Durante todo o tempo em que estivemos na aldeia, percebemos a presença de um
grupo de visitantes não-indígenas, que se reunia para meditar todas as manhãs. Logo incorporamos a prática no cotidiano matinal. A experiência com a meditação naquele local era similar à de uma dissolução junto ao ambiente. O silêncio experimentado era de uma
profundidade jamais experimentada na cidade. O intenso som da ﬂoresta potencializava a
experiência, diferentemente dos ruídos da urbe. Para Le Breton (1997) a natureza possui
uma sonoridade que não exaspera e que em nada se assemelha ao ruído.
O ruído, para o antropólogo francês, aparece como uma espécie de avesso do silêncio.
Para ele: “representa uma interferência desagradável entre o mundo e o eu, uma distorção
da comunicação através da qual se perdem os signiﬁcados” (Le Breton, 1997, p. 166). Dessa
forma, o ruído se revela também como um impeditivo para o ócio.
A experiência de total quietude da meditação na ﬂoresta, trouxe-nos com o passar dos
dias, uma sensação de completude, de maior apropriação de si e do lugar, assemelhando-se
ao que diz a literatura sobre a experiência de ócio. Tal percepção é conﬁrmada por Francileudo (2013), ao dizer que uma experiência de ócio deve ser compreendida enquanto uma
perspectiva psicológica que proporcione um desenvolvimento pessoal, indo além do simples
relaxamento, prazer, preenchimento do tempo ou fuga. Rhoden (2009) também traz uma
importante signiﬁcação, a mesma entende o ócio como vivência que não se encontra na atividade, mas, sim, na subjetividade.
A sensação de alegria e satisfação pessoal, bem como o desejo por repetir a meditação
rigorosamente todos os dias, eram relatados ao ﬁm da meditação. No entendimento de
Cuenca (2008) as experiências de ócio nos situam num âmbito que não está dominado pelo
dever ou pela obrigação, mas pelas ações com ﬁnalidade em si mesmas e por si mesmas;
em outras palavras, são autotélicas, buscam apena a autossatisfação.
Outro fator importante faz referência a uma importante transformação ocorrida na experiência com o tempo, na passagem para modernidade. Este ponto, nos remete ao momento vivenciado junto ao contador de histórias da aldeia. Todos os dias encontrávamos o
ancião da aldeia no mesmo lugar. Sentado em frente à maloca principal, punha-se a contar
gentilmente suas muitas histórias vividas e aprendidas. Dessa forma, podemos apontar o ancião contador de histórias da aldeia, como sendo “o narrador” descrito no ensaio de Walter
Benjamin.
De todas as diferenças existente entre a cultura do homem urbano e a do povo originário, a relação com o tempo talvez seja a que mais salta aos olhos. A maneira despreocupada
do ancião de conduzir suas narrativas, e sua disponibilidade diária, denota um ritmo de vida
que ainda não fora colonizado pela produtividade.
As narrativas orais favorecem a transmissão da experiência e resgatam um tempo distendido, diferente do tempo da produção mecanizada que caracteriza nossa época (Kehl,
2009: p. 163). Essa percepção diferenciada que o narrador possui com o tempo, é observada
pela psicanalista Kehl:
De todas as experiências subjetivas que a história deixou para trás, talvez a mais perdida, para
o sujeito contemporâneo, seja a do abandono da mente à lenta passagem das horas: tempo
do devaneio, do ócio prazeroso, dedicado a contar e rememorar historias (Kehl, 2009: p.164).

311

ÓCIOS E RESISTêNCIAS: CRESCER E ENVELHECER EM CONTEXTOS CULTURAIS DIVERSOS

312

O silêncio do narrador é tanto o silêncio literal, presente nas pausas dramáticas entre
as palavras, que para Le Breton (1997), são responsáveis por revestir a palavra de valor;
quanto o um silêncio metafórico, poético, originário: o silêncio- resistência das narrativas.
Se fossemos escolher uma deﬁnição para o silêncio da narrativa, ﬁcaríamos com a seguinte
passagem: “O silencio é um resto, aquilo que o ruído ainda não penetrou nem alterou, aquilo
que os meios ou as consequências da técnica ainda poupam” (Le Breton, 1997, p. 173). A
este silêncio que potencializa a experiência de ócio e que se funde como sendo um só, escolhemos chamar de “silencio/ócio”.

silenciar é re(Existir)!

A relação existente entre ócio e silêncio numa sociedade dominada pela produtividade
e pelos ruídos, nos permite lançar mão de um termo sugerido por Benjamin (1995, p. 225):
“escovar a contrapelo”. Falar do ócio e do silêncio como possibilidades de resistência é, também, falar da história de luta e resistência dos povos indígenas, que trazem esses dois conceitos como marcas de sua cultura. Escovar a contrapelo é o que faz a resistência. E o que é
essa resistência?
O conceito de resistência é paradoxal, ambíguo, ambivalente, como os próprios atos,
gestos, movimentos, fenômenos, imagens, ﬁguras, práticas de resistência. Segundo Foucault
(1995), historicamente as várias formas de resistência, as mais importantes na atualidade
são aquelas que vão contra as formas de sujeição, ou seja, contra a submissão da subjetividade. Ele diz que estas “são lutas que questionam o estatuto do indivíduo” (Foucault, 1995),
e são estas lutas as que melhor descrevem a resistência encontrada na aldeia.
A resistência caracteriza-se essencialmente pela luta que é capaz de produzir novas formas
de subjetividade através da recusa das individualidades que foram impostas historicamente. “A
ideia não é descobrir quem somos, mas recusar quem somos e transformarmo-nos”, aﬁrma
Foucault (1995, p. 235). Dessa maneira, é possível observar que o conceito de resistência na
obra de Foucault mostra-se diretamente ligado ao processo de subjetivação. Para esse ﬁlósofo,
não se sujeitar é resistir e se abrir para outros e novos modos de ser sujeito e de estar no mundo.
O silêncio experimentado no cotidiano da aldeia dos índios Huni Kuin foi observado
como esse não sujeitar-se ao barulho que abunda em nossa sociedade, e que por sua vez,
cria uma nova forma de se relacionar com o silêncio. Retomando o exemplo do ancião contador de histórias, o mesmo disse em uma de nossas longas conversas:
O silêncio é mais pesado que o barulho, por isso que o povo branco que chega aqui, quase
não pode com ele...é uma agonia que só a moça vendo. Esses meninos acham que é besteira
o que a gente diz, pensam que isso não serve pra nada (Ancião contador de histórias).

O ancião se referia ao desconforto dos visitantes diante de tanto silêncio eà aparente
falta de disponibilidade de tempo e interesse por suas histórias. Como diz Le Breton:
numa lógica produtiva e comercial, o silencio não serve para nada, ocupa um tempo e um
espaço que poderiam ser utilizados para maior rendimento. Para a modernidade, o silêncio
é um resíduo que espera uma utilização mais lucrativa (Le Breton, 1997, p.172).

“NO PRINCíPIO ERA O SILêNCIO”: ÓCIO E SILêNCIO COMO POSSIBILIDADE DE (RE)EXISTêNCIA

Nessa passagem, ócio e silêncio aparecem mais uma vez como valores uniﬁcados, igualmente apresentados como forma de resistência diante da colonização do ruído e da produtividade, e igualmente combatidos e negados pelos valores da contemporaneidade. O
citadino habituado a este barulho incessante, sente-se desconfortável num lugar silencioso.
Para Le Breton (1997), a difusão da música ambiente tornou-se uma arma eﬁcaz contra essa
fobia do silêncio, para ele há um medo difuso de não ter nada o que dizer.
O silêncio, longe de ser algo passivo, que vem do externo para o interno, é muito mais
um trabalho de busca subjetiva, ativo portanto. Tomamos como um oportuno ponto de partida uma citação do ﬁlósofo esloveno Slavoj Zizek:
O primeiro ato criativo, portanto, é criar silêncio – não que o silêncio seja quebrado, mas o
próprio silêncio quebra, interrompe, o murmúrio do Real, abrindo assim uma clareira em
que as palavras podem ser ditas. Não há discurso propriamente dito sem esse fundo de silêncio(...). é preciso muito trabalho para criar silêncio. (Zizek, 2008, pp. 209-210)

Dentro da perspectiva do ﬁlósofo, o silêncio é entendido como produto de um trabalho
humano. Ele é resultado de práticas sociais que constituem um espaço de silêncio delimitado
pelo incessante ruído do Real. Podemos dizer que o silêncio do narrador é um silêncio “trabalhado”. Assim como essa forma revela um modo artesanal de comunicação, o narrador
trabalha e esculpe sua narrativa nessa trama de ruídos e silêncios.
Esse silêncio conquistado da resistência, condiz com o que Orlandi (2007) chama de “silêncio fundador”, ou seja: “aquele que existe nas palavras, que signiﬁca o não-dito e que dá
espaço ao recuo signiﬁcante (Orlandi, 2007: p.24). Neste silêncio fundador, contido entre os
intervalos das palavras e na própria postura da narrativa, de silenciar o mundo externo para
entrar em contato em seu universo, está a possibilidade do trabalho autotélico de signiﬁcação
e recriação de si.
Cada vez mais rara na atualidade, a ﬁgura do narrador, representa um desses últimos
lugares da resistência. Ao escolher não se sujeitar à lógica da aceleração que rege o mundo
das máquinas e da profusão ruidosa da informação, o narrador aponta para a importância
de se resgatar o ócio e o silêncio, tão caros às suas narrativas, e que em nossa época, parece
estar esquecida num passado arcaico e primordial.

Encaminhamentos Conclusivos

O silêncio presente nas narrativas dos contadores de histórias, se apresenta como este
silêncio fecundo, fundador. Silêncio este que, pode ser tão somente a pausa silenciosa que
o narrador faz antes da narrativa, ou a própria narrativa, aqui aludida metaforicamente, como
uma forma de silêncio – “o silenciar da técnica”. Não é de uma ausência de som que falamos
– a isso Le Breton chama de “mutismo”- mas de um silêncio que se contrapõe ao ruído que
nos dispersa de nós mesmos, como a poluição sonora das grandes cidades ou os ruídos incessantes dos meios de comunicação de massa.
Como bem disse Benjamin (1986b, p. 206): “O homem de hoje não cultiva o que não
pode ser abreviado”. O tempo cada vez mais contraído da lógica mercantil, traz os ruídos incessantes das máquinas e como consequência, a desvalorização da narrativa. Essa suposta
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falta de tempo para o devaneio, leva o sujeito à impossibilidade de acessar um silêncio fecundo, afastando-o de si e das práticas que conduzem a experiências voltadas para o desenvolvimento pessoal. Resgatar este silêncio fundador, na atualidade, é visto como uma
resistência, uma modalidade de sentido que permite o sujeito conhecer a si e ao que está
em sua volta, e assim, melhor conduzi-lo a uma experiência real de ócio.
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o DIrEITo Ao óCIo No ProCEsso DE LUTo: rEsIsTêNCIA PArA
A VIDA

Maria Eugénia Pereira1

rEsUmo
A morte traça o fim da vida, determina o termo de todo o ser vivo e suscita nos indivíduos à sua volta
uma profunda dor e um intenso sofrimento. No século XXI, as manifestações de luto quase desapareceram, tendo-se tornado a demonstração do desgosto pelo pesar adversa. O indivíduo enlutado tem,
então, de realizar o seu luto na solidão, na vergonha. Ora, esta forma interdita de luto só vem agudizar
o sofrimento e o traumatismo. Consideramos que o ócio e os tempos livres têm um papel importante
na diminuição dos afetos negativos, pois intervêm nas funções psicológica e social, produzindo bemestar espiritual. A experiência do ócio deve, pois, ser encarada como uma forte possibilidade para defrontar a finitude de um ente querido, de um próximo, para se aceitar ou se adaptar à invisibilidade e
para se reorganizar a vida. Partindo deste princípio, este artigo visa traçar reflexões sobre o ócio, enquanto resistência e experiência transformadora para o enlutado, enquanto tempo de reencontro, que
volta a dar um sentido à vida depois da perda. Porque permite a autoconsciência, o autoconhecimento,
o ser humano vai-se reconstruindo e reestruturando pelo ócio.
PALAVrAs-CHAVE
Morte; luto; processo de luto; ócio; resistência para a vida.
Por muito tempo achei que a ausência é falta.
E lastimava, ignorante, a falta.
Hoje não a lastimo.
Não há falta na ausência.
A ausência é um estar em mim.
E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços,
que rio e danço e invento exclamações alegres,
porque a ausência, essa ausência assimilada,
ninguém a rouba mais de mim.
Carlos Drummond de Andrade, “Ausência”

Introdução

O acontecimento biológico a que chamamos morte traça o ﬁm da vida, determina o
termo de todo o ser vivo, mas é no universo humano que ele se vai construindo como um
processo social, inextricável das outras dimensões do universo das relações sociais (Brêtas
et al., 2006), e que é capaz de suscitar nos indivíduos à sua volta uma profunda dor e um intenso sofrimento.
Assim, quando a morte se anuncia ou acontece na vida dos seres que pertencem à nossa
intimidade, começamos por ﬁcar profundamente abalados para, depois, nos sentirmos in-
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teiramente devastados e arruinados. O facto é que nem a ciência, nem as doutrinas ﬁlosóﬁcas, nem as religiões, nem as orientações metafísicas, tais como os costumes, as práticas, as
atitudes, as superstições, etc., conseguiram encontrar uma resposta capaz de amenizar a angústia, de superar o medo e de vencer a dor.
Segundo Ariés, nos nossos tempos, «as manifestações aparentes de luto estão condenadas e em via de extinção. (…) Um desgosto demasiado visível não inspira piedade mas repugnância; é um sintoma de desarranjo mental ou de má educação; é mórbido. (…) o luto
solitário e envergonhado é o único recurso» (2010, p. 64). Ora, esta forma interdita de luto
só vem agudizar o sofrimento e o traumatismo. O luto, ao ter passado de um espetáculo público e aceite por todos para um sofrimento privado e solitário, rejeitado por muitos, tornou-se mais difícil de ultrapassar.
As ciências do homem têm sido muito pouco audazes, deixando que o luto permanecesse mórbido em vez de o tornar num momento de apaziguamento e de conforto progressivos. Presentemente, na cultura ocidental, para ajudar no luto, parte-se de uma abordagem
padronizada: a terapia baseia-se na conversa, espera-se que o enlutado fale sobre os seus
sentimentos perante a morte, sobre a forma como está a encarar a perda de um próximo.
Contudo, cada um tem a sua forma de fazer o luto, de encarar o sofrimento, e é preciso respeitar a individualidade de cada ser humano e a cultura em que se insere, pois as possibilidades de ajuda podem ser múltiplas. O pesar tem inúmeras formas de se exprimir e as ajudas
para ultrapassar a tristeza têm, por isso, de ir ao encontro da personalidade e da cultura em
que o indivíduo se insere.
A experiência do ócio deve, pois, ser encarada como uma forte possibilidade para defrontar a ﬁnitude de um ente querido, de um próximo, para se aceitar ou se adaptar à invisibilidade e para se reorganizar a vida. Nunca como hoje se valorizou tanto o ócio, enquanto
elemento chave para a «calidad de vida», a «satisfacción vital» e a «felicidad» (Goytia, 2009,
p. 220). Porque o ócio é capaz de proporcionar experiências gratiﬁcantes, enriquecedores e,
consequentemente, positivas, ele consegue colmatar carências e desenvolver potencialidades capazes de reestruturar o ser humano.
Consideramos, tal como Heintzman e Mannel (2003), que os tempos livres e o ócio têm
um papel importante na diminuição dos afetos negativos, pois intervêm nas funções psicológica e social, produzindo bem-estar espiritual.
Partindo deste princípio, este artigo visa traçar reﬂexões sobre o ócio, enquanto experiência transformadora para o enlutado e enquanto tempo de reencontro, que volta a dar
um sentido à vida depois da perda. Porque permite a autoconsciência, o autoconhecimento,
o ser humano vai-se reconstruindo e reestruturando.

A morte no século xxI

Qualquer que seja o espaço cultural e a época estudados, a relação do homem com a
morte, enquanto ideia abstrata, é estreita, tornando-se esta a pedra angular de reﬂexões ﬁlosóﬁcas, religiosas, comportamentos sociais e fantasmas (Thomas, 1988).
As religiões e a ﬁlosoﬁa sempre buscaram questionar e explicar quer a origem quer o
destino do homem. Por sua vez, o homem, ao longo da sua vida, vai estabelecendo a sua
própria representação da morte, de acordo com a cultura, a família onde se insere e a sua
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própria reﬂexão. Quer queiramos quer não, durante o processo de desenvolvimento do ser
humano, a vida e a morte entrelaçam-se, uma não existindo sem a outra.
O homem é um ser mortal, que tem consciência da sua ﬁnitude e que, por isso, tem
medo da morte. Perante o temor que sente, ao longo da sua vida, ele vai tentando ﬁntar
esse saber, essa consciência, agindo como se fosse imortal. E esta é uma atitude vital, pois
fá-lo para lutar pela sua própria existência, evitando, assim a autodestruição. A socio-antropóloga Des Aulniers esclarece que: «O medo da morte nos força a viver – a nos relacionarmos, a procriarmos, a criarmos, a construirmos coisas que nos transcendam. Na ilusão da
imortalidade, o ser humano acredita que suas obras sejam permanentes e garantam que ele
não seja esquecido» (2009, p. 169).
O homem contemporâneo prefere continuar a ignorar a morte, a manter o silêncio, a
evitar falar sobre ela, a esquivar-se à sua presença, escolhendo, para se tranquilizar, «sémantiser l’absurde» (Thomas & Urbain, 1978).
Segundo Philippe Ariés, em L’homme devant la mort (1977), na segunda metade do século XX, viveu-se uma revolução brutal, quer das ideias, quer dos sentimentos tradicionais,
que levou à negação da morte, o que fez com que se velasse cada vez menos os mortos e
que se descurassem cada vez mais as sepulturas.
No seguimento do pensamento de Philippe Ariés, a psicóloga e terapeuta Marie de Hennezel explica ainda que:
A nossa época expulsou a morte. Perdemos os nossos ritos e opomos resistências culturais.
Coisas tão simples como velar um moribundo, na paz de um quarto, desapareceram. Já não
se usa pronunciar a palavra morte, nem aceitar ver morrer os familiares. Os saudáveis têm
aversão em romper o muro do silêncio que os separa daqueles que viajam para o último
porto. Não se conseguem encontrar as palavras adequadas, os gestos paciﬁcadores que poderiam permitir aos moribundos partirem mais paciﬁcamente. (2001, p. 14)

Consequentemente, a partir da segunda metade do século XX, a celebração fúnebre,
logo seguida da cremação, tem vindo a aumentar no mundo ocidental2. Os rituais de luto
tornam-se cada vez mais rápidos e pragmáticos. Tal como aﬁrma Philippe Ariés, «(…) a incineração (…) [é] uma aﬁrmação de racionalidade e, ﬁnalmente, uma recusa de sobrevivência.
(…) é o meio mais radical de nos desembaraçarmos dos mortos (…) [e de excluir] o culto dos
cemitérios e a peregrinação aos túmulos» (2010, p. 179).
A progressiva invisibilidade do corpo morto, o desaparecimento do referencial que é o
túmulo, enquanto última morada do homem e local para voltar a reencontrar o ente querido,
correspondem a uma crescente desritualização da morte, encontrando-se, assim, diminuído
o processo dinâmico de interação com quem sofre. Busca-se, antes, neutralizar o medo, a
angústia que se sente perante a morte.
2

Nos Estados Unidos, segundo Philippe Ariés, pelo contrário, a incineração encontra-se pouco expandida, apesar
de «a alienação do moribundo, a supressão do luto, salvo o que diz respeito ao enterro propriamente dito. (…)
Até ao último suspiro e após o enterramento, durante esse luto estranho, as coisas passar-se-iam da mesma
maneira na América e na Inglaterra. O mesmo não acontece durante o período intermédio» (2010: p. 185). Os
costumes funerários visam, por meio da toilette do corpo e do embalsamamento, dar a aparência de vida ao defunto, expor, em casa, no meio de flores, o morto, para uma última homenagem dos seus, celebrar exéquias
solenes, enterrar os mortos em parques verdejantes.
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À medida que a esperança de vida vai crescendo, novos mitos vão surgindo, tornandose a ciência médica uma nova crença e os médicos e enfermeiros novos «padres e acólitos»
(Parkes, et. Al., 2003, p. 16). Contudo, o destino continua a ser certo, pois a ciência tem conseguido retardar a morte mas não evitá-la. Vamos tendo cada vez mais fé na ciência e nos
médicos e vamos acreditando que a vida eterna está próxima. Vamo-nos enganando, evitando falar da morte, esquivando-nos a participar em celebrações fúnebres, valorizando a
exiguidade do dia a dia e do quotidiano.
Sofridas as duas Guerras Mundiais, a necessidade do homem de ser feliz torna-se imperativa, assim como «o dever moral e a obrigação social de contribuir para a felicidade colectiva. [Evita-se, assim,] toda a causa de tristeza ou aﬂição, [conserva-se] o ar de quem está
sempre bem-disposto, mesmo quando se está mergulhado na angústia. Mostrando-se algum
sinal de tristeza, peca-se contra a felicidade, a felicidade é novamente posta em causa e a
sociedade arrisca-se então a perder a sua razão de ser» (Ariés, 2010, p. 66). Em suma, o ter
de se ser feliz a todo o custo gera insatisfação, desgaste, frustração, pois o recalcamento do
desgosto e da dor, o refúgio no silêncio são uma forma de fuga para um vazio, para um
abismo inexoravelmente destruidor.
Ora, e se a reﬂexão contemporânea sobre a morte fosse resgatar à psicologia profunda
de Freud, Jung, Adler, Rogers e Hillman, à biologia genética e às implicações antropológicas
da física quântica de Niels Bohr e de Werner Heisenberg a centralidade dos sentimentos, a
importância da ternura, da compaixão e do cuidado? Considerando-se que o sentimento, a
capacidade que o homem tem de se emocionar e de emocionar, de se envolver e de envolver,
de se sentir afetado e de afetar fazem parte de uma dinâmica onde o coração suplanta o cérebro, a mente racional, a reumanização da morte terá de passar, antes, por uma forma mais
experiencial e intimista.
A sociedade vai mudando e evoluindo e vamos veriﬁcando que uma nova conﬁguração,
mais individualista, de encarar e de viver a morte, está a ganhar terreno: em prejuízo do processo de ritualização, uma outra via, fundada sobre a intersubjetividade, traça, aos poucos,
a sua socialização. A expressão social da morte vai-se inscrevendo num processo de reconhecimento da experiência íntima e sincera.
Enquanto o rito recorre a uma simbólica social, que é partilhada pelos membros de um
mesmo grupo ao longo dos tempos, a experiência subjetiva e íntima vai-se impondo até criar,
em conjunto, uma forma comum. é preciso viver a morte como uma experiência íntima e há
que ser sincero, transparente e honesto para construir uma linguagem comum.
Apesar da relutância, a nossa forma de encarar a morte está a mudar e, por isso, os
ritos conhecidos já não têm, para muita gente, um sentido autêntico. Há, então, que inventar
novos ritos, a partir daquilo que é a lógica do reconhecimento intersubjetivo.

o luto: período de destruturação ou de reestruturação

Viver pressupõe que se estabeleçam vínculos afetivos entre pessoas e que todo o rompimento é doloroso – quer seja por razões amorosas quer seja pela perda de um ente querido. Parkes (1987) esclarece que as perdas afetam as estruturas vitais, já que desencadeiam
uma profunda transição existencial, que toma a forma de manifestações emocionais e de rituais – próprios a cada cultura. O enlutado enfrenta um estado de transformação na sua
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vida, pois ele sabe que um capítulo se fechou e que um outro, ainda muito distante, se irá
um dia abrir, e que, pelo meio, outros capítulos difíceis e dolorosos se foram implementando,
moldando o seu ser: «As velhas suposições acerca do mundo deverão ser abandonadas e as
novas compreendidas» (Parkes, 2003, p. 241).
Parkes, Laungani e Young, no seu livro intitulado Morte e luto através das culturas
(2003), abordam os temas e rituais de luto em várias culturas, mas a verdade é que, mesmo
dentro de uma mesma cultura, nem todos os enlutados passam pelos mesmos estágios,
pelas mesmas etapas de luto.
Ora, o facto de, desde as duas Grandes Guerras, o desgosto já não dever ser exibido, a
pessoa já não poder patentear sofrimento, leva a que os enlutados recalquem os seus sentimentos, reprimam as suas emoções, façam de conta que a morte não existe. A interdição
do luto, tal como refere Geoﬀrey Gorer em «The Pornography of Death», é geradora de malestar, de morbidez e de isolamento. Aﬁnal, quando o ser humano mais precisa de apoio, de
consolação e de afeto, ele é deixado, a sós com o seu sofrimento, à beira de um precipício.
O importante é agir socialmente como se nada tivesse acontecido, para que os outros possam
fazer o mesmo e para que a vida social siga o seu curso normal, sem qualquer interrupção:
«A sociedade recusa hoje reconhecer no bereaved, no homem atingido pelo luto, um doente
que ele deveria, pelo contrário, socorrer», diz-nos Ariés (2010: 182), enquanto Rebelo acrescenta, assertivamente: «Portador de um estado socialmente incómodo, apartado do mundo,
o pai e a mãe em luto, num esforço indómito de integração, já que necessitam de outros
para viver, farão tudo para dissimular o seu sofrimento em público, como se nada tivesse
acontecido, por vezes tornando-se cínicos ou alienando-se de si-próprios, fugindo sempre
para diante (…)» (2010. pp. 15-16).
O sofrimento moral assim recalcado, instalam-se a infelicidade, a solidão, a angústia, a
morbidez e, para lutar contra esse mal-estar, o enlutado ou procura refúgio no trabalho, ou
cria a ilusão de que o ente querido não morreu, ou substitui-se a ele (Ariés, 2010, p. 183),
mas o facto é que todos estes comportamentos são, pelo seu excesso, desajustados.
No Ocidente, a terapia pela fala é a forma padronizada mais usada para ajudar o enlutado, contudo, nem todos os indivíduos encarnam a conversa sobre a morte e o pesar da
mesma maneira. Se alguns se abrem e conﬁdenciam os seus sentimentos, as suas angústias,
as suas recordações, etc., outros há que preferem silenciar as suas emoções.
No pesar patológico, segundo a psicologia ocidental, existe «o pesar que nunca é expresso,
o pesar que ocorre intensamente e durante muito tempo, o pesar adiado, o pesar que envolve
ideias delirantes, o pesar que envolve ameaças a outros e o pesar que envolve a autoﬂagelação»
(Rosenblatt, 2003, p. 57), mas será que são mesmo só estas as patologias do pesar?
Quando não há apoio no luto, quando não há partilha de sentimentos com os outros,
os conﬂitos interiores causados pela perda de um ente querido pioram, geram ansiedade e
diﬁcultam o processo de reconciliação com a vida.
Com efeito, tal como já foi referido, o processo do luto não pode estar única e exclusivamente centrado no indivíduo em estado de pesar, mas em rituais especíﬁcos e na interação
com os outros. Primeiro, a família existe para dar apoio à pessoa em sofrimento, para a ajudar
a suportar e a enfrentar a ausência; segundo, os outros, amigos, colegas e, até, desconhecidos, também devem ser encarados como potenciais curadores, se atendermos ao facto de
o apoio emocional constituir uma componente de vital importância. Pois, como nos diz Par-

319

ÓCIOS E RESISTêNCIAS: CRESCER E ENVELHECER EM CONTEXTOS CULTURAIS DIVERSOS

320

kes, «Um sorriso ou um aperto de mão serão, normalmente, reconhecidos e correspondidos,
serão vistos como sinais demonstrativos do nosso interesse e poderão ter um efeito profundo
sobre alguém que se encontre isolado ou com medo» (2003, p. 241).
Há, então, que reconhecer a existência de um mal, de uma dor, e trazê-los à consciência
individual e coletiva, porque, uma vez os fantasmas despossados da sua força, o assombramento cessa e a aceitação ou, melhor dizendo, a adaptação começa. Contudo, há que considerar que a variação dos sentimentos de luto, em termos de intensidade e duração, é
vivenciada de forma diferente pelas pessoas que passam pelo luto (Rebelo, 2013) e que este
fenómeno pode desencadear ainda mais perturbação e caos na vida delas.

o processo de luto

Kübler-Ross, no seu livro On Death and Dying (1969), depois de ter estudado relatos
obtidos de enlutados, considera que existe uma padronização da atitude/experiência dos indivíduos perante a morte. Em consequência, ela decide criar um modelo baseado em 5 etapas para ultrapassar a morte: a negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação.
Este modelo vai ser amplamente adotado e adaptado por outros estudiosos.
Com efeito, o luto, assim encarado como um processo multidimensional, é alvo de interesse por parte de muitos cientistas, que vão rever, à luz da sua própria teoria, as fases
descritas por Kübler-Ross. Por exemplo, Weizman & Kamm (1987) determinam o mesmo número de fases, mas atribuem a cada uma delas outra designação: o choque, o desconcerto,
a raiva, a tristeza e a integração. Já Silverman (1981) só apresenta três fases: o impacto, o
recuo e a acomodação. Cavanaugh (1993) também salienta três fases, mas atribui-lhes outra
denominação: a fase inicial, a fase intermédia e a fase de recuperação.
Entendendo-se as fases “as a way of conceptualising and understanding the emotional
experience of mourning and are helpful in giving a framework to this process” (Weizman &
Kamm, 1987, p. 42), elas não têm um tempo limitado e podem não ser sequenciais. Devem
antes ser vistas como orientações ﬂexíveis a serem interpretadas e aplicadas segundo o indivíduo e as suas circunstâncias. Mesmo que o enlutado as experimente todas, o progresso nem
sempre é previsível (Cavanaugh 1993). Em suma, todo o processo de luto é único e pessoal.
Uma vez que Weizman & Kamm (1987) distinguiram mais fases, optámos por partir do
seu estudo para abordar, em cada uma delas, os sentimentos experienciados: 1) A fase do
choque depende da circunstância da morte, sendo que se esta se ﬁcar a dever a um acidente,
a um assassínio ou a um suicídio, o período é mais longo, enquanto, no caso de uma morte
normal, a duração é mais breve. Durante este período, e dependendo da circunstância da
morte, o enlutado pode experienciar o choque, a descrença, a negação, a confusão, o embaraço, o isolamento, o afastamento, o entorpecimento, o vazio, a tristeza, a revolta e a culpa.
2) Na fase do desconcerto, o enlutado passa pelos sentimentos de culpa, de autocensura e
de impotência, pois é a forma de entender a morte do próximo. 3) Na fase da raiva, não podendo dirigir este seu sentimento ao morto, que o deixou sem pré-aviso, o enlutado expressao em relação aos que o rodeiam: a família ou os amigos. 4) A tristeza surge quando a realidade
da morte se torna evidente, e irrompem, então, sentimentos associados, tais como a dor e a
agonia. é nessa fase que o enlutado engendra estratagemas para fugir a esse sentimento, tais
como: centrar-se no trabalho, sair com amigos, encontrar um ombro para o afeto, etc.. 5) A
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integração, acomodação ou recuperação consiste na tomada de consciência, por parte do enlutado, de que não adianta continuar no estado em que se encontra e que é necessário «become adjusted to the role change that has taken place with the loss of the relationship»
(Weizman & Kamm 1987, p. 61). O enlutado não renuncia ao passado, mas antes perspetiva
o seu futuro com ele. Para ajudar a compreender e a explicar o processo de luto, estas fases
foram ainda mais amplamente agrupadas por Silverman (1981) e Cavanaugh (1993).
Contudo, é essencial relembrar que nem todo o processo se esgota neste ou nos outros
modelos anteriormente referenciados. Com efeito, na adaptação ao luto, são vários os aspetos aos quais o enlutado se tem de adaptar e, para que ele não permaneça passivo, é indispensável que exista uma dinâmica interpessoal.
O modelo proposto por Stroebe & Schut (1999), o da «oscilação», assenta na ideia vincada de que existem outros elementos de stress (os stressores) a considerar neste processo,
que não o da perda. Parkes (2002) estima que este é um modelo mais construtivo, pois tem
em conta os stressores (secundários) de luto, as estruturas cognitivas e o processo dinâmico
da oscilação.
Segundo Stroebe & Schut (1999), são dois os stressores de luto: a orientação para a
perda e a orientação para o restabelecimento. Na primeira, o enlutado foca-se na pessoa falecida, nos procedimentos/nos rituais a seguir, na segunda, tem que se ajustar às substanciais
mudanças que surgiram em consequência da perda. Estas são, pois, fontes secundárias de
stress decorrentes da perda, que irão causar ainda mais ansiedade no enlutado.
Ora, no processo de luto, pode haver uma alternância entre os dois tipos de orientação:
a da perda e a do restabelecimento. é aquilo a que Stroebe & Schut (1999) chamam de «oscilação». Perante os fatores de stress, a pessoa enlutada poderá enfrentar uma situação, evitando outras, furtar-se a todas elas, refugiando-se, nos momentos mais penosos, num espaço
mental que lhe é próprio. Oscilando entre a perda e o restabelecimento, o enlutado vai construindo o seu próprio processo de luto, numa dinâmica pessoal e individual que se baseia
na sua capacidade de escolha. Ora aceita confrontar-se, desaﬁar as situações de stress, ora
prefere evitá-las.
O processo de luto depende, pois, de cada indivíduo, porque cada ser humano tem a
sua forma de o encarar e de o ultrapassar. Até chegar à aceitação da perda, ou à adaptação
à ausência, há que vencer medos, emoções negativas, angústias, desesperos, etc..
O luto deve, sim, ser encarado como um processo dinâmico e multidimensional, como
um período de transição, onde o antes e o depois da vida de um indivíduo lutam até ao surgimento de uma nova identidade. Por exemplo, uma mulher, quando perde o seu papel de
esposa, torna-se numa viúva, e precisa, então, de encontrar a sua forma de encarar o futuro:
restabelecendo-se social e emocionalmente, opta por continuar a viver sozinha e a dedicarse ao resto da família ou decide envolver-se com outro homem.
Por mais dolorosa que possa ser a experiência da perda, esta precisa de ser trabalhada
para que a mudança se agregue e para que esta seja encarada como um crescimento pessoal.

o direito ao ócio no processo de luto

Seguindo a perspetiva de Lindstrom (2002), reconhece-se que a pessoa enlutada precisa
de reﬂetir e de reagir para que a tristeza cesse quando se está a tornar insuportável. A de-
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pressão e todos os sentimentos mais negativos não devem ser nem cultivados nem evitados,
mas devem antes ser naturalmente aceites e apoiados por experiências emocionais positivas.
O contacto social ajuda à reconstrução positiva do enlutado e da sua vida e os laços afetivos
que unem o enlutado ao defunto têm de ser encarados como um prolongamento, natural e
reconfortante, da relação, bastando, para isso, encontrar meios construtivos para recordar.
O bem-estar psicológico da pessoa em luto pode passar pelo apoio da família e de
amigos, mas nem sempre esse tipo de ajuda é continuado e instala-se, então, a solidão no
sofrimento.
é neste contexto de suporte no processamento do luto e na construção da nova identidade que pode surgir o ócio e o lazer.
Hoje, longe da conotação pejorativa de outros tempos, e da limitação aos tempos livres
ou à prática de uma determinada atividade, a experiência do ócio, apresenta-se como um
fator de desenvolvimento pessoal e social, capaz de satisfazer funções psicológicas, sociais
e económicas.
Assim, o ócio, é entendido como:
Una experiencia humana integral, es decir, total, compleja (direccional e multidimensional),
centrada en actuaciones queridas (libres y satisfactorias), autotélicas (con un ﬁn en sí mismas)
y personales (con implicaciones individuales y sociales). También como un derecho humano
básico que favorece el desarrollo humano, como la educación, el trabajo o la salud, y del que
nadie debería ser privado por razones de género, orientación sexual, edad, raza, religión,
creencia, nivel de salud, discapacidad o condición económica. (Cuenca, 2006, p. 14)

Ele tem, pois, de ser encarado como um fenómeno essencial ao bem-estar e à felicidade
do homem. A experiência do ócio, numa perspetiva humanista, centra-se em atuações desejadas, autotélicas e pessoais (Cuenca, 2006) e corresponde a uma vivência pessoal que
permite desfrutar de algo que torne o ser humano livre, realizado e feliz. Monteagudo esclarece que «La experiencia queda adscrita a la persona porque nace de sus vivencias, de
aquello que le há sucedido, sentido, conocido, presenciado o provocado. De ahí, que todas
las prácticas de ocio se constituyan en vivencias para quien las protagoniza» (2008: 85).
Enquanto experiência satisfatória, onde o indivíduo desfruta de vivências «motivadas
intrínsecamente, elegidas libremente, no obligadas y ni tan siquiera necesarias» (Goytia Prat,
2008, p. 47), o ócio insere-se numa perspetiva psicológica. Para além dos elementos cognitivos e afetivos, há que considerar a envolvência social e o meio em que vive na hora de experimentar a vivência (Goytia Prat, 2008). O estado mental que predispõe para a ocorrência
do ócio deve ter a sua origem «de la interrelación entre el participante y su entorno; un entorno en el que las variables sociales y/o situacionales también inciden» (Unger, 1984, citado
por Goytia Prat, 2008).
Nesta perspetiva, e no caso da experiência do ócio no processo de luto, enquanto resistência para a vida, os fatores sociais e situacionais são importantes. O indivíduo enlutado,
na hora de dar forma à experiência do ócio, tem de deﬁnir subjetivamente o que é, para ele,
o ócio. O signiﬁcado pessoal atribuído ao ócio dependerá, assim, da cultura, da educação,
da religião, da classe social e, inclusive, do sistema económico e determinará a manifestação
prática da sua vivência (Goytia Prat, 2008).
Inserida nesta dinâmica, a experiência do ócio no processo de luto pode passar por ir
ao ginásio, ao cinema, ao teatro, a um café ou um bar com os amigos, a aulas de pintura, de
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teatro, de dança, partir numa viagem, frequentar um curso/uma formação numa universidade, etc., etc..
Na fase inicial do processo de luto, na fase do choque, o indivíduo pode não se mostrar
recetivo a qualquer tipo de experiência do ócio, contudo, é normal que, passados uns
meses, e decorrido o sofrimento mais profundo, ele sinta a necessidade de tentar reencontrar-se e, consequentemente, de reorganizar a sua vida. Pela experiência do ócio, o enlutado
pode conseguir:
• resistir ao sofrimento do dia a dia;
• reduzir a ansiedade;
• evitar o isolamento e a solidão;
• reagir ao entorpecimento;
• diminuir a sensação de vazio;
• controlar a agressividade e a revolta;
• combater a tristeza;
• desenvolver laços afetivos;
• melhorar a autoestima;
• suplantar a descrença na vida;
• enfrentar as situações de stress ocorridas em consequência do luto;
• atenuar o sentimento de ausência;
• encontrar a sua nova identidade.
O valor da experiência do ócio perdura na memória e, por isso, pode ajudar a superar o
luto, mas, e apesar de já nos encontrarmos no século XXI, num período em que «Las personas
de la sociedad moderna tienen más posibilidades para la realización del ocio que ninguna otra
persona en ningún tiempo de la história de la humanidade» (Cuenca, 2011a), o ócio, no processo de luto, pode ser encarado como uma afronta ao defunto, à sua família e aos seus amigos, que continuam a encarar os ritos tradicionais como os certos e, por isso, terem que ser
respeitados. A culpa pode, assim, apoderar-se da consciência do enlutado e nele criar um
misto de remorso e de vergonha que o impede de levar adiante o seu desejo de experienciar
o ócio. Confundido nos seus sentimentos, acaba por considerar que é por pura cobardia que
envereda por esse caminho, que não está a enfrentar a morte e o luto com a dignidade que
os outros julgam que ele deve possuir. A recetividade ao ócio, enquanto experiência curadora,
na comunidade onde o enlutado se insere, pode ser decisiva na ajuda ao luto.
Há diferentes formas de fazer o luto e há pessoas com personalidades diferentes a enlutar e não é na contramão que a sociedade se deve direcionar, mas antes no acompanhamento e na compreensão. O recurso usado para ajudar no luto pode não ser o mesmo, pode
não ser o mais convencional, o mais comum, o mais aceite, pois neste campo, não há nem
certo nem errado, há o coerente para a pessoa enlutada.
No luto, os rituais são necessários, mas não precisam de ser religiosos, familiares, sociais, podem pura e simplesmente ser pessoais. Como não há homogeneidade no processo
de luto, as regras sociais não podem nortear a expetativa relativamente à forma de viver o
luto, é preciso deixar que a pessoa enlutada escolha o seu caminho, as experiências pelas
quais quer passar, as vivências que a podem ajudar.
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Optando-se pela experiência do ócio, pode-se alcançar uma satisfação vital, no sentido
em que a pessoa enlutada pode voltar a encontrar um sentido à vida.
Como já foi referido anteriormente, a sociedade atual anda em busca da felicidade, de
uma felicidade aparente, sem substância humana, mas que não pode ser contrariada. Ora,
se experiências há que nos podem trazer «calidad de vida», «satisfacción vital», ou «felicidad», são as que são vivenciadas pelo ócio. No processo de luto, tal como na vida, é necessário «inyectar vida a la [ausência de] vida, (…) transformar la simples supervivência en
experiencia vital y dotar a la existência de valor ﬁnal» (Goytia Prat, 2008, p. 54).
O enlutado experiencia a tristeza, o sofrimento, a descrença na vida, aspetos negativos
e desencadeadores de mal-estar psicológico e de doenças físicas, mas se decidir vivenciar
experiências positivas, escolher existir em vez de se deixar viver, substituir momentos de
contingências pessoais e sociais por períodos de prazer e de realização, ele está a dar um
valor à sua vida e à dos que o rodeiam e, só assim, volta a ser feliz, desde que não procure
uma felicidade inalcançável, desde que entenda que a felicidade não é um estado permanente de espírito, que ela pode encontrar-se pontuada, ao longo do tempo, pela saudade
do ente querido, pelo desânimo e pela tristeza. Mas, e não sendo mais a vida a mesma, há
que saber desfrutar da existência, deixar ﬂuir os dias, numa postura ativa, de autotransformação, autorregeneração e autenticidade.
Só sendo protagonista da sua própria existência é que a pessoa enlutada alcança a fase
da integração. Podendo ter que lutar contra tudo e contra todos, ela tem que decidir de quais
as experiências ela deseja usufruir, quais as que a educam pelo lazer, pelo lúdico, quais as
que oferecem sabedoria, quais as que fomentam o seu crescimento e desenvolvimento pessoal. Em suma, quais são as que a ajudam a transformar-se e a aceitar a morte do ente querido, a adquirir uma nova identidade.
O ócio, assim considerado, é para o enlutado uma fonte de autossuperação. Criador da
sua própria narrativa, desenhador da sua própria existência, redator das suas próprias experiências, mediante os seus pensamentos, emoções, motivações e valores, o indivíduo em
luto tem todas as ferramentas psíquicas e sociais para enfrentar uma nova vida.

Considerações finais

Morte e luto: duas palavras devastadoras. Pesar, sofrimento e dor: três palavras entorpecedoras. Culpa, revolta, raiva e negação: quatro palavras demolidoras. Ócio: uma palavra
construtiva e de resistência.
Neste trabalho pretendeu-se suscitar a interrogação, o questionamento, no que concerne ao processo de luto e à forma como ele tem de ser encarado. A entreajuda e a terapia
são, hoje, dois meios para alcançar a aceitação, e que se apoiam na visitação das memórias
da pessoa querida e perdida, na partilha de emoções e no desimpedimento do caminho para
uma nova felicidade.
No princípio do século XXI, em que as ciências médicas e tecnológicas parecem querer
perpetuar a vida, a morte surge como uma agressão psicológica e social e, por isso, ela é negada, rejeitada e obliterada. O silêncio e a dissimulação tornam-se, assim, as duas maiores
virtudes do enlutado, a manifestação de dor e de sofrimento o maior defeito.

O DIREITO AO ÓCIO NO PROCESSO DE LUTO: RESISTêNCIA PARA A VIDA

Afastados os rituais fúnebres, evitados os confrontos com a natureza corpórea, afastados os próximos, a solidão toma o seu lugar, o sofrimento apodera-se da psique e a degradação devasta o corpo. E assim, no desânimo, vai sobrevivendo a pessoa em luto, batalhando
contra si-própria e contra o mundo, tentando encontrar uma saída para a perda.
O processo de luto saudável não é nem óbvio nem fácil, pois não pode ser deﬁnido temporalmente e não pode ser padronizado, uma vez que vários fatores vêm condicionar a sua
duração e a sua concretização, tais como: o grau de «vinculação» (Chisholm, 1996) com o
defunto, o tipo de morte, o género e a personalidade do enlutado, a comunidade circundante, as crenças, a religião, etc..
Contudo, e como vimos no decorrer deste trabalho, é possível identiﬁcar condutas e
emoções que possam ser compartimentadas e organizadas em fases evolutivas, por forma a
organizar, com mais ou menos precisão, o processo de luto.
No entanto, cada indivíduo tem uma forma idiossincrática de realizar o processo de luto
e é, por isso, essencial preservar e fomentar essa liberdade. Deixar que ele faça o luto no
seu tempo e da forma que quiser.
Sanders (1999) considera que o luto é um estado experiencial que a pessoa sofre após
tomar consciência da perda. é, por isso, involuntário e indesejado. Há que contrapor-lhe um
estado experiencial voluntário e desejado: o ócio, enquanto vivência de situações prazerosas
e satisfatórias.
A pessoa enlutada opta por escolher livremente as atividades que a podem ajudar a suplantar a dor e o sofrimento e a alcançar a aceitação da morte e a serenidade. Mas como o ócio
é, antes de mais, «um estado de alma» (Pieper, 1974: 45), isto implica que ele está diretamente
relacionado com a personalidade do indivíduo, com a perspetiva subjetiva daquele que o pratica.
Daí os seus pilares serem a liberdade, a motivação intrínseca e o autotelismo (Cuenca, 2009).
Como as emoções positivas se encontram diretamente ligadas à participação e à realização do ócio, o enlutado que escolhe livremente este caminho pode conseguir combater
todas as emoções negativas desencadeadas pelo luto. é pela liberdade de escolha, pela capacidade de tomar em mãos a sua própria cura e o seu próprio desenvolvimento que o indivíduo enlutado cresce, se transforma e adquire uma nova identidade.
Não obstante o grau de desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico das sociedades ocidentais, a garantia de liberdade individual, o desejo de satisfação pessoal e a democratização
política representarem ganhos político-sociais e humanos, estes acontecimentos não deixam
de causar sofrimento, pois, aﬁnal, implicam que se tenha consciência de si e, consequentemente, geram sentimentos de insegurança, de culpa e, no caso do enlutado, de falta de dignidade perante a morte e o luto. Mas é preciso que o processo de luto seja encarado como
um processo de amadurecimento humano, no qual o sujeito se transforma até ser capaz de
dar um novo rumo à sua vida a partir de si-mesmo. O ócio, como ocupação de tempos livres,
como prática de atividades escolhidas livre e conscientemente, num exercício humano voluntarioso de identidade e de autorreconhecimento, é vital para o enlutado, pois contribui
para o seu bem-estar físico e psicológico e exerce, então, uma função terapêutica.
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“FAçAm os Vossos TrAbALHos DE CAsA”:
DIsCUrsos HEgEmóNICos sobrE o TrAbALHo, DUrANTE A
CrIsE DA zoNA EUro, Nos mEDIA TAbLoIDE1
Rita Himmel2
Maria Manuel Baptista3
resumo

Este artigo procura explorar discursos hegemónicos sobre o trabalho produtivo, no contexto da crise
da zona Euro. Partindo das divisões entre países credores e devedores, frequentemente associados ao
Norte e Sul da Europa, respetivamente, exploramos os discursos presentes na cobertura jornalística
das eleições legislativas portuguesas de 2011, através das versões online de dois jornais tabloide, o
alemão Bild, e o português Correio da Manhã. A análise permite identiﬁcar uma visão hegemónica,
transversal a ambos os jornais, que coloca o trabalho, e a consequente acumulação de capital, como
eixo central de valorização de uma sociedade modelo, dividindo a Europa em credores cumpridores
(de conﬁança) e devedores incumpridores (não dignos de conﬁança). Em alguns instantes, identiﬁcámos
uma visão contra-hegemónica, que valoriza elementos para além da produtividade, põe em causa a
necessidade de cumprimento, e coloca a raiz da crise no próprio sistema que valoriza o desenvolvimento como promovido no capitalismo avançado.

Palavras-chave

Hegemonia, Trabalho, Crise da zona Euro, Estudos dos Media

No contexto dos estudos pós-coloniais, ideias solidiﬁcadas sobre desenvolvimento, equiparado simplesmente a indicadores de crescimento económico, produtividade, e eﬁciência,
têm sido postas em causa de inúmeros ângulos (Shiva, 1988, Harris, 2008). Contudo, no seio
da União Europeia, fonte desta conceção de desenvolvimento, que a inventou e exportou
(com maior ou menor força) para todo o mundo, prevalece a visão hegemónica de desenvolvimento económico do capitalismo avançado (Braidotti, 2017), com base em ideias sobre
ética de trabalho e produtividade, mesmo quando, por vezes, as próprias políticas públicas,
e os estudos sobre bem-estar, contrariam esta ideia (Penttilä, 2007). A visão hegemónica é
tão forte que, até no seio dos países vistos como fracassados dentro deste modelo, a mesma
continua a ser aceite como referente do seu valor, enquanto modelo societário, criando uma
hierarquia dentro da Europa.
Partindo dos conceitos de ideologia e hegemonia como desenvolvidos por Stuart Hall
(2016), a partir de Marx (1932/1968), Althusser (1971/2014) e Gramsci (1971/1999), focamonos na cobertura jornalística para identiﬁcar discursos hegemónicos, sendo o jornalismo uma
prática que tem a própria ideologia como objeto (Hall, 2016, p. 137). Os media tendem a reproduzir a hegemonia, não apenas devido à natureza narrativa dos textos jornalísticos, e do
disfarce da objetividade (Bird & Dardenne, 1999), mas também pelo poder dos chamados
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deﬁnidores primários – as fontes oﬁciais às quais é dada maior credibilidade (Hall et. al,
1999). Sendo parte das estruturas hegemónicas de uma sociedade, e, ao mesmo tempo,
parte das contra-hegemonias, por funcionarem como “quarto poder”, os media são lugares
especialmente ricos para explorar discursos sobre estas questões (Hall, 2016). No contexto
da crise das dívidas soberanas, que eclodiu em 2009, a Europa, enquanto União Europeia ou
zona Euro, que se apresentava como una, desfez-se em várias, ao longo de discursos sobre
“nós” e “o outro”. A mais evidente clivagem política e económica dividiu a Europa entre cumpridores e incumpridores, credores e devedores, rapidamente associando-se à divisão entre
Norte e Sul da Europa. Assim, neste estudo, focamo-nos nos contextos de Portugal e da Alemanha, como representativos destas “duas Europas” (Lourenço, 1988) – uma divisão que
não nasceu com a crise.
Para além do referente geográﬁco Norte-Sul, esta divisão encontrou uma outra linha
de separação: os incumpridores encontram-se na Europa católica ou não protestante (PIIGS),
e os cumpridores numa Europa protestante – linha esta já usada por Weber (1930/2005)
para procurar a origem cultural do capitalismo, tendo vindo a encontrá-la na ética de trabalho
protestante. Não sendo a inﬂuência luterana o foco do presente trabalho, é inegável a inﬂuência da Reforma nas ideologias e hegemonias discursivas pervasivas na Europa contemporânea, principalmente no que toca a discursos sobre trabalho e lazer, numa era em que
valor, relevância, até dignidade, são medidos por indicadores económicos – uma visão estreitamente relacionada com os modelos de “desenvolvimento” que colocam países num
espetro de evolução de acordo com standards alegadamente neutros.
Assim, num contexto em que o sucesso económico-ﬁnanceiro é o medidor do sucesso
e validade de uma sociedade, discursos sobre “nós” e “eles” transformam comunidades em
válidas ou inválidas, dignas ou não de respeito, mediante os indicadores económicos que
apresentam, sendo, muitas vezes, simplesmente atribuídos a questões de “atraso” e “desenvolvimento”, isto é, estados de evolução. E, no contexto europeu, a Alemanha, liderada por
Angela Merkel, tem surgido como a líder do modelo apresentado como inegavelmente certo,
tendo Beck até cunhado o termo “Merkiavel”, para ilustrar o estilo de liderança da chanceler
alemã (Beck, 2014).

A Hegemonia da Produtividade nos media

A análise empírica efetuada, neste estudo, permitiu-nos identiﬁcar esta visão hegemónica, tanto em Portugal como na Alemanha, que coloca o trabalho produtivo, e a consequente acumulação de capital, como eixo central de valorização de uma sociedade, dividindo
a Europa em credores cumpridores (de conﬁança) e devedores incumpridores (não dignos
de conﬁança). Em alguns instantes, identiﬁcámos uma visão contra-hegemónica, que valoriza
elementos para além do trabalho, põe em causa a necessidade de cumprimento, e coloca a
raiz da crise no próprio sistema que valoriza o desenvolvimento, na sua aceção tradicional.
Neste artigo, focamo-nos no chamado jornalismo tabloide, um tipo de jornalismo popular sensacionalista, feito principalmente de artigos e parágrafos curtos e frases simples,
com um maior foco no lado emocional das notícias (DFJV, n.a., Público, Comunicação S.A.,
1998), aqui representado pelo jornal alemão Bild, e pelo português Correio da Manhã, nas
suas versões online. Os dados foram recolhidos segundo uma seleção temporal estratégica

“FAçAM OS VOSSOS TRABALHOS DE CASA”:
DISCURSOS HEGEMÓNICOS SOBRE O TRABALHO, DURANTE A CRISE DA ZONA EURO, NOS MEDIA TABLOIDE

em torno da demissão do Governo português a 23 de março, e das consequentes eleições
legislativas em Portugal a 5 de junho de 2011, com dois métodos diferentes, tendo em conta
a relação do jornal sob análise com o contexto eleitoral. Assim, o período temporal para a
recolha de notícias na Bild foi: 23 -24.03.2011; 14.05 – 12.06.2011; 05/07/2011, e no Correio
da Manhã: 23.03-24.03.2001; 30.05-06.06.2011; 05.07.2011. Para cada um dos jornais, a recolha começou com uma pesquisa on-line pelo motor de busca Google, de acordo com palavras-chave4 estrategicamente selecionadas, completada pelos motores de pesquisa internos
de cada website, de cujos resultados foram selecionados os artigos mais relevantes, para
efetuar uma análise de conteúdo (Bardin, 2007). Assim sendo, foram analisados 33 artigos
do Correio da Manhã online, e 15 artigos da Bild online.

A Hegemonia do modelo Alemão de sucesso

Na visão hegemónica identiﬁcada, a Alemanha, muitas vezes personiﬁcada na pessoa
da chanceler Angela Merkel, surge como o inegável modelo a seguir, a líder da Europa, uma
vez que é, objetivamente, o país economicamente mais forte. Aqui encontramos, contudo,
uma diferença entre a representação no jornal português em comparação com o jornal alemão, uma vez que, no primeiro, Merkel tende a surgir como a líder que domina a Europa,
com um poder equivalente ou superior ao das instituições europeias, enquanto que, no segundo, o país surge geralmente numa posição de igualdade com os restantes Estados-membros, sendo as instituições europeias as dominantes, e Merkel apenas uma líder benevolente,
que quer “salvar o Euro”.
Um dos exemplos, transversal a ambos os jornais, e presente em vários instantes da
análise, é a utilização da expressão “fazer os trabalhos de casa”, como acontece no artigo de
opinião assinado por um político do partido de direita português CDS (Félix, 2011), no qual
o autor também equipara o poder da Alemanha ao das instituições europeias: “Agora, até
está na moda governamental fazer o trabalho de casa… fora de casa. Melhor dizendo, de
casa em casa, em casa de hóspedes alemães ou bruxelenses” (idem).
Também em “Olhai e Grécia – e fugi!” (Guerreiro, 2011), o autor, jornalista, veicula um
discurso centrado numa auto-imagem de Portugal como um país fraco, de potenciais incumpridores, parte dos “elos mais fracos” da Europa: “A Europa não sabe o que fazer aos seus
elos mais fracos e existe a tentação de simplesmente largá-los: excluir da zona euro” (idem).
Apesar de apenas surgir como uma parte secundária relativamente à notícia principal
(Correio da Manhã, 2011), sob o subtítulo “Europeus do Sul trabalham mais do que alemães”,
surge um dos artigos mais diretamente relevantes para explorar os discursos hegemónicos
sobre trabalho, uma vez que não coloca em causa o trabalho como medida de valor, apenas
alega que os países do Sul trabalham mais, a visão hegemónica é apoiada:
“Os europeus do Sul trabalham muito mais, e por vezes durante mais tempo, do que os alemães, refere um estudo que contraria as recentes declarações da chanceler alemã sobre
um eventual laxismo social em Portugal, Espanha ou Grécia.”

4
Alemão: Portugal, Portugiesen, Portugiesin, Portugiesisch, Südeuropa, Südeuropäer, EuropaPortuguês: Alemanha,
alemão, alemã, alemães, “Europa do Norte”, "europeu do norte", "europeus do norte", Europa.
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No artigo de opinião “A anedota da Europa” (Coutinho, 2011), o autor adota um tom
depreciativo sobre Portugal, procurando a validação no olhar externo, não diretamente da
Alemanha, mas da Europa, que vê Portugal como “parvonia”, como país digno até de ser ridicularizado: “Portugal deixará de ser apenas mais um país pobre e irresponsável da periferia.
Será, com toda a certeza, a maior anedota da Europa” (idem).
Na recolha de artigos que se referem a Portugal na cobertura jornalística da Bild, para
além de artigos com referências a futebol (na ﬁgura de Cristiano Ronaldo) e da beleza da
Praia da Marinha, que ajuda a associar atividades de lazer ao país, encontramos principalmente uma cobertura relacionada com a crise. Especialmente interessante, no artigo acerca
das eleições legislativas portuguesas, é a utilização de linguagem associada à doença e saúde
em termos ﬁnanceiros (Bild, 2011). O próprio título o indica: “Wahlsieger Coelho will Portugal
gesundsparen” (Vencedor da eleição Coelho quer curar Portugal através da poupança, ou,
literalmente: poupar Portugal até à saúde). Portugal é, não apenas neste artigo, descrito frequentemente como “país altamente endividado”.
No artigo “Griechen verhöhnen Europa… und kriegen neue Milliarden” (“Gregos ridicularizam a Europa… e recebem novos milhões”) (Ronzheimer & Schuler, 2011), o enquadramento da questão é logo visível no próprio título, questionando o mesmo se os protestos na
Grécia seriam um escárnio da “disponibilidade para ajudar dos europeus”. Apesar de não ser
diretamente sobre Portugal, mas sobre a Grécia, ambos os países são frequentemente referenciados em conjunto no contexto da crise. A resposta aos protestos, neste caso, é procurada junto de ﬁguras alemãs, cujas declarações surgem como imperativos, e exigem que se
cumpram os standards da Europa Central, isto é, o modelo alemão5:
“Volker Kauder (CDU – partido de Merkel) falou agora de forma clara com a BILD: "A Grécia
esforça-se. Mas os esforços não são suﬁcientes. Nós temos que guiar a grécia com mão
ﬁrme para o caminho da solidez. Só haverá ajuda se a Grécia ﬁzer esforços de poupança
ainda maiores.” (idem)
“Mensagem clara aos manifestantes: "Não devemos ﬁcar impressionados com as manifestações na Grécia. A Grécia deve ﬁnalmente tornar-se um Estado com padrões da Europa
Central. Só então evitaremos que a Europa morra ".” (ibidem)

No artigo “Griechen sollen weniger Urlaub machen” (“Os gregos devem fazer menos
férias”) (Bild, 2011) o jornal relata como Merkel “provocou” portugueses e gregos, e colocou
“Druck” (pressão) sobre “Europas Schuldensünder” (os pecadores das dívidas europeus). Interessante é a utilização de linguagem associada à religião, e a associação de incumprimentos/dívida ao pecado. Merkel aparece, uma vez mais, na posição de quem dita as regras do
jogo: “Também é importante que as pessoas não possam reformar-se mais cedo do que na
Alemanha em países como Grécia, Espanha, Portugal, mas que todos lutem um pouco o
mesmo - isso é importante. (…) Nós não podemos ter uma moeda única, e um pode ter muitos dias de férias e o outro muito poucos" (idem). Também o Ministro das Finanças alemão,
Wolfgang Schäuble surge como colocando um travão na forma de funcionamento da união
monetária: "A União Económica e Monetária não foi criada para ser um sistema de redistribuição de Estados-Membros ricos para pobres" (ibidem).
5

Expressões colocadas em negrito pelas autoras, para ênfase
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Numa entrevista à chanceler Angela Merkel (Blome & Draxler, 2011), no jornal Bild, tornase evidente uma divisão entre o enquadramento feito pelo jornal sobre a crise, e a postura
adotada pela líder política. Contudo, a visão hegemónica da importância da supremacia
alemã, como país forte que ajuda os países fracos, e como salvadora da Europa, mantêm-se
em ambas as perspetivas:

BILD: Quando temos um fundo de crise a surgir permanentemente, ainda se pode falar
duma distinção entre a zona Euro e uma “união de transferências”, em que os fortes têm
que, constantemente, ajudar os fracos?
Merkel: “A Alemanha esteve, e está, disponível para ajudar os mais fracos, como demonstramos todos os anos com as nossas contribuições para o orçamento da UE. Mas, comigo,
não haverá uma união de transferências. Cada país é responsável pela sua própria dívida.
Mas, a Alemanha, como todos os outros países, tem interesse na estabilidade do euro como
um todo. Portanto, o Fundo de Crise só concederá empréstimos em situações de emergência
e sob condições estritas - empréstimos que, naturalmente, são reembolsáveis. Sobre tal assistência só pode haver decisões por unanimidade, a Alemanha pode, portanto, usar seu
poder de veto se não estiverem reunidas as condições para a ajuda, eu também farei uso
do mesmo." (idem)

Na mesma entrevista, renova-se o apelo à diligência, no tom paternalista subjacente à
linguagem escolar, quando Merkel é citada da seguinte forma: “alguns países da união monetária não ﬁzeram os trabalhos de casa durante anos. é isso que esses países agora estão
a compensar, e o Pacto de Competitividade fornecerá orientação política” (ibidem).

As Alternativas Contra-Hegemónicas

Nos momentos em que podemos identiﬁcar um discurso contra-hegemónico, no caso
do jornal português, encontramos, por vezes, uma representação de Angela Merkel como
líder dominante, mas não reconhecendo legitimidade a essa liderança, e existem até instantes próximos até de um discurso de ódio ou rancor.
Relevante é também compreender os momentos em que surgem os discursos contrahegemónicos em ambos os jornais. No Correio da Manhã, estes surgem essencialmente na
cobertura e comentários ao que chamamos o “Caso dos Pepinos”, em que existe uma falha
por parte das autoridades alemãs, que parece abrir espaço para uma crítica aberta a toda a
visão hegemónica de supremacia do modelo do país, e surgem essencialmente atravessando
artigos inteiros, que são escritos na visão contra-hegemónica. Surgem também, essencialmente, do quadrante da esquerda, no caso de fontes políticas, ou de jornalistas do próprio
jornal.
No jornal alemão, fragmentos do discurso contra-hegemónico vão surgindo ao longo
de todos os artigos analisados, muitas vezes como contraponto da visão hegemónica. Isto,
contudo, também poderá ser explicado pelo facto de muitos dos artigos analisados no Correio da Manhã serem artigos de opinião, onde o contraditório e a busca de objetividade não
são necessários (Bird & Dardenne, 1999), e na Bild serem essencialmente peças de hard
news, em que há, pelo menos, rotinas jornalísticas de procura do contraditório para atingir
uma alegada objetividade jornalística.
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Numa curta entrevista do jornal alemão a um membro do POUS (partido da oposição
de esquerda, sem assento parlamentar) (Correio da Manhã, 2011), encontramos dois discursos divergentes sobre a questão da dívida: um reﬂetido na pergunta do jornalista e outro
na resposta da entrevistada:
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“- Como é que pagamos o que devemos?
- Não devemos. Nós não ﬁzemos esta dívida. A dívida é a dívida dos especuladores e é-nos
imposta.” (idem)

A pergunta reﬂete um discurso comum no contexto da crise, que é a da representação
de Portugal como incumpridor, latente na expressão “pagar o que se deve”. A entrevistada
coloca a ênfase da responsabilidade não nos países incumpridores mas no setor ﬁnanceiro.
Este discurso da entrevistada leva também a um agrupamento identitário totalmente contra-hegemónico, baseado na rejeição do próprio sistema: não se trata de “eles” alemães/estrangeiros e “nós” portugueses, mas sim de uma divisão de classe que transcende fronteiras:
“A questão central é unir os trabalhadores de toda a Europa contra as medidas que decorrem
do euro” (ibidem).
Num outro artigo de opinião, de um deputado do PS (centro-esquerda) (Cabrita, 2011),
destacamos a culpabilização do “liberalismo selvagem” e populismo, assim como da “crise
global de 2008” pela situação de Portugal. Uma vez mais, o autor da ala política de esquerda,
coloca o tom no liberalismo, e critica a austeridade: “Portugal está num combate desigual
contra o tempo para provar o fracasso da receita seguida na Grécia e na Irlanda” (idem).
Para além dos artigos sobre diversos temas que nos permitem explorar estes discursos
contra-hegemónicos, existe um tema particularmente caricato que marcou a cobertura jornalística do jornal português durante o período em análise e que foi rico na forma como permite identiﬁcar estas contra-hegemonias: o caso dos pepinos contaminados com E.Coli.
Em maio de 2011, um surto da bactéria E.Coli, em Hamburgo, na Alemanha, foi apresentado pelas autoridades alemãs como tendo tido uma origem provável em pepinos vindos
de Espanha, antes de ﬁnalizadas as análises, que acabaram por desmentir a origem espanhola
da bactéria. Para além das várias notícias sobre o caso, que se referem inúmeras vezes a “pepinos espanhóis”, e à precipitação das autoridades alemãs, e menções a agricultores portugueses e espanhóis “irritados com alemães”, isto é, criando uma clivagem subjacente ao
nacionalizar a questão, foi também tema de vários artigos de opinião que de forma clara e
explícita exploram o seu simbolismo: “A crise especulativa criou na Europa uma tendência
de egoísmo suicidário que se manifesta da crise do euro à tragédia dos pepinos alegadamente
espanhóis” (Cabrita, Os Passos da crise, 2011). Ou, num tom semelhante, um outro artigo
de opinião:
“O lamentável episódio que aconteceu na Alemanha sobre a atribuição de culpas da nova
estirpe da bactéria aos pepinos espanhóis é um sinal destes tempos em que a ideia de coesão social europeia dá lugar a estúpidos egoísmos nacionais, onde imperam os preconceitos.” (Pereira, 2011)

Este artigo contém, uma vez mais, personiﬁcada na pessoa de Angela Merkel, várias referências ao poder da União Europeia, e da Alemanha sobre a mesma: “As questões mais
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importantes sobre o nosso futuro já se decidem mais em Berlim, ou em Frankfurt, sede do
BCE, do que em Lisboa. E pelo caminho que esta Europa leva, não se augura nada de bom”
(idem).
Também numa rubrica regular, em que um jornalista do Correio da Manhã destaca e
tece curtos comentários das notícias da semana, sob o subtítulo “A fuga: Leve pepinos para
Berlim”, o tom de confronto, com alguma violência, não é disfarçado:
“A viagem é barata e patriótica. Apanhe o avião para Madrid, compre uns belos pepinos espanhóis, esconda-os na mala e parta rapidamente para Berlim. Quando chegar à capital da
Alemanha, tente tudo por tudo para ver a senhora Merkel e ofereça--lhes os pepinos. Com
sorte salva Portugal da bancarrota certa.” (Ferreira, 2011)

Uma militante do partido de esquerda Bloco de Esquerda, assina um artigo de opinião
intitulado “Grande pepineira” (Dias, 2011) onde pode pode ler-se: “O pepino assassino é um
bom símbolo do estado da Europa. Confrontada com as infecções com E. Coli, a Alemanha
decidiu, sem provas, culpar o produto espanhol” (idem).
Num tom semelhante, no artigo “Coliforme Merkel” (Catarino, 2011), o autor utiliza a
ironia para também criticar a liderança alemã sobre a Europa e ironizar sobre a representação
dos países do Sul:
“A fortaleza comandada por Angela Merkel descobriu apavorada uma invasão por legiões
de E.coli – uma bactéria com horror ao sabonete e ao desinfectante. Só podia ser coisa vinda
dos bárbaros do sul. Intestino alemão, habituado a salsichas, carne de porco e a couve lombarda em chucrute, é um frasquinho de água de rosas. Ao contrário dos espanhóis, portugueses, gregos e, até, italianos – que põem em sério risco a saúde pública.” (idem)

O artigo continua com referências às representações da liderança alemã:
“Não sei o que é pior - se a bactéria, contra a qual a medicina tem as suas armas, se o profundo desprezo da senhora Angela por nós todos. O que realmente ameaça a Europa não
é a simples E.coli, mas uma nova espécie chamada E.coli.merkel. é isto que nos está a matar.
A estirpe alastra imparável. Ou arranjamos um remédio - ou não sobrevivemos à pandemia
desta E.coli.merkel.” (ibidem)

Já no jornal alemão, notamos um distanciamento da hegemonia por parte de Merkel,
na entrevista ao jornal Bild supra citada (Blome & Draxler, 2011). Nomeadamente uma negação do discurso da vitimização dos contribuintes alemães e da visão da Alemanha como
modelo indiscutível da Europa em todas as frentes. Isto contribui para a sua representação
como líder benevolente, enquanto a própria postura do jornal denota uma divisão entre os
“bem” e os “mal” comportados. Uma vez mais, trata-se de uma questão de “fazer os trabalhos de casa”, isto é, fazer o que nos é exigido segundo o modelo certo de comportamento,
segundo a orientação deﬁnida externamente:
BILD: Consegue entender que muitos alemães se sentem como os "idiotas da Europa?" Fizemos as reformas necessárias, mas os outros não ...
Merkel: "Antes de tudo, nunca devemos esquecer o quanto nós, alemães, beneﬁciamos po-
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lítica e economicamente da Europa. Mas também vemos que alguns países da união monetária não ﬁzeram os trabalhos de casa durante anos. (…) Mas nós não somos os melhores
em tudo. Pense só na questão das vagas nos jardins de infância ou nossa taxa de pessoas licenciadas. é aí que podemos aprender muito com outros países da UE. "
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Também no supracitado artigo sobre as férias nos países do Sul (Bild, 2011), há uma
preocupação com a resposta do lado português, sem, contudo, desmentir as diferenças entre
os dias de férias em ambos os países:
“As críticas da chanceler provocaram indignação e protestos em Portugal, que está em risco
de falência. "Isso é puro colonialismo", repreendeu o presidente do sindicato da CGTP, Manuel Carvalho da Silva, em que falta "qualquer solidariedade" (idem)

Para Além da Linearidade

A análise aqui apresentada permite-nos explorar, de forma preliminar, a forma como o
trabalho e o consequente sucesso económico são hegemonicamente apresentados como referentes de hierarquização de diferentes sociedades, sustentando relações de poder com
consequências políticas, económicas e sociais inegáveis, e servindo de justiﬁcação para políticas públicas a todas as escalas. O modelo tradicional de desenvolvimento, focado em indicadores económicos, continua a ser hegemonicamente aceite, com consequências dentro
do próprio contexto europeu.
Este breve estudo também nos permite levantar o véu sobre a forma como essa mesma
hierarquização pode levar a discursos de hetero- e autodepreciação e desvalorização de sociedades inteiras, e, muitas vezes como retaliação, até a discursos violentos de rancor, criando
clivagens que constituem entraves a projetos de comunidade ou solidariedade cosmopolitas.
O papel dos media, como veículos e atores na construção de discursos hegemónicos e
contra-hegemónicos, sendo locais privilegiados para identiﬁcar e compreender as hegemonias e ideologias que atravessam uma sociedade, nos seus elementos discursivo e material,
é evidente na atualidade. O seu potencial na desconstrução e questionamento de discursos
hegemónicos, e mesmo contra-hegemónicos, pode ser crucial, se houver consciência das
hegemonias e até ideologias que atravessam os discursos prevalecentes.
Sendo este estudo apenas preliminar, beneﬁciaria de aprofundamentos adicionais, nomeadamente através da análise de jornais que não sejam tabloide, de forma a procurar se
as mesmas hegemonias estão presentes em discursos mais mitigados e menos sensacionalistas. Poderia ser melhorado, também, expandindo a incidência temporal da análise, para
abarcar o período histórico mais recente, em que mudanças políticas na Europa parecem indicar uma alteração dos discursos hegemónicos quanto à produtividade, especialmente na
vertente da austeridade e a inﬂuência de outras “crises”, como a das migrações.
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LAzEr E PoDEr - DIsPosITIVos moDErNos DE CoNTroLE Do
TEmPo1

Júlio Ruas2

rEsUmo
Este ensaio propõe uma discussão a respeito do surgimento do lazer nas sociedades modernas enquanto uma forma dominante de relação com o tempo de não-trabalho. O ensaio procura indicar como
o lazer, a partir do final do século XIX e da primeira metade do século XX, passa a se configurar como
um dispositivo estratégico que possui papel relevante nas relações sociais de poder presentes nas sociedades capitalistas. Neste sentido, o texto procura mostrar quais são as funções estratégicas desempenhadas pelo “dispositivo lazer” nas sociedades industriais.
PALAVrAs-CHAVE
Dispositivo; Trabalho.; Ócio; Lazer; Biopolítica

Introdução

A propagação do lazer na modernidade e a escassez de estudos sociológicos sobre o tema

Desde o século XIX, existe uma vasta bibliograﬁa sociológica a respeito das relações de
dominação/coerção e dos processos de subjetivação envolvidos nos regimes de trabalho
orientados pela lógica capitalista. Mais que isto, pode se dizer que a marca de nascença da
sociologia enquanto um saber cientíﬁco apresenta os sinais desta grande preocupação com
o trabalho que pairou sobre o pensamento ocidental desde o século XVIII - com o nascimento
das ciências econômicas - e que atravessou o século XIX de cima a baixo - com o desenvolvimento da economia-política e da sociologia. Não seria um equívoco aﬁrmar que o trabalho
foi o “fato social” mais estudado pela sociologia e que, de certa forma, a sociologia do trabalho é mais antiga que a própria sociologia. Os três autores hoje considerados os clássicosfundadores da disciplina - K. Marx, M. Weber e E. Durkheim - se dedicaram ao estudo desse
assunto, abordando, cada um à sua maneira, diversas dimensões sociais e subjetivas do trabalho. O trabalho como produtor de alienação através de relações sociais de dominação e
de exploração, o trabalho como suporte e como motivador para valorizações subjetivas, e
ainda, o trabalho como gerador de solidariedade nas sociedades capitalistas complexas são
proposições sociológicas que foram profundamente debatidas ao longo de, pelo menos, um
século.
Diferentemente, o tema do lazer não chamou tanto a atenção dos sociólogos mais antigos. A sociologia se direcionou com muito maior empenho para o campo dos assuntos “sérios” e “racionais” da vida social. Desse modo, os problemas sociais geralmente vistos como
mais sérios - a exemplo da economia, da política, do trabalho, da educação formal - receberam um extenso tratamento pela análise sociológica, em contrapartida, outros assuntos considerados “não-sérios” ou “sem valor econômico” - como o esporte, a arte, a festa, o jogo e
Trabalho apresentado durante o XII Encontro Internacional OTIUM e VI Congresso Internacional em Estudos
Culturais - Ócios e Resistências: Crescer e Envelhecer em Contextos Culturais Diversos.
2
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o lazer - parecem ter sido desprezados, entre outras coisas, porque são considerados pelo
pensamento dominante como algo que se encontra situado no pólo negativo do complexo
dicotômico convencionalmente aceito que separa hierarquicamente “trabalho” e “lazer”,
“seriedade” e “prazer”, “econômico” e “não-econômico”, “racional” e “irracional”, “formal”
e “informal”.
Apesar da relativa escassez de estudos sociológicos sobre o lazer e o ócio - se comparada
à abundância dos estudos da sociologia do trabalho - este assunto não ﬁcou intocado ao
longo do tempo. Na Antiguidade Clássica, ﬁlósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, Sêneca,
Cícero e Horácio debateram sobre quais seriam os benefícios e os malefícios da ociosidade
para o homem e para a sociedade. Durante a Idade Média, a vagarosa rotina monástica levou
os sacerdotes a se questionarem em que medida o ideal religioso de vida contemplativa poderia, ao invés de ligar os crentes a Deus, os fazer recair nos pecados da indolência e da preguiça. Na aurora dos tempos modernos, autores como Montaigne e, posteriormente,
Schopenhauer e Nietzsche reﬂetiram sobre os perigos e as virtudes de uma existência livre
das necessidades ordinárias que aprisionam o homem a obrigações diversas. Desta forma,
as discussões ﬁlosóﬁcas sobre a disponibilidade de tempo são tão antigas quanto as reﬂexões
sobre a necessidade de trabalhar. Apesar da idade avançada dos questionamentos espirituais
e ﬁlosóﬁcos a respeito do tempo não dedicado à resolução das necessidades materiais, abordagens cientíﬁcas sobre o lazer são muito recentes3.
O texto que se segue pretende fazer a investigação das condições sociais que permitiram
o surgimento da noção moderna de lazer e de algumas práticas, experiências e saberes a ela associadas. A partir de tal investigação, o ensaio buscará mostrar como o lazer está inserido no interior das relações de poder das sociedades modernas. Se trata de interrogar o(s) porquê(s) da
emergência do lazer enquanto forma dominante [e, muitas vezes, dominadora] de relação com
o tempo disponível para além do trabalho social na modernidade. Não se trata, portanto, de
procurar conhecer a essência do lazer ou de tentar deﬁnir qual seria a sua forma ideal - muito
menos de buscar a constituição de uma deﬁnição rígida e conclusiva de lazer. O objetivo desse
ensaio é compreender quais são os fatores concretos - ou seja, as condições históricas, sociais,
econômicas, políticas e culturais - que tornaram possível a existência da noção e das práticas de
lazer, por mais ambíguas e contraditórias que elas possam parecer se tomadas em si mesmas.

Desenvolvimento

Diálogos Teóricos - Dumazedier e Foucault

A limitação da jornada de trabalho é uma das condições necessárias para a existência
do lazer, tanto economistas quanto sociólogos de diversas orientações estão de acordo

3

Há algumas décadas a sociologia do lazer no brasil não era mais do que uma vertente da sociologia do trabalho. A
inexistência de linhas de pesquisa sobre sociologia do lazer nos departamentos de sociologia das universidades do
Brasil parece indicar que inicialmente, esta não foi uma disciplina sociológica tratada com tanta importância pelos
sociólogos brasileiros. De acordo com Valquíria Padilha, “infelizmente, as ciências sociais brasileiras ainda não se debruçaram sobre a temática do lazer com a devida seriedade, muito provavelmente porque se trata de um país que
vem enfrentando inúmeros problemas estruturais considerados (não sem razão) de maior importância. Mas também
- e isso deve ser dito - porque ainda há, em nosso país, preconceito sociológico em relação ao estudo do lazer. Os
cursos de ciências sociais em nosso país ainda não incluíram a temática do lazer em seus programas” (2006: 10-11).
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quanto a isto4. Neste sentido, o tempo livre do trabalho pode ser compreendido como uma
espécie de invólucro - ou de habitat - que abriga e atravessa as práticas e as horas de lazer.
Entretanto, a sociologia do lazer considera que a simples interrupção da jornada de trabalho
e, por conseguinte, o tempo livre que decorre de tal pausa, não podem ser considerados
lazer por si só. Joﬀre Dumazedier, em Sociologia Empírica do Lazer (2008), argumenta que
nem todo tempo livre é lazer. Segundo ele, para haver lazer é necessária, além da limitação
do tempo de trabalho, uma disposição particular dos indivíduos, que atribuem um sentido ao mesmo tempo preciso e bastante amplo [o sentido de lazer] - às práticas que desenvolvem
durante o seu tempo livre. Pode-se dizer, portanto, que o tempo de não-trabalho, isto é o
tempo livre, pode ou não ser convertido em lazer. Tal conversão depende, além de condições
materiais e sociais propícias, do sentido que os sujeitos atribuem às suas práticas durante o
tempo de não-trabalho. Segundo Dumazedier, tais sentidos são geralmente expressos em
atividades classiﬁcadas em cinco categorias: os lazeres físicos - como a prática de esportes e
os passeios a pé, por exemplo - os lazeres artísticos, os lazeres práticos - leia-se, a bricolagem
- os lazeres intelectuais e os lazeres sociais (2008:92). A meu ver, a sociologia do lazer do século XXI deveria, contudo, conceber formas abertas de classiﬁcação, capazes de integrar
novos elementos e novas categorias à medida que eles são descobertos ou inventados, como
os lazeres turísticos e virtuais, por exemplo.
Segundo Dumazedier, um dos fatores importantes que teria reforçado o crescimento
do lazer na modernidade seria a diminuição da regulação social exercida sobre os indivíduos
por parte de instituições políticas, religiosas e familiares. Nas palavras do autor: “a regressão
do controle social pelas instituições básicas da sociedade (familiais, socioespirituais e sociopolíticas) permite ocupar o tempo liberado principalmente com atividades de lazer” (1979:
60). é possível supor, a partir desta aﬁrmação de Dumazedier, que a autonomização do sujeito, isto é, a liberação das amarras que o prendiam às obrigações religiosas, familiares e
socio-políticas, permitiria uma maior dedicação àquelas atividades de lazer motivadas pela
inclinação individual. Neste sentido, o lazer seria uma forma moderna de desenvolvimento
pessoal, correspondendo mais aos valores individualistas, ou seja, à ideia de realização e expressão de si mesmo, do que às normas e obrigações sociais antigamente ditadas pelas instituições políticas, religiosas ou familiares. Não obstante, a ideia de “regressão do controle
social” sugerida por Dumazedier não pode ser tomada como uma explicação conclusiva, pelo
contrário, ela suscita muitos questionamentos, como veremos a seguir.
Michel Foucault mostrou em suas pesquisas que, após o século XVIII, as instituições
modernas – tais como a escola, o hospital, a fábrica e o Estado – passaram a atuar de modo
4

“Antes de mais nada a produção do tempo livre, invólucro que contém o tempo de lazer, é, evidentemente, o resultado de um progresso da produtividade, proveniente da aplicação das descobertas cientíﬁco-técnicas; todos
os economistas concordam quanto a este ponto, de Marx a Keynes” (Dumazedier 2008: 55). No contexto atual da
sociedade capitalista, esta aﬁrmação de Dumazedier suscita alguns questionamentos. As empresas consideradas
de vanguarda, nos anos 10 do século XXI, algumas das quais envolvidas diretamente com alta tecnologia - como
a Microsoft, o Google, o Facebook, por exemplo - disponibilizam aos seus funcionários espaços de lazer no interior
dos locais e da jornada de trabalho. Mais do que permitir “a produção do tempo livre”, o desenvolvimento tecnológico permitiu a introdução do lazer no tempo-espaço de trabalho, bem como inserir o trabalho no tempoespaço de lazer. Isto indica, que a limitação da jornada de trabalho - e o consequente tempo livre - talvez não
sejam um requisito para a ocorrência de lazer. O desenvolvimento das tecnologias de informação, com suas implicações na organização produtiva, parece ter embaçado as fronteiras entre trabalho e lazer. O aumento do
número de trabalhadores a domicílio graças ao avanço da internet também parece ter confundido os tempos e
os espaços de trabalho e lazer.
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cada vez decisivo na orientação das práticas desenvolvidas pelas instituições “pré-modernas”;
assim, uma família não pode mais regular de forma autônoma o tempo e as práticas de seus
membros. Dumazedier percebeu esta diminuição da autonomia da família no que se refere
ao controle total do tempo de seus membros, mas ele parece ter desconsiderado o fato de
que novas instituições passaram a atuar sobre a família, fazendo com que o tempo livre desta
se dirigisse a práticas diferentes das práticas pré-modernas.
é interessante notar que o aumento do número e dos tipos de instituições - privadas e
públicas - cuja atividade é declaradamente a promoção de lazeres coincide com a diminuição
do número das chamadas “instituições totais” - ou, utilizando o vocabulário empregado por
Foucault, das “instituições de sequestro” - ligadas à exploração do trabalho através de regimes de internamento. Nos séculos XVIII e XIX ainda eram comuns as fábricas-prisões, ou
workhouses. Em determinado momento do processo de desenvolvimento do sistema capitalista, por volta da virada do século XIX para o XX, a rigidez do regime dessas instituições
totalitárias se mostrou obsoleta e dispendiosa.
Pode se dizer que a dinâmica da sociedade capitalista fragmentou a atividade de controle do tempo e dos corpos dos sujeitos5. A rarefação das “instituições totais” de trabalho,
nas quais os trabalhadores eram mantidos em internamento por meses ou anos, é simultânea
ao aparecimento de inúmeras instituições, tanto públicas quanto privadas, cujo interesse é
oferecer formas desejáveis e/ou rentáveis de ocupação do tempo livre. Neste contexto começa a surgir uma série de estabelecimentos - como os parques de diversão, os zoológicos,
os shopping centers, os clubes esportivos, as ligas operárias e patronais - cuja função é promover e/ou comercializar produtos e serviços de lazer. é desta mesma época o surgimento
das primeiras fábricas especializadas na produção de brinquedos e de outros artigos recreativos. Segundo Walter Benjamin, “no século XIX a produção de brinquedos será objeto de
uma indústria especíﬁca” (1994: 245). Isto quer dizer que, as fábricas de brinquedo não estavam mais dependentes de outras indústrias “mais sérias”. A fabricação de bonequinhos
de madeira, por exemplo, deixava de ser feita com os restos dos trabalhos de carpintaria e
de marcenaria e passava a se constituir como uma indústria independente, com uma engenharia de produção própria6. Também é aqui que se observa a consolidação do turismo como
um produto/serviço de lazer a ser explorado comercialmente. Sendo assim, pode-se aﬁrmar
que o lazer, enquanto um produto industrial comercializável e uma experiência pessoal planejada por instituições especíﬁcas, é um ﬁlho da Belle Époque7.

Recentemente têm-se noticiado o aumento do número de fábricas com regime de internamento. Vide a situação
de inúmeras fábricas chinesas, dentre elas, em especial, a Foxconn que tem constantemente registrado casos de
suicídios em seus alojamentos, ou mesmo a situação de trabalhadores bolivianos no Brasil.
6
A história da Lego é signiﬁcativa para a visualização deste processo de autonomização da indústria do lazer.
Embora a empresa tenha sido aberta como fábrica de brinquedos em 1932 e trabalhe atualmente com produtos
de plástico, seus primórdios remontam à aquisição de uma loja e oﬁcina de carpintaria pelo humilde carpinteiro dinamarquês Ole Kirk Christiansen. O estabelecimento original comprado por Christiansen foi fundado no ﬁnal do
século XIX, em 1895, com propósitos inicialmente nada educativos, recreativos ou lúdicos.
7
As expressões artísticas da pintura naquela época frequentemente tomam o lazer como um tema de grande importância. Este é o caso de várias obras pictóricas de diversos artistas da virada do século passado como Edouard
Manet, Claude Monet, Edgar Degas, Paul Cezanne, Auguste Renoir, Van Gogh. Todos eles representaram cenas e
espaços que se tornaram parte integrante da experiência cotidiana de lazer das pessoas na modernidade. Tanto é
assim que os piqueniques, os cafés, os parques, os cabarés, as praias, os bares, os passeios pelas praças e bulevares,
a boemia etc, foram temas profundamente abordados pela pintura impressionista da Belle Époque.
5
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Mais ou menos na mesma época, registra-se o desaparecimento da noção do ócio distintivo das “classes ociosas” e nota-se o aparecimento de formas de vivência do tempo livre ligadas
a classes que trabalham - o lazer, tanto o burguês quanto o operário. Nos países industriais,
por volta dos séculos XVIII e XIX, intensiﬁca-se a importância dada à ideia de que a ocupação
do tempo de não-trabalho deveria seguir certos preceitos. Os panﬂetos e textos vitorianos do
século XIX dirigidos às massas exaltavam o uso-econômico-do-tempo e condenavam a ociosidade e o torpor. Neste momento se consolida aquilo que poderíamos chamar de “a moderna
crítica moral da ociosidade”. Aqui também começa a aparecer o problema [sobre o qual se falará muito no século seguinte] do lazer das massas. Segundo o historiador E. P. Thompson, essa
foi a época de amadurecimento da ideia de que, “na sociedade capitalista madura, todo o
tempo deve ser consumido, negociado, utilizado; é uma ofensa que a força de trabalho meramente ‘passe o tempo’” (1992: 298). A partir de então, inclusive o tempo livre deverá seguir
orientações normativas e pragmáticas desejáveis para o crescimento econômico.
Além de já se constituir solidamente, no ﬁnal do século XIX, como um produto e um
serviço comercializado por empresas capitalistas bem variadas, o lazer ganha o status de direito social na primeira metade do século passado. Em 1936, as férias remuneradas foram
instituídas na França. Foi neste momento da “história da luta de classes” que o operariado
se apropriou efetivamente da noção burguesa de lazer, mas não sem realizar algumas modiﬁcações em seu sentido e de afastá-la ainda mais de uma concepção da ociosidade baseada
em algum privilégio de nascença ou pecuniário. Na concepção operária, o lazer é uma conquista e, enquanto tal, ele deve ser merecido. Segundo Robert Castel,
“A organização do lazer popular - uma parte importante e original das realizações do Front Populaire - traduz essa preocupação em escapar da ociosidade gratuita. Expressão, simultaneamente, de uma forte consciência da diferença de classes e de um certo moralismo pragmático:
o lazer é algo merecido e deve ser bem preenchido. é necessário distinguir-se dos ricos ociosos,
que são parasitas sociais. A cultura, o esporte, a saúde, o contato com a natureza, relações
saudáveis (e não sexualizadas) entre os jovens etc. devem saturar o tempo não dedicado ao
trabalho. Nada de tempo morto, a liberdade não é nem anarquia nem o puro prazer. é necessário fazer melhor do que os burgueses, e trabalhar o lazer” (1998: 440-441) .

é hora de se fazer o estudo dos dispositivos de lazer. Se o ócio ganhou um sentido negativo na modernidade e, de maneira geral, é visto como algo a ser combatido, deveríamos
examinar, não somente os dispositivos de combate ao ócio, mas também os dispositivos de
lazer que apareceram como alternativa desejável de experiência do tempo livre. Diante disso
as seguintes questões se apresentam: por que o preenchimento do tempo de não trabalho
com determinados lazeres se torna um problema social? Por que, a partir principalmente do
século XIX, se multiplicaram teorias e prescrições sobre o lazer? De onde vem o interesse
em se produzir regras, conselhos e recomendações de comportamento para o tempo de
lazer? Por que, nos últimos séculos, se tem aumentado as problematizações sobre como o
tempo de lazer deve ser ocupado?
Se o lazer depende da regressão do controle exercido pelas instituições “básicas da sociedade” - família, igreja e Estado - sobre o tempo dos indivíduos, de que modo novas instituições aparecem para realizar a orientação deste tempo liberado? Como o lazer pode então
servir ao exercício do poder? Isto é, qual a função estratégica do lazer no interior das relações
de poder de nossa sociedade? Quais instituições sociais operam o dispositivo do lazer?
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A psicologia e a sociologia admitem que o lazer é um campo favorável ao desenvolvimento da subjetividade. Ele mobiliza a “máquina desejante" dos sujeitos, que se reconhecem
no lazer que experimentam. Se o lazer é um meio voluntário de desenvolvimento pessoal,
capaz de gerar múltiplos processos de subjetivação, como ele pode atuar como um dispositivo capaz de afetar índices de desenvolvimento coletivo? Ou seja, se o lazer corresponde
ao ideal individualista de expressão e de desenvolvimento de si mesmo - no sentido de que
nele o indivíduo encontra possibilidade de realizar atividades motivadas pelo seu próprio
desejo - como e por que ele passa a se integrar cada vez mais a programas de desenvolvimento social agenciados tanto por instituições públicas quanto privadas? Como se dá esta
articulação entre o individual e o coletivo operada pelo dispositivo do lazer? Por que o lazer
se tornou objeto de inúmeros projetos de melhoria pessoal e social?
Lazer, um dispositivo biopolítico

O dispositivo do lazer atua na interseção entre o individual e o coletivo, tal como o dispositivo da loucura e o da sexualidade estudados por Foucault. O aparecimento do lazer na modernidade é um sinal da mudança no modo pelo qual os indivíduos são levados a dar sentido
e valor à sua conduta, seus prazeres, direitos, deveres, sensações e sonhos. O sentimento de
liberdade e de espontaneidade que envolve as experiência de lazer não exclui sua articulação
com um sistema de regras e coerções. é preciso se fazer a história do lazer enquanto experiência
singular de relação com o tempo de não trabalho na modernidade. Ou seja, é necessário dar
conta daquilo que pode haver de particular, de histórico, na forma moderna de experiência do
lazer. Para tanto, se deve analisar os sistemas de poder que regulam esta forma especíﬁca de
relação com o tempo livre; observar como se deu a formação dos saberes - dos discursos - que
a ela se referem; e de que forma os indivíduos se reconhecem como sujeitos desse lazer.
O lazer é parte da “arte da existência”. Ele se constitui como elemento importante da
concepção que temos de boa vida. As práticas de lazer são ações relativamente voluntárias
através das quais se ﬁxam modos de conduta/hábitos, que servem a processos de estilização
da vida. O lazer é parte importante dos elementos que compõe determinado estilo de vida.
Ele se constitui como uma espécie de “regime” do tempo livre. Por conta de sua capacidade
de agir sobre os corpos, os gostos e os gestos dos sujeitos, creio ser possível incluir o lazer
no quadro geral daquilo que Foucault chama de “técnicas [ou tecnologias] de si”.
Também é possível incluir o lazer na categoria dos dispositivos modernos que realizam
o governo do tempo livre dos indivíduos. A partir da Era Moderna, o tempo livre e o lazer
nele incluso ganharam grande importância para o mercado e para o Estado pois, além de
serem o período de descanso e de recomposição da força da trabalho, são também condições
necessárias para o consumo das mercadorias produzidas durante a jornada de trabalho. Este
consumo durante o lazer não se dará de forma equânime e nem livre de regulação. O tempo
de lazer - além de estar sujeito a uma série de políticas proibicionistas estatais, como no caso
da Lei Seca norte-americana e da guerra às drogas atual - também ganha importância como
momento decisivo de implantação de políticas de combate à delinquência, ao sedentarismo,
à depressão, à ignorância, à obesidade. Desta forma, tem-se o lazer como um dispositivo biopolítico voltado para o controle de certos comportamentos e de certas características físicas
e culturais da população.

LAZER E PODER - DISPOSITIVOS MODERNOS DE CONTROLE DO TEMPO

Como mencionado, a interpretação foucaultiana levanta contra Dumazedier a suspeita
de que talvez a emergência do lazer na modernidade não se deva propriamente a uma “regressão do controle social” exercido pelas instituições “básicas da sociedade”, tais como a
família, a igreja ou o Estado, mas sim a uma reorganização dos vetores de pressão social que
atuam sobre tais instituições e, portanto, sobre seus membros.
Atualmente as instituições de trabalho não são as únicas responsáveis pelo controle do
tempo e dos corpos dos indivíduos. As fábricas com regime de internamento são bastante
raras hoje em dia, assim como as manufaturas domésticas e as prisões com trabalhos forçados. A partir do ﬁnal do século XIX e início do XX, novas instituições passaram a se “ocupar
da ocupação do tempo desocupado” das pessoas. Hoje, o tempo inteiro do sujeito não é
mais destinado a uma única instituição, como ocorria nas workhouses bastante comuns nos
séculos XVIII e XIX. Do século XX em diante, uma rede de instituições cada vez maior passou
a fazer o controle do tempo, do corpo, da educação e das economias dos indivíduos dentro
e fora do local e da jornada de trabalho. Segundo Foucault,
“o tempo do operário, não apenas o tempo do seu dia de trabalho, mas o de sua vida inteira,
poderá efetivamente ser utilizado da melhor forma pelo aparelho de produção; é assim que
sob a forma destas instituições aparentemente de proteção e de segurança se estabelece
um mecanismo pelo qual o tempo inteiro da existência humana é posto à disposição de um
mercado de trabalho e das exigências do trabalho. A extração da totalidade do tempo é a
primeira função destas instituições de sequestro. Seria possível mostrar, igualmente, como
nos países desenvolvidos este controle geral do tempo é exercido pelo mecanismo do consumo e da publicidade” (2003: 118).

Os dispositivos de controle do tempo e as técnicas de trabalho desenvolvidas pela indústria moderna foram minuciosamente analisados pela sociologia, pela história e pela psicologia do trabalho, é igualmente relevante para as ciências humanas e para a ﬁlosoﬁa fazer
a investigação das técnicas de controle e de exploração do tempo de não-trabalho. Como se
torna possível a manutenção de certa disposição da força de trabalho fora da jornada de trabalho? Por meio de quais dispositivos o controle do tempo livre é feito? De acordo com Foucault, a publicidade e o consumo são alguns dos mecanismos que fazem parte do complexo
conjunto de técnicas de controle e de extração do tempo livre dos indivíduos por parte das
exigências do trabalho e do mercado de trabalho. Da mesma forma, penso que o lazer também faz parte deste conjunto de dispositivos que têm a capacidade de realizar o controle do
tempo e dos corpos dos sujeitos.
Aquilo que Foucault fez em relação à história da sexualidade, à história da loucura e das
instituições manicomiais e prisionais, ao surgimento das ciências humanas, da psiquiatria e de
certas formas jurídicas, também pode ser feito no que diz respeito ao aparecimento e ao desenvolvimento do lazer na modernidade e dos saberes a ele vinculados. A história da constituição
dos dispositivos de lazer pode ser feita através da análise de ações institucionais cuja ﬁnalidade
é determinar formas especíﬁcas de relação com - e de controle do - tempo de não-trabalho.
Durante todo o século XX observou-se a multiplicação de diversas instituições cuja função social era - e de algumas ainda é - a oferta, comercial ou gratuita, de lazer. Foi no século
passado que se deu a profusão de uma série de instituições ligadas à promoção de lazer através de atividades recreativas, lúdicas, esportivas, de sociabilidade, de relaxamento, de divertimento. é nesse contexto que se intensiﬁca a multiplicação dos shopping centers, das
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discotecas, dos parques de diversão, dos cinemas, das secretarias municipais voltadas especiﬁcamente para o lazer nas cidades e dos clubes de lazer privados ou sindicais. Todas essas
instituições se preocupam, em alguma medida, com a problemática de qual a melhor forma
de ocupação do tempo livre das pessoas.
Não obstante a necessidade de dar espaço a especialistas que pretendam se dedicar
exclusivamente ao estudo do lazer enquanto fenômeno importante por si só, é igualmente
necessário que se reconheça a relevância da articulação da sociologia do lazer com outras
áreas das ciências humanas e com a ﬁlosoﬁa. Aﬁnal, o valor sociológico do lazer só poderá
ser compreendido na medida em que a sociologia tiver a habilidade de estudar este fato social, não como uma atividade ou noção fechada em si mesma, mas em sua relação com a
cultura, o trabalho, a política, a família, a educação, a saúde, a moral, a tecnologia, o desenvolvimento urbano etc. Além disso, fazer uma análise sociológica [e genealógica] do lazer é,
também, reconhecer a historicidade deste fenômeno, de forma que se mantenha sempre
em mente quais as condições sociais e históricas que estão ligadas ao seu aparecimento e
ao seu desenvolvimento. Apesar dos avanços feitos nos últimos anos, no sentido de mostrar
a relação do lazer com outras atividades e períodos de tempo não necessariamente livres
ou recreativos, há ainda muito trabalho a ser feito.

Conclusão

De maneira geral, as abordagens sociológicas sobre lazer realizadas no Brasil oscilam
entre dois pólos principais: por um lado elas são bastante inﬂuenciadas por referenciais teóricos-metodológicos marxistas e, presumivelmente, fazem a crítica do lazer nas sociedades
capitalistas analisando os impactos do capitalismo global na vivência do lazer no Brasil, como
atesta o livro A Dialética do Lazer (2006). Esta obra, organizada por Valquíria Padilha, contou
com a participação de vários autores de diferentes universidades brasileiras que compartilham uma reﬂexão sustentada pelo materialismo histórico-dialético. Por outro lado, a sociologia do lazer feita no Brasil também se aproxima de um referencial teórico “que se
convencionou chamar, não ocasionalmente, de funcionalismo (que tem Dumazedier e seus
seguidores como principais expoentes)” (Padilha 2006: 11). Segundo Padilha, esta corrente
de estudos sobre o lazer alinhada com o pensamento de Dumazedier se tornou dominante
no Brasil. Os estudos marxistas estariam na contra-corrente do funcionalismo dumazediano.
Este trabalho propõe, distintamente daquelas duas linhas de reﬂexão que oscilam entre
Marx e Dumazedier, uma terceira via de pensamento a respeito do lazer, a saber: utilizar o
instrumental ﬁlosóﬁco criado por Foucault para produzir um conhecimento novo sobre um
objeto que ainda não foi analisado sob esta perspectiva. Christianne Gomes8 apresenta uma
disposição semelhante a esta quando assume o seguinte entendimento “como mostra Foucault (1987) na obra Vigiar e Punir, não foi o capitalismo que criou a escola, o hospício ou as
prisões, mas se utilizou destes aparatos para colocá-los a seu serviço. Segundo o meu entender, o mesmo se processou com o lazer” (2003:63).
Em termos foucaultianos, poder se dizer que, o lazer, enquanto parte do programa de
promoção da qualidade de vida da população, também se conﬁgura como “dispositivo” bio8

Gomes é professora do curso de Mestrado e Doutorado Interdisciplinar em Estudos do Lazer da Universidade
Federal de Minas Gerais, primeira coordenadora do Mestrado em Lazer da mesma universidade, único no Brasil, e
sub-coordenadora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer, o único da América Latina.

LAZER E PODER - DISPOSITIVOS MODERNOS DE CONTROLE DO TEMPO

político na medida em que ele pode operar como um mecanismo de governo cuja função é
modiﬁcar deliberadamente certas taxas e índices de desenvolvimento coletivo. O planejamento do lazer enquanto uma biopolítica torna possível a alteração da incidência de certos
fatores que compõem a saúde pública como sedentarismo, obesidade e depressão, por
exemplo, além disso é possível gerir, através desse planejamento, as taxas e os índices de
participação em atividades socioculturais, como frequência a teatros, museus, cinemas, academias de ginástica, bibliotecas. Desta maneira, o lazer se mostra como mais um dos mecanismos desenvolvidos pelo biopoder, ele faz parte do conjunto de dispositivos que exercem
pressão sobre aspectos físicos e culturais generalizáveis de determinado grupo social9.
A ideia de utilizar o material ﬁlosóﬁco de Foucault, mais precisamente, os conceitos de
“dispositivo” e de “biopolítica”, para a análise do lazer possibilita perceber quais relações
este fenômeno estabelece com os mecanismos de poder da sociedade moderna. Com isso,
a sociologia do lazer se beneﬁcia de um novo referencial teórico-metodológico insuﬂado
pelos escritos de Foucault, ao mesmo tempo em que os estudos foucaultianos se ampliam
com a abertura de um novo ﬂanco de análise ainda inexplorado.
rEFErêNCIAs bIbLIográFICAs
BENJAMIN, W. (1994). Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura história da cultura. Trad.
Sérgio Paulo Rouant. - 7. Ed. - São Paulo: Brasiliense – (Obras escolhidas v.1).
CASTEL, R. (1998). As Metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. Trad. Iraci D. Poleti. Petrópolis, RJ : Vozes.
DUMAZEDIER, J. (2008). Sociologia Empírica do lazer. Trad. Silvia Mazza e J. Guinsburg. 3 ed. - São Paulo
: Perspectiva : SESC.
DUMAZEDIER, J. (1973). Lazer e Cultura Popular. Trad.: Maria de Lourdes Santos Machado. São Paulo:
Perspectiva, 1973.
FOUCAULT, M. (2003). A verdade e as formas jurídicas. Trad. Roberto Machado e Eduardo Jardim Morais. - Rio de Janeiro : NAU Editora.
GOMES, C. (2003). Signiﬁcados de recreação e lazer no Brasil: Reﬂexões a partir da análise de experiências institucionais (1926-1964). Belo Horizonte: Faculdade de Educação/ UFMG (Tese,
Doutorado em Educação).
MARX, K. (2011). O Capital: crítica da economia política: livro I. Trad.: Reginaldo Sant' Anna. - 28a. ed.
- Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
PADILHA, V. (2006). Dialética do Lazer - São Paulo : Cortez.
THOMPSON, E. P. (1998). Costumes em comum. Rev. Técnica: Antonio Negro, Cristina Meneguello, Paulo
Fontes. - São Paulo: Cia das Letras.
9

Dois exemplos: 1) o Ministério da Cultura desenvolve vários projetos voltados para a ampliação do acesso à
cultura através da articulação do lazer à práticas e tempos de consumo de bens culturais, é o caso, por exemplo,
do Projeto Férias com Arte, do Projeto Sábado da Mulher e do Programa Diadema, Cidade de Leitores que
consiste em implantar minibibliotecas e minicinemas itinerantes em fábricas para exibição gratuita de ﬁlmes e
oﬁcinas de capacitação; 2) o Ministério da Saúde, desde 2011, desenvolve o programa Academia da Saúde que,
segundo o site deste ministério, “estimula a criação de espaços adequados para a prática de atividade física,
orientação nutricional, oﬁcinas de artes, ciências, dança, palestras e demais atividades que promovam modos
de vida saudáveis. O objetivo é estimular a promoção da saúde como também a prevenção e redução de mortes
prematuras por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), previstas no Plano de Ações Estratégicas para Enfrentamento das DCNTs, com metas até 2022, a partir da melhoria de indicadores relacionados ao tabagismo,
álcool, alimentação inadequada, sedentarismo e obesidade" (Ver: http://www.brasil.gov.br/saúdo/2012/06/governo-disponibiliza-r-12-4-milhoes-para-mais-94-polos-do-programa-academia-da-saude).

345

A CorPorEIDADE Em moVImENTo DE rEsIsTêNCIA CELEbrA
sUAs FEsTAs1

Tânia Mara Vieira Sampaio2

rEsUmo
A festa apresenta-se na vida das pessoas, em especial dos grupos sociais mais empobrecidos, como
sinal marcado por gestos e desejos de libertação. E a partir desse horizonte é que busca-se compreender o ócio como construção de sentidos em um constante movimento de resistência à lógica vigente
que demanda por trabalho e mais trabalho. A festa ﬁgura como um desaﬁo à normatividade e requer
que a provisoriedade e precariedade das experiências humanas apareçam como norteadoras das desconstruções necessárias. Busca-se a construção de saberes nos estudos do lazer/ócio para que este
seja compreendido como uma atividade humana criativa e libertadora e que possa ser vivido como
simples fruição e não tenha que responder pela lógica da produtividade e da utilidade social. Aﬁrmase a festa como movimento de resistência da corporeidade em contraposição à lógica econômica do
mercado capitalista.
PALAVrAs-CHAVE
Festa; Resistência; Ócio.

Na vida cotidiana experimentam-se diversos movimentos de resistência, cabendo destaque à festa como parte da experiência de ócio. A festa dos grupos em resistência, sempre
tem seu lugar sinalizador da dinâmica humana de construção de novos mundos. A festa constitui-se em espaço de tensão entre a dignidade absoluta do momento vivido e as incertezas
do cotidiano que não trazem marcas de libertação universais, mas sempre provisórias. Instauradora de horizontes, a festa, é lugar de passagem. Não é o lugar da instalação. O movimento é de abertura. Certezas, só mesmo as de ﬁcar onde se está... as do caminho, são
incertas. Porém, alimentadas pelas convicções inegociáveis que são celebradas desde o lugar
da opressão.
Na festa experimentada pela população empobrecida, a fartura das mesas e as relações
solidárias prenunciam o desejo de um tempo melhor, enquanto lá fora, a situação continua
difícil. O enfrentamento e as resistências terão de ser recriados. A festa ﬁgura como um desaﬁo
à normatividade e requer que a provisoriedade e precariedade das experiências humanas
apareçam como norteadoras das desconstruções necessárias. Exige uma real abertura tanto
para o momento e o movimento da corporeidade em suas relações vitais, quanto para seus
ritos de passagem em direção à reversão dos processos devoradores da dignidade humana.
Há muito para aprender das festas populares marcadas pela gratuidade, pois aqui a fartura anuncia-se como o desejo futuro que foi tornado presente por meio da partilha e da
solidariedade e não porque as questões estruturais da sociedade já estejam solucionadas.
Ou ainda como acrescenta Lea Perez (2002, p. 53), a festa “é, no entanto, vivida, por aqueles
que dela participam, como explosão de vida, como revigoramento e, portanto, como uma

Trabalho apresentado durante o XII Encontro Internacional OTIUM e VI Congresso Internacional em Estudos
Culturais - Ócios e Resistências: Crescer e Envelhecer em Contextos Culturais Diversos.
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espécie de renascimento, pleno de atualidade, de inovação, de ruptura. Para quem participa
dela, a festa não tem idade, é sempre atual”.
A gratuidade da festa é uma possibilidade da corporeidade posicionar-se frente à realidade e em alguns momentos do cotidiano sinaliza rupturas, resistências signiﬁcativas e é
anúncio simbólico de saída da violência que é servida como prato diário. Um aroma de aﬁrmação de vida e resistência fazem da festa um tempo e espaço de lazer carregado de valores
potencialmente revolucionários da ordem vigente. Do lazer para outras esferas da vida se
traz lições e renovação da esperança e de anseios de mudança.
A festa tem um forte poder de renovação da esperança, das forças individuais e de reaﬁrmação dos anseios cotidianos de mudança. Isto porque cada qual traz para o momento
coletivo seu melhor desejo e contribui com o mais signiﬁcativo aporte de seus bens básicos
criando a fartura da comida, da bebida, da música, da alegria... que não são experiências
possíveis no dia a dia. A festa aparece como uma “suspensão do real” capaz de revigorar a
força para retornar a ele e resgatar a dignidade. Um tom de resistência preside a festa, pois
a esperança de transformação do cotidiano que os oprime é sinalizada na alegria e prazer
que ocupam os momentos coletivos do encontro. A festa enquadra-se nesse universo lúdico
com possibilidades de denúncia da realidade e subversão da ordem vigente, considerando
que “embora não de modo exclusivo, é particularmente no tempo de lazer que são vivenciadas situações geradoras de valores que poderiam ser chamados de ‘revolucionários’.” (Marcellino, 2002, p. 96)
Possivelmente por este caráter de subversão do real é que muitas pessoas insistem em
questionar as festas das pessoas empobrecidas por experimentarem nelas um momento de
fartura de comida, de bebida e de alegria, gastando aqui seus parcos recursos propensos a
passar fome o resto do mês. Não entendem que tais festas são aﬁrmações de um desejo que
não sucumbe às necessidades ainda não satisfeitas, transcende-as. Assim, a festa percebida
como uma possibilidade de lazer, em resistência às amarras do cotidiano ditado pelo mundo
do trabalho, apresenta-se como elemento questionador de sua perspectiva compensatória.
A crítica à dimensão compensatória do lazer refere-se à compreensão deste como “prêmio” ou recompensa para aquele que cumpriu as exigências de inserção na economia de
mercado, ou para aqueles, que submissos à ordem vigente, esperam que “beneméritos detentores do poder” lhes permitam um tempo livre. Ou ainda, lazer compensatório utilizado
como instrumento importante para manter o controle das populações empobrecidas a quem
se oferece momentaneamente, espaços de divertimento para que não se apercebam do real
esquecimento a que estão submetidos no cotidiano do trabalho, dos salários injustos, da
saúde, da educação e moradia dignas a que não têm acesso. Compensatório também na
condição de espaço para as classes médias manterem sua autopercepção ilusória de inseridos
e em ascensão no mundo dos sonhos de consumo. Cada uma dessas modalidades de condução do lazer, ou do ócio, tem embutidas as suas formas de alienação e controle dos grupos
sociais.
Nesse sentido, postulamos um lazer que transgrida o “tempo permitido” pelo chronos
da economia de mercado. O tempo do lazer, na imagem da festa” quer ser kairós3 de uma
humanidade que constrói sua dignidade nas brechas da morte-vida-severina4. Ainda que lhe
3

Kairós, do grego, tempo único, existencial, intenso, tempo oportuno do devir, enquanto chronos, um tempo que
se mede no relógio. Cf. ASSMANN, 1994, p.101.
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falte o trabalho: a brincadeira, lhe seja possível. Busca-se a construção de saberes nos estudos
do lazer para que este seja uma atividade humana criativa e libertadora e que possa ser
vivida como simples fruição e não tenha que responder pela lógica da produtividade e da
utilidade social.
Aﬁrma-se um lazer em contraposição à lógica econômica em que estamos inseridos, a
qual tem muita responsabilidade no reforço dessa dicotomia que subordina o lazer ao cumprimento das exigências de acesso ao capital por meio do envolvimento das pessoas no
mundo do trabalho, fazendo com que o caráter de direito inalienável das pessoas ao lazer
ﬁque obscurecido pela condição de mérito instituída pelas leis do mercado, pois com isso se
fortalece a mentalidade de que apenas aqueles que superaram sua precariedade econômica
é que podem desfrutar do lazer.
Não bastasse essa subordinação do ócio ao trabalho, outro aspecto que merece destaque na crítica à economia de mercado é o falseamento e a redução da necessidade ao desejo,
ambas dimensões que constituem o ser humano, mas que não são idênticas. O mercado é
sagaz ao reconhecer, mais do que muitos de seus críticos, que o desejo não pode ser desprezado na compreensão do humano. Com isso o mercado se apropria dessa dimensão, fazendo com que a diferença entre necessidade e desejo seja extinguida. Além disso, expropria
do ser humano a amplitude do que representa o desejo na construção de sua identidade e
relacionalidade. Posto que o desejo é o motor básico da criação humana de cultura, de transformação do que está no horizonte imaginado em realidade plausível de experimentação,
sua expropriação signiﬁca instrumentalização a serviço do mercado e, consequentemente,
redução do desejo humano ao consumo de mercadorias – entre as quais muitas vezes aparece o lazer, vendido como “pacotes prontos e únicos”.
Ao apresentar-se o lazer na qualidade de bem de consumo ele ﬁca à mercê das regras
que regem a mercadoria, isto é, não é possibilidade socializada e sim privatizada, o acesso é
escasso para quem não possui a moeda de compra, ou implicará aquisição de mercadorias
de qualidades diversas, compatíveis com seu custo entre outras regras. A qualidade portanto,
dos “produtos de lazer” vai variar na lógica do poder de compra. Mas o foco principal de
nosso debate não é simplesmente a qualidade de lazer que se está adquirindo, mas o cerne
da questão é a aceitação do lazer como “pacotes a serem consumidos”, descaracterizandoo como uma possibilidade crítica e criativa própria da invenção humana.
A festa apresenta-se na vida das pessoas, em especial dos grupos sociais mais empobrecidos, como sinal marcado por gestos e desejos de libertação. E a partir desse horizonte
é que busca-se compreender o ócio como construção de sentidos em um constante movimento de resistência à lógica vigente que demanda por trabalho e mais trabalho. Os "gingados”5 dos corpos em suas relações cotidianas manifestam a aﬁrmação da vida, em meio aos
sinais de aviltamento da dignidade, por isso sua luta para viver com dignidade sinaliza que
“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 vivência, tenha4

5

Morte-Vida-Severina em alusão a obra clássica da literatura brasileira, Morte Vida Severina de João Cabral de
Melo Neto (2010) que trata da sina cotidiana das pessoas empobrecidas do nordeste brasileiro, que fugindo da
seca do sertão, saem em êxodo peregrinando em busca de uma vida digna.
“gingados”- expressão brasileira usada para descrever os movimentos do corpo na capoeira, no samba, mostrando
todo o ritmo da dança, do jogo e da luta por manter-se inteiro e belo mesmo diante das adversidades.
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mos a denúncia da realidade injusta e o anúncio de uma nova ordem social possível de construção coletiva, também, alegre e prazerosa” (Marcellino, 2001, p.16).
A corporeidade marcada por um movimento de resistência apresenta-se na festa do
povo a celebração de tempos de fartura enquanto ainda há escassez, de tempos de liberdade,
do devir como porvir, da novidade a ser construída desejando marcar a memória com sinais
inequívocos para não repetir as históricas anulações da dignidade da vida. A corporeidade
em seu movimento cotidiano, através de diversas linguagens, anuncia seus desejos e sentidos, criando cultura, cultivando projetos e sonhando horizontes, proclamando a vida plena
em suas festas. A perspectiva de resistência inerente às festas da população empobrecida é
manifesta em sua gestualidade, suas danças, sua boas risadas, suas panelas de comida com
fartura manifestando identidades construídas no cotidiano das lutas, do trabalho e do ócio.
Comidas, modas, ritmos, traços de saberes e sabores hoje desfrutados revelam o movimento cultural proveniente destes corpos resistentes a uma cultura dominante que muitas
vezes os inferioriza e os exclui de sua dignidade. Os sons do lamento, da saudade, da dor, do
sonho, da garra, da luta para proteger a vida e para não adormecer a coragem de fazer acontecer um outro jeito de organizar as relações e a sociedade, aparecem, entre outros movimentos, no encontro dos corpos que celebram a festa. Ritmos compassados, ritmos de defesa
do corpo, dança ao som da esperança, jogo de forças, luta por poder reverter a lógica cultural
dominante.
O movimento de resistência, de contracorrente à lógica dominante é uma das marcas
da experiência humana no mundo. Nesse contexto, a festa como movimento para aﬁrmar
sentidos signiﬁcativos das relações é um fato inquestionável. Sem dúvida, o movimento dos
corpos, ainda que motivados por sons em cadência de continuidade, não podem abdicar de
identiﬁcar as descontinuidades e os momentos históricos distintos. As dimensões da história
anterior e da ação no presente em sua mútua interpelação anunciam que a cultura é dinâmica. Em seu movimento acolhe os anseios de sentido da existência possibilitando a ressigniﬁcação de linguagens fortes e importantes que carregam a aﬁrmação da identidade de um
grupo social, como é o caso da festa. Expressão forte de resistência.
A festa dos grupos em resistência, sempre tem seu lugar sinalizador da dinâmica humana de construção de novos mundos. Buscamos nesta observação da festa vivida entre as
pessoas empobrecidas resgatar a força da resistência que ecoa dos ritmos da vida celebrada
nos momentos festivos e no sabor das comidas que sabem da dignidade buscada para alimentar o corpo e a memória sobre os projetos-desejos que o coração anseia por conquistar.
Assume-se aqui uma concepção de lazer, sem dúvida, articulado à compreensão de que
os bens culturais como as festas, as artes, os espaços públicos, os parques, as praças, os lugares de encontros, as rodas de conversa e outros são construções humanas fundamentais
para a expressão de nossa natureza lúdica, de nossa experiência de gratuidade vivida em
momentos e movimentos que não pagam as contas, nem resolvem os problemas, mas refazem a pessoa por inteiro, que “liberta-se das amarras da temporalidade linear e da lógica da
utilidade e do cálculo, pois a festa é uma sucessão de instantes fugidios, presididos pela lógica
do excesso, do dispêndio, da exacerbação, pela dilapidação. Em resumo: a festa instaura e
constitui um outro mundo, uma outra forma de experienciar a vida social, marcada pelo lúdico, pela exaltação dos sentidos e das emoções” (Perez, 2002, p. 19).
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Lazer compreendido como momentos e movimentos que nossa corporeidade experimenta conferindo ou re-signiﬁcando os sentidos de nossa existência, ampliam os horizontes
retirando-nos da moldura rígida do homo faber e nos instaurando no kairós do homo ludens.
O ser humano precisa de tempos e espaços em que a descontração se manifeste. Em que o
jogo seja possível como expressão de um parêntese que se faz no real marcado por suas diﬁculdades e contradições (Huizinga, 2000). O tempo em que se pode rir ou chorar sem ter
que se explicar ou ter de ter hora certa para acontecer. Uma expressão de liberdade, de escolha, de busca de interesses próprios isoladamente ou em grupos que se formam a priori
ou acontecem no caminho da experiência. Ou, segundo Magnani (1988, p. 39), “o momento
do lazer – instante de esquecimento das diﬁculdades do dia-a-dia – é também aquele momento e oportunidade do encontro, do estabelecimento de laços, do reforço dos vínculos
de lealdade e reciprocidade, da construção das diferenciações”.
Pensa-se no lazer enquanto momento e movimento da corporeidade em busca de sentido, que deseja reinventar o cotidiano sem as amarras do trabalho ou das obrigações de
quaisquer ordens, seja para vivê-lo após, durante, em intervalos, sem prescrições que o limitem. Como se possível fosse fugir do ordenamento da vida para reencontrá-la por inteira
e desaﬁadora, em sintonia com a música popular brasileira dos Titãs, “A gente não quer só
comida, a gente quer bebida, diversão e arte. A gente quer viver a vida por inteiro, e não
pela metade (...)”, o tempo e espaço do lazer compara-se ao grito de liberdade que os seres
humanos fazem exigindo o descanso, a diversão, a fruição sem perguntar-se pela utilidade
dessas vivências.
Em tempos de violações dos direitos sociais, o direito ao lazer é um bem tão fundamental quanto o trabalho, a educação, a saúde, a segurança, a moradia e não pode continuar a
ser encarado como mera compensação para quem está inserido no mercado de trabalho.
Dessa forma, é urgente sair dessa oposição e principalmente disjunção entre lazer e trabalho,
lazer e obrigações, lazer e tempo livre, entre outras separações para resgatarmos a complexidade da experiência humana presente em todos estes tempos e espaços.
A dialogicidade proposta por Edgar Morin (2000, p. 41) requer a superação da disjunção
ou compartimentação, a qual provoca separações e fechamentos em si mesmos que impedem de se apreender “o que está tecido junto” no cotidiano. Segundo o autor é importante
entender o que separa e o que reduz para que se coloque no lugar o que distingue e une.
Cada uma das partes, ou das esferas da vida precisa ser conhecida em sua particularidade,
mas também em sua totalidade, o importante é conjugá-las, pois a vida humana é este emaranhado complexo, em que as intercomunicações e interdependências precisam ser tomadas
em seu contexto e seu conjunto a ﬁm de não fragmentar a sistemicidade e a multidimensionalidade dos fenômenos.
Desse modo, a concepção de lazer que permeia esta reﬂexão está sintonizada com a utopia de uma sociedade mais justa que se constrói a partir de um processo de decisão participativa e autônoma, bem como através das festas e de jogos lúdicos nos quais se pode
experimentar a reinvenção da realidade a partir de sujeitos reais: plurais e diversos, com todo
o direito à inclusão. Isto parece possível, tendo como ponto de partida uma concepção de
lazer que enfrenta a lógica que o reduz a um processo de compensação, de alienação ou de
exploração pelo mercado, e, sobretudo, o promove como processo educativo crítico e criativo.
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O ser humano, este estranho incompleto, inconcluso, conforme aﬁrmava Paulo Freire
(1992), este ser sempre em construção, em devir constante, para construir sua identidade e
ser-no-mundo, precisa de incontáveis outros em relação consigo, bem como de momentos
em que a gratuidade supere as obrigações, como é o caso da festa. O ser humano, desde
seus primeiros dias de vida precisa ser aconchegado no colo de um adulto cuidador ou cuidadora, ser alimentado, protegido e ensinado a ver-ouvir-degustar-cheirar-tatear-sentir-perceber-objetivar-subjetivar o mundo! E no decorrer de todos os demais dias de sua vida irá
se constituindo a partir da relação com o outro diferente, podendo ser o tempo e espaço
das festas um recorte signiﬁcativo para esta construção identitária.
A possibilidade de existir na condição humana está intrinsecamente ligada à possibilidade da relação “Eu-Outro”. “Não somos produtos de nós mesmos, mas de um contexto que
nos inclui. E nesse contexto o Outro está irremediavelmente presente. Para ter existência
própria e autônoma, o eu individual não pode prescindir da participação de outros ‘eus’ individuais” (Nunes Filho, 1997, p.84). Contudo, esse processo relacional não é simples e tranquilo uma vez que esta abertura ao outro não é algo natural, mas um processo em
construção, passível de ser educado o que faz da festa, lugar por excelência da relação, um
espaço educativo e potencialmente revolucionário para a experiência da alteridade.
A festa vivida por comunidades empobrecidas desencadeiam processos reﬂexivos ao
promoverem um desaﬁo ético no convite a experimentar a gratuidade e a acolhida dos incontáveis outros em sintonia com a desinstalação e o desconforto provocado pelas reﬂexões
de Lévinas (1982) que nos remete à radicalidade de uma disponibilidade existencial para a
interpelação de um Outro capaz de humanizar-nos, uma vez que nos obriga a um desprendimento e nos lança a uma responsabilidade, a de desconhecermo-nos e a abandonar nossas
certezas, para assumir o valor ético da alteridade. Este compromisso ético, ao conceber a
festa como uma das expressões do lazer, sem dúvida, representaria uma mudança radical
nas vivências cotidianas e na construção dos saberes no campo de estudos do lazer.
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DIFErENçAs NA PErCEção DE bArrEIrAs às PráTICAs DE
LAzEr Em joVENs1
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rEsUmo
Este estudo pretende identiﬁcar que fatores da escola, família e pessoais são percebidos pelos jovens,
de acordo com o género, como barreiras para a não participação em atividades de lazer que gostam.
As barreiras têm sido um tema amplamente estudado nos estudos de lazer, abordando-as a partir de
grupos especíﬁcos e identiﬁcando em todos os casos barreiras de natureza distinta: económicas, sociais,
educacionais e psicológicas. O grupo etário dos jovens também tem sido estudado, sob diferentes pontos de vista, enfatizando, por um lado, a evolução das práticas de lazer e, por outro, os riscos associados
aos comportamentos de lazer; indubitavelmente, vale a pena mencionar o papel do lazer nessa fase
da vida como campo de socialização, fator que contribui para o desenvolvimento da identidade e um
elemento de bem-estar pessoal. Neste estudo, a nível nacional participaram 684 jovens estudantes do
ensino médio espanhol, com idades entre os 16 e 27 anos. Um dos principais resultados obtidos é que
os jovens praticam mais atividades recreativas, como estar com amigos ou navegar na Internet, e que
apesar de gostarem de praticar mais desporto, não o fazem por falta de tempo, essa barreira é maior
em raparigas com menor disponibilidade. Existem também diferenças signiﬁcativas por género na perceção do bem-estar.
PALAVrAs-CHAVE
Lazer; atividades de lazer; jovns; género; barreiras

Introdução

Ao longo da história dos estudos de lazer, tem havido muitos estudos que o abordaram
a partir das barreiras (e.g. Bedini e Phoenix, 1999, Driver, Brown e Peterson, 1991, Driver e
Bruns, 1999; Varela e Najera, 2017; Cerin, Leslie, Sugiyama e Owen, 2010; Kelly e Godbey,
1992, Madariaga e Romero, 2016; Santos et al., 2014).
As barreiras são deﬁnidas como todos os fatores que restringem, inibem ou limitam a
capacidade das pessoas em participar em atividades de lazer que gostariam de realizar (Jackson, 2000; Shogan, 2002). No que diz respeito aos estudos sobre barreiras, destacam-se
aqueles cujo objeto de estudo é um grupo especíﬁco, como as mulheres (Martinez, Fernandez e Camacho, 2010), as populações em risco de exclusão social (Ponde e Santana, 2000),
as pessoas com deﬁciência (Allison e Hibbler 2004; Madariaga e Lazcano, 2014), imigrantes
(Stodolska, 1999) ou idosos (Berrios e Buxarrais, 2005). A área de lazer onde há mais barreiras
é o desporto (Cerin et al, 2010; Jackson, 2000; Madariaga e Romero, 2016; Santos et al.,
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2014). No caso dos jovens, os padrões de participação foram mais analisados do que as barreiras propriamente ditas (Ballesteros, Megías e Rodríguez, 2012; Boyd, 2008; Injuve, 2012;
Salvador, 2009).
Há um consenso geral sobre o fato de as barreiras de acesso ao lazer não serem apenas
económicas mas também sociais e educacionais, e que essas barreiras podem estar muito
presentes no caso dos jovens (Crawford, Jackson e Godbey, 1991).
No percurso de vida de uma pessoa há alguns momentos com transições críticas (Kleiber, et al., 2011). Uma das primeiras é o processo de desenvolvimento desde a adolescência
até ao estado adulto (Kleiber, Hutchinson e Williamson, 2002) em que cultivar a iniciativa e
o compromisso forma o desenvolvimento dos interesses e a deﬁnição da identidade. A adolescência é a fase de início e a juventude a etapa onde se continua a trabalhar para o estabelecimento da identidade (Boyd, 2008) contextualizada no desenvolvimento de uma
identidade de grupo (Coatsworth, 2005). Neste processo, a socialização é a pedra angular
do desenvolvimento do jovem e as atividades de lazer um âmbito privilegiado para incentivar
processos de socialização que estabelecem as relações interpessoais (Rodriguez, 2010).
Os estudos sob juventude motivados por preocupações relacionadas com o desenvolvimento do jovem (Ballesteros et al, 2012;. Boyd, 2008; González-Anleo, Lopez Valls, Ayuso,
e Gonzalez, 2010; INJUVE, 2012, Salvador, 2009) dão particular destaque aos comportamentos próximos aos riscos evidentes no tempo de lazer (Berrios e Buxarrais, 2005; Livingstone,
2008) afundando em questões relacionadas com o género (Frost, 2003; Kafai, Heeter, Denner
e Lin, 2008; Sun, 2008) e destacando a importância do lazer na perceção do bem-estar
(Heintzman, 2000).
Alguns dos estudos têm-se centrado sobre a atividade física e o desporto em diferentes
grupos etários e em diferentes aspectos como: na evolução (Romero, Madariaga e Lazcano,
2014), na descrição de práticas em adolescentes investigando as suas motivações (Aznar e
Webster, 2006; Castillo, e Balaguer, 2001), ou atividades que promovem o desporto para eliminar hábitos de vida sedentários (Samdal, Tynjälä, Roberts, Sallis, Villberg e Wold, 2007;
Santos, Gomes e Mota, 2005).
Dada a importância do estágio vital da juventude para forjar o desenvolvimento de interesses, hábitos e a própria identidade e considerando o risco que representam as barreiras
de lazer neste grupo, o principal objetivo deste estudo foi determinar que fatores escolares,
familiares e pessoais são percebidos pelos jovens, de acordo com o género, como barreiras
à não participação em atividades de lazer.

método

Participantes. Optou-se por fazer uma amostragem aleatória a toda a população de ensino Médio espanhol não obrigatório, obtendo uma amostra de 1764 alunos. Para o presente
estudo, selecionámos os alunos que aﬁrmaram uma incapacidade em realizar qualquer uma
das práticas de lazer que mais gostam, correspondendo o 39% da população total (n = 684),
dos quais 58,5% são mulheres (n = 400) com idades entre 16 e 27 anos.
Procedimento. Fomos a estabelecimentos de ensino para aceder à amostra de jovens.
Uma vez estabelecidos os contatos com os responsáveis pelos estabelecimentos, explicouse o propósito do estudo, a conﬁdencialidade dos dados e pediu-se a participação voluntária
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de estudantes para responder a um questionário em papel, solicitando as autorizações dos
pais, no caso de estudantes menores de idade.
Instrumento. Utilizou-se um questionário ad-hoc desenhado para a construção da condição juvenil, projetado entre diferentes grupos de pesquisa da rede Ociogune. A adaptação
do instrumento para a população em estudo foi realizada por meio de uma amostra piloto
de 140 indivíduos distribuídos em oito comunidades autónomas. Para o presente estudo,
além das variáveis de identiﬁcação e descrição da amostra, selecionou-se um conjunto de
questões de interesse para a investigação. Estas estão relacionadas com as opiniões dos jovens sobre questões relacionadas com suas vidas diárias que podem limitar o acesso às práticas de lazer que desejam fazer como: satisfação com a vida escolar (V1-V10), valorização
do ambiente familiar (V11- V16) e perceção pessoal dos próprios jovens (V17-V21). As perguntas mencionadas são formuladas numa escala de Likert com uma gradação de cinco intervalos (1 = nada, a 5 = muito).
Análise de dados. Em primeiro lugar é necessário analisar quais as práticas de lazer dos
jovens e calcular a taxa de variação das preferências por essas práticas e quais das práticas
analisadas os jovens mais gostariam de fazer, mas que abdicam. Mais tarde, para identiﬁcar
quais os factores que actuam como barreiras para a não participação em práticas de lazer
foi feito um teste da variância (ANOVA) e/ou o teste de Brown Forsythe (Brown e Forsythe,
1974), para veriﬁcar a heterocedasticidade, assim como o tamanho do efeito (Faul, Erdfelder,
Lang e Buchner, 2007) para, desta forma, contrastar como as percepções dos jovens diferem
de acordo com o género.

resultados

Em relação às práticas de lazer realizadas pelos participantes do estudo, a Tabela 1 mostra as áreas de lazer gerais em que estão inseridas e a respetiva ordem de importância, não
sendo porém as atividades que mais gostariam de praticar. Essas áreas agrupam as mais de
75 opções de atividades que foram propostas aos alunos.

Cultura
Turismo
Desporto
Recreação
Outros
Ns/Nc
Total

Tabela 1. áreas de lazer gerais das três atividades praticadas.

1ª atividade mais importante (1) 2ª atividade mais importante (2)

n
166
7
204
253
53
1
684

%
24.3
1
29.8
37
7.7
0.1
100

n
206
18
145
238
55
22
684

%
30.01
2.6
21.2
34.8
8
3.2
100

3ª atividade mais importante (3)

n
204
20
112
252
59
37
684

%
29.8
2.9
16.4
36.8
8.6
5.4
100

As atividades de lazer identiﬁcadas como mais signiﬁcativas pertencem ao âmbito da
Recreação em todas as categorias de importância (‘sair com amigos’, ‘navegar na Internet’,
‘redes sociais’, ‘festas e celebrações’, entre outros) e são observadas variações em todas as
áreas mostradas (Tabela 2). Embora as atividades turísticas não sejam muito signiﬁcativas
para os estudantes, elas ganham muita importância como segunda e terceira atividade
(157,14% e 11,11%, respetivamente). O desporto, apesar de ser identiﬁcado por 29,8% dos
praticantes como a atividade mais signiﬁcativa (n = 204), o declínio na sua importância é
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constante ao longo das três opções apresentadas (-45,10%). As atividades culturais aumentam nos níveis mais baixos de relevância, embora não sejam a primeira escolha dos alunos
(22,89% da 1ª para a 3ª prática mais importante).
Tabela 2. Taxa de variação na prática por áreas de lazer

âmbito
T 2-1
Cultura
24.09%
Turismo
157.14%
Desporto
-28.92%
Recreação
-5.93%
Outros
3.77%
Ns/Nc
2100%
T= Taxa de variação relativa
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T 3-2
-0.97%
11.11%
-22.76%
5.88%
7.27%
68.18%

T 3-1
22.89%
185.71%
-45.10%
-0.40%
11.32%
3600%

Dentre as atividades de lazer que os estudantes não praticam, mas gostariam de praticar (Tabela 3), embora se observe que o género não tem inﬂuência, veriﬁca-se que as atividades
desportivas são as mais desejadas. Entre as principais razões que inﬂuenciam os jovens a
não praticarem as atividades de lazer mais desejadas, podemos observar como, para ambos
os sexos, a falta de tempo é a principal razão. Embora o item ‘várias causas’, referindo-se a
uma combinação de várias opções, também seja muito recorrente.
Tabela 3. âmbito e razão para a demissão de atividade de lazer que não executam
Total
Homem
Mulher

âmbito da atividade a que
renunciam

n

%

n

%

129

79

19.8%

50

17.6%

Desporto

260

161

40.3%

99

34.9%

Outros

38

20

5.0%

18

6.3%

Turismo

Recreação

50

118

31
59

7.8%

14.8%

Ns/Nc
Falta de tempo
Falta de dinheiro

89
253
76

50
158
42

12.5%
39.5%
10.5%

Não há onde fazer isso em
sua localidade

11

9

Ele tem muitas tarefas escolares

40

21

22

12

31

7

Não tem ninguém com
quem
Razão pela
qual renuncia
a atividade de
lazer que mais
gosta

N

Cultura

Falta de decisão, preguiça
Não deixa a família

Horários incompatíveis

Dificuldades de transporte
Outra causa

Várias causas
Ns/Nc

X²= Qi cuadrado teste; p= valor de significância

8

16
13
2

202
10

3
7
7
1

127
6

19
59

6.7%

13.7%
33.5%
12.0%

2.3%

2

0.7%

5.3%

19

6.7%

3.0%

10

1.8%

24

1.8%
1.8%
0.3%
31.8%
1.5

5
9
6
1

75
4

p

.292

26.29

.006

20.8%

39
95
34

0.8%

χ²

6.15

1.8%
3.2%
2.1%
3.5%
0.4%
8.5%

26.4%
1.4
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Em relação à análise da variância para contrastar as perceções de ambos os grupos, a
Tabela 4 mostra como as perceções entre géneros diferem em algumas das questões levantadas. Assim, enquanto aos homens custa-lhes manter a atenção na aula (Mm=2,39 /
Mh=2,6), as mulheres sentem-se mais sobrecarregadas por tudo que têm que fazer
(Mm=3.55 / Mh= 2,92), sendo o tamanho do efeito muito alto no último caso (d de Cohen,
56). Também são os homens que mais sentem que têm tempo para estar com os amigos
(Mm=2,68 / Mh=2,99), para praticar desporto (Mm=2,27 / Mh=3,01), para atividades extracurriculares (Mm=2,21 / Mh=2,42), ou fazer coisas que eles gostam em geral (Mm=2,57 /
Mh=3,08), mostrando pontuações muito perto de “pouco tempo” nas mulheres.
Não foram observadas diferenças nas questões relacionadas com o ambiente familiar
(V11- V17), que têm pontuações altas em todas as variáveis.
No que diz respeito às questões relacionadas com a perceção pessoal da juventude, as
pontuações mais elevadas foram observadas em todos os casos por homens, no estado de
saúde (Mm=3,99 / Mh=4,17), na imagem corporal (Mm=3,30 / Mh=3,72), na forma física
(Mm=3,17 / Mh=3,70), na perceção de ser ﬁsicamente ativo (Mm=3,47 / Mh=3,42) e numa
autoperceção favorável (Mm=3,77 / Mh=4,01). Um grande tamanho de efeito é observado
na perceção da forma física (Cohen d .50).
Tabela 4. Perceção sobre aspetos da vida cotidiana dos jovens: comparação de médias e tamanhos do efeito.
Total
(n = 684)
M

DE

Mulher
(n = 400)

M

DE

Homem
(n = 284)
M

DE

F

g.l.

p

d

V.1 Tem dificuldade em manter a atenção
na aula.

2.48 0.953 2.39 0.897 2.6 1.017 7.26 1. 561.3 .007

.22

3.29 1.123 3.55 1.044 2.92 1.13 54.71 1.579.3 .000

.56

V.3 Sente-se fatigado no final das aulas

2.95 1.191 3.00 1.208 2.88 1.167 1.44 1. 682 .229

.10

2.81 1.062 2.68 1.015 2.99 1.102 14.06 1.577.5 .000

.29

3.19 1.062 3.14 1.012 3.25 1.127 1.81 1. 682 .178

.10

2.58 1.213 2.27 1.091 3.01 1.247 63.83 1. 557.6 .000

.61

2.3 1.225 2.21 1.198 2.42 1.254 4.67 1.592.3 .031

.17

V.8 Você tem tempo suficiente para fazer

2.78 1.105 2.57 1.029 3.08 1.139 36.91 1.570.1 .000

.46

V.9 O tempo gasto no centro é curto

2.06 1.046 2.01 1.012 2.12 1.092 1.63

1.682

.202

.10

3.89 1.177 3.92 1.209 3.84 1.131 0.73

1.682

.391

.07

3.52 1.072 3.53 1.045 3.51 1.11 0.09

1.682

.760

.01

3.66 1.178 3.47 1.203 3.92 1.091 25.51 1.642.7 .000

.38

3.87 0.982 3.77 1.003 4.01 0.936 10.24 1.633.7 .001

.25

V.2 Sente-se sobrecarregado por todas as
coisas que você tem que fazer
V.4 Você tem tempo suficiente para estar
com amigos
V.5 Você tem tempo suficiente para estar
com sua família

V.6 Você tem tempo suficiente para praticar desporto

V.7 Você tem tempo suficiente para ir a atividades extracurricularescoisas que você gosta

V.10 O tempo que passa fora do centro é
curto

V.11 Na maioria das vezes minha família é
ideal
V.20 Eu sou uma pessoa fisicamente ativa
V.21 Em geral. Estou confortável com
minha vida

357

ÓCIOS E RESISTêNCIAS: CRESCER E ENVELHECER EM CONTEXTOS CULTURAIS DIVERSOS
Total
(n = 684)
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V.12 As condições da minha vida familiar
são excelentes

M

DE

Mulher
(n = 400)

M

DE

Homem
(n = 284)

M

DE

F

3.58 1.038 3.56 1.009 3.61 1.079 4.27

V.13 Estou satisfeito com a minha vida fami3.87 1.132 3.88 1.112 3.85 1.161 0.12
liar
V.14 Eu consegui as coisas importantes que
3.52 1.151 3.55 1.151 3.48 1.151 0.67
eu quero na minha vida familiar

g.l.

p

d

1.682

.514

.04

1.682

.730

.02

1.682

.410

.06

1.682

.958

.00

V.15 Se eu pudesse decidir sobre a minha
vida familiar, eu não mudaria nada

3.24 1.331 3.24 1.317 3.24 1.353 0.00

V.17 Atualmente. meu estado de saúde é
bom

4.38 1.029 4.46 0.967 4.28 1.104 4.71 1.557.9 .030

.17

4.06 0.912 3.99 0.971 4.17 0.812 7.52 1.663.9 .006

.20

3.47 1.125 3.3 1.166 3.72 1.018 24.83 1.653.4 .000

.37

V.19 Estou em boa forma física

3.39 1.061 3.17 1.039 3.7 1.014 45.16 1.618.2 .000

.50

V.20 Eu sou uma pessoa fisicamente ativa

3.66 1.178 3.47 1.203 3.92 1.091 25.51 1.642.7 .000

.38

V.16 Algum dia eu gostaria de ter minha
própria família

V.18 Estou satisfeito com minha imagem
corporal

V.21 Em geral. Estou confortável com minha
3.87 0.982 3.77 1.003 4.01 0.936 10.24 1.633.7 .001
vida

Discussão

.25

O objetivo principal deste artigo foi determinar as perceções dos jovens sobre as questões limitantes relacionadas com a vida cotidiana (escola, família e perceção pessoal) para
não fazer as atividades de lazer mais signiﬁcativas para eles.
Antes da análise, para alcançar o mesmo foi necessário conhecer o que os jovens consideravam signiﬁcativo (Coatsworth de 2005, Salvador, 2009), o que eles realmente queriam
praticar e as razões para não o fazer. Observámos que enquanto as práticas de natureza mais
recreativa, como sair com amigos (Rodriguez, 2010) e navegar na Internet (Berrios e Buxarrais, 2005) estão a ocupar mais tempo de lazer nos jovens estudados, é o desporto o que é
afetado por uma maior demanda que não pode ser satisfeita (Castillo e Balaguer, 2001),
sendo principalmente devido à falta de tempo. A abundância de barreiras neste campo de
lazer já foi veriﬁcada (Crawford et al., 1991, Shogan, 2002, Lin, 2008).
A grande maioria das práticas desportivas exige perseverança (Elkington e Stebbins,
2014) para a sua correta prática e prazer, ou seja, é necessário ter tempo para desfrutar dessa
prática (Martínez et al., 2010). Assim, esta área não é a mais praticada pelos jovens, embora
seja a mais procurada e identiﬁcada como signiﬁcativa. Existem vários estudos que explicam
que a falta de tempo é uma das principais barreiras (Jackson 2000, Stodolska, 1999) que inﬂuenciam o abandono das práticas de lazer ou o fato de não as praticar.
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São as mulheres jovens que aﬁrmam que se sentem “completamente” sobrecarregadas
por tudo o que têm de fazer e apresentam pontuações mais baixas para a perceção do tempo
disponível para estar com os amigos ou fazer atividades de lazer de que gostem (Lin, 2008).
Embora os homens apresentem pontuações mais próximas de “algum tempo”, em ambos
os grupos a falta de tempo percebido é observada.
Em relação à perceção de bem-estar pessoal no grupo de jovens, há uma melhor autoperceção e uma atitude mais proativa por parte dos homens em todos os aspectos, reﬂetindo
menores pontuações nas mulheres. Por essa razão, a importância do lazer na perceção do
bem-estar do jovem é reiterada (Heinztman, 2000).
Vale a pena notar as diferenças entre mulheres (Frost, 2003, Kafai et al., 2008) e homens
em termos de perceção do tempo disponível, obrigações escolares ou outras, e a avaliação
do bem-estar pessoal (Heintzman, 2000).
O tempo de lazer é uma estrutura espacial e temporal que permite promover o potencial
da pessoa (Neulinger, 1980), dar-lhe destaque, autonomia, responsabilidades, conhecer diferentes situações, viver novas experiências, descansar, se divertir, tendo iniciativas, decidindo e escolhendo, participar e interagir com os outros em diferentes ambientes do que o
habitual. O lazer facilita a aprendizagem de comportamentos sociais, é um espaço de participação social, favorece o desenvolvimento de atitudes, contribuem para o desenvolvimento
integral (Kleiber et al., 2002), e a interação entre iguais torna necessária a coordenação entre
tempos de ensino com tempos de lazer.
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rEsUmo
Os debates e a efetivação de políticas culturais para as universidades brasileiras, sobretudo nas últimas
décadas, tem se intensiﬁcado entre outras razões em função das reﬂexões e encaminhamentos ocorridos nos Fóruns de Pró-Reitores, no Programa Nacional de Extensão Universitária – PROEXT, nas discussões acerca do Plano Nacional de Cultura (Lei nº 12.343/2010) e, evidentemente, nos Encontros de
formação e no âmbito das próprias universidades. Esse cenário de reﬂexões e avanços tem provocado
nas universidades novos encaminhamentos em torno das produções artísticas e culturais para além
de seus próprios polos acadêmicos departamentais, bem como tem se tornado um cenário mais amplo
e complexo de indagações, reﬂexões e novas compreensões acerca da presença e da importância da
arte na universidade e na sociedade. Pela natureza formativa das universidades, é notório que muito
da sua produção acadêmica já se desdobra em resultados para a sociedade, seja através do ensino, da
pesquisa, da extensão, da pós-graduação e da inserção de seus proﬁssionais no mundo do trabalho;
porém aqui a questão em si tem outro foco, o da institucionalização das políticas para as artes nas universidades, de modo que, nesse processo de autoavaliação e autopercepção, a própria universidade
seja convocada a se reconhecer não apenas como campo cientíﬁco, mas como campo produtivo em
arte, cultura e lazer. O contexto político-cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN/Brasil), tem nos mostrado que reﬂetir e buscar meios para criarmos, executarmos e qualiﬁcarmos a política cultural de uma instituição, implica muitas vezes em reposicionarmos nosso olhar, de
modo a não agirmos como observadores externos de uma realidade; mas sim como co-construtores
dessa realidade que habitamos. Há muito mais a ser considerado e implementado pelas universidades
no sentido da formação, fruição e difusão da arte e da cultura, tanto do ponto de vista político, formativo, de lazer e qualidade de vida, contribuindo inclusive para o que consta na Constituição Federal
Brasileira, em seu Art. 215, ao preconizar que “o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais”. O presente trabalho, portanto, abordará tais questões a partir do contexto
artístico-cultural da UFRN e da aprovação e implementação da política e do Plano de Cultura desta instituição, aprovado em 2015 no Programa Mais Cultura nas Universidades, com recursos dos Ministérios
da Cultura e da Educação do Brasil. Tendo sua política e seu Plano de Cultura aprovados, a UFRN tem
conseguido viabilizar e/ou apoiar ações, grupos, redes, e circuitos culturais, bem como ampliado a divulgação das ações culturais, oportunizando o acesso ao patrimônio cultural desta universidade e promovendo um maior acesso da comunidade interna e externa aos seus acervos culturais e à promoção
do lazer e da qualidade de vida no ambiente universitário. De modo especíﬁco, a execução do Plano
tem conseguido: 1. Envolver diversas ações de extensão já existentes a exemplo dos Grupos artísticos
de extensão; 2. Incluir ações de ensino, a exemplo das advindas de componentes curriculares em arte,
cultura, política e educação; 3. Envolver ações de pesquisa na medida em que problematiza e promove
reﬂexões acerca da formação, difusão e apreciação/fruição da arte no contexto acadêmico e social.
Sobre a execução do Plano de Cultura da UFRN e suas ações, há registros detalhados e disponíveis para
consulta pública no site institucional www.nac.ufrn.br
1
2
3
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Problematizar a dimensão política da cultura signiﬁca inicialmente considerar o artigo
215 da Constituição Brasileira de 1988, ao aﬁrmar que “o Estado garantirá a todos o pleno
exercício dos direitos culturais.” Nesse contexto, temos a ideia da cultura como um direito
de todos os cidadãos e, portanto, pensada como objeto e sujeito de políticas públicas. Antes
dessa garantia, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) em seu artigo 27 já expressava que toda pessoa tem direito a tomar parte livremente da vida cultural da comunidade, gozar dos progressos artísticos e cientíﬁcos que dela resultem, enquanto o Estado deve
tomar parte para alcançar esses objetivos.
Mas qual o sentido de apostar na cultura e na discussão sobre política cultural problematizando-as no contexto da formação artística? Quais outras questões se desdobram dessa
problematização? Elencamos aqui alguns eixos norteadores para o nosso diálogo: 1. A compreensão da tríade cultura, arte e política cultural; 2. O percurso da institucionalização das
políticas públicas brasileiras para a cultura e as artes; 3. A inserção dessa temática no contexto
da formação, difusão e fruição artística.
O acesso universal à cultura e às artes depende e é possível, entre outras condições,
por meio do incentivo à criação artística, da oferta de formação, difusão e fruição, da qualiﬁcação dos meios de produção e de preservação do patrimônio. é preciso conhecer para
usufruir, para propor questões mobilizadoras, para participar e transformar realidades; sentir-se parte dela. Como pensarmos nisso desde a educação básica até a universidade? Como
viabilizarmos o acesso às artes e à cultura ao longo da vida? Seria também uma questão política? Há vários aspectos a destacar e a compreender nesse assunto e aqui nos debruçaremos
não em verdades e nem diretivas, mas em questões e reﬂexões que possam nos ajudar a
pensar em intervenções políticas e acadêmicas, objetivando ampliar o diálogo sobre o acesso
e a democratização do conhecimento acerca das políticas públicas para o campo artísticocultural brasileiro.

A compreensão de cultura e arte no campo da política cultural

Quando olhamos em nosso entorno veriﬁcamos o quanto que, nos mais diversos campos da gestão pública brasileira, a cultura sempre foi considerada uma área secundária, de
menor importância, com pouco investimento na formação, difusão e fruição. Diria que pouco
ainda se conhece acerca da importância e do valor que essa área possui e do impacto de
suas reverberações em outras áreas.
Cultura aqui não se refere à noção restrita e elitista de formação intelectual e de artes
institucionalizadas e vinculadas ao patrimônio histórico. Aqui, cultura é considerada como
o ambiente de relações criadas e recriadas cotidianamente para dar sentido à existência. A
revisão de conceitos de cultura, passa pela ampliação do sentido antropológico e da reﬂexão
sobre o que é arte. Para isso, nos aproximamos de Merleau-Ponty e percebemos esses fenômenos como pertencentes ao mundo vivido, ao campo das experiências vividas, sentidas,

MAIS CULTURA NAS UNIVERSIDADES: ASPECTOS POLíTICOS, FORMATIVOS E DE LAZER DO PLANO DE CULTURA DA UFRN

compartilhadas, encarnadas no corpo como vetor semântico para compreensão do mundo.
Em A prosa do mundo, Merleau-Ponty aﬁrma:
O mundo não existe apenas para mim, mas para tudo o que, nele, acena para ele. Há uma
universalidade do sentir – e é sobre ela que repousa nossa identiﬁcação, a generalização de
meu corpo, a percepção do outro. Percebo comportamentos imersos no mesmo mundo
que eu, porque o mundo que percebo arrasta ainda comigo minha corporeidade, porque
minha percepção é impacto do mundo sobre mim e inﬂuência dos meus gestos sobre ele,
de modo que, entre as coisas visadas pelos gestos do adormecido- e esses gestos mesmos,
na medida em que ambos fazem parte do meu campo (Merleau-Ponty, 2012, p. 224).

Merleau-Ponty nos faz pensar a arte como um advento, um vir a ser do que nunca existiu
antes. Tal pensamento se associa ao do poeta Ferreira Gullar, ao entender
A arte é muitas coisas. Uma das coisas que a arte é, parece, é uma transformação simbólica
do mundo. Quer dizer: o artista cria um mundo, outro – mais bonito ou mais intenso ou
mais signiﬁcativo, ou mais ordenado [...] naturalmente esse mundo outro que o artista cria
ou inventa nasce de sua cultura, de sua experiência de vida, das ideias que ele tem na cabeça, enﬁm, de sua visão de mundo (Gullar, 1993, pp.105-106).

Considerando que constitucionalmente o acesso à cultura é um direito de todos, e nesse
sentido, a arte também pode ser pensada como cultura e se materializa pela criação de um
mundo novo, um advento; então a arte deveria chegar a todos? Todos teriam direito a criar
um mundo novo a cada dia? Como pensarmos na democratização do acesso à cultura e a
arte? O que fazer para que as pessoas tenham acesso; lutem por seus direitos? O que isso
tem a ver com educação e política?
A etnomusicóloga colombiana Ana Maria Ochoa Gautier (2002), entende que nas últimas décadas tem ocorrido mudanças nas fronteiras entre arte, cultura e política, de modo
que a cultura é cada vez mais requisitada como área crucial de intervenção na ordem social
e política, incluindo aí, em particular, as artes.
Em uma das compreensões sobre cultura, o Ministério da cultura do Brasil, a deﬁniu a
partir de três dimensões, a saber: simbólica, cidadã e econômica.
Dimensão simbólica: inovação e experimentação estética; circulação, distribuição e difusão
dos bens culturais; contribuição para preservação, memória e tradição; expressão da diversidade cultural brasileira; contribuição à pesquisa e reﬂexão; e promoção da excelência e
da qualidade. Dimensão econômica: geração e qualiﬁcação de emprego e renda; desenvolvimento das cadeias produtivas culturais; fortalecimento das empresas culturais brasileiras;
internacionalização, exportação e difusão da cultura brasileira no exterior; fortalecimento
do intercâmbio e da cooperação internacional com outros países; proﬁssionalização, formação e capacitação de agentes culturais públicos e privados; e sustentabilidade e continuidade dos projetos culturais. Dimensão social: ampliação do acesso da população aos
bens, conteúdos e serviços culturais; contribuição para redução das desigualdades territoriais, regionais e locais; impacto na educação e em processos de requaliﬁcação urbana, territorial e das relações sociais; incentivo à formação e manutenção de redes, coletivos,
companhias e grupos socioculturais; redução das formas de discriminação e preconceito; e
fortalecimento das iniciativas culturais das comunidades (Brasil, 2010).
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Ainda na perspectiva do Minc, quando se trata de políticas culturais, estas devem reconhecer e valorizar o capital simbólico, por meio do fomento à sua expressão múltipla, gerando qualidade de vida, auto-estima e laços de identidade entre os brasileiros. Nesse
contexto, precisam ser considerados os indicadores de acesso a bens e equipamentos culturais no Brasil, o que atualmente reﬂetem conhecidas desigualdades e estão entre os piores
do mundo. Tais indicadores demonstram que apenas uma parte mínima da população brasileira tem o hábito da leitura, freqüenta teatros, museus ou cinemas. Além do que ainda é
grande a concentração da infraestrutura cultural, dos serviços e dos recursos públicos para
a cultura alocados em poucas regiões, territórios e restritos a determinados segmentos sociais, excluindo-se historicamente e consideravelmente das políticas públicas para a cultura,
as populações tradicionais como as culturas indígenas e grupos afro-brasileiros.
Podemos entender política cultural como sendo um conjunto de princípios, objetivos e estratégias voltados ao desenvolvimento cultural das populações. Em outras palavras, conforme nos diz Teixeira Coelho
A política cultural é entendida habitualmente como programa de intervenções realizadas
pelo Estado, instituições civis, entidades privadas ou grupos comunitários com o objetivo de
satisfazer as necessidades culturais da população e promover o desenvolvimento de suas representações simbólicas. Sob este entendimento imediato, a política cultural apresenta-se
assim como o conjunto de iniciativas, tomadas por esses agentes, visando promover a produção, a distribuição e o uso da cultura, a preservação e divulgação do patrimônio histórico
e o ordenamento do aparelho burocrático por elas responsável. (Coelho, 1997, p. 293)

Frente a isso, podemos pensar sobre quem deﬁne as necessidades da população
Quando falamos em política cultural? Para Eduardo Bolán (2006), para além de uma organização administrativa centralizada por parte do governo sobre a cultura, ocorrem interesses
tensões entre o poder político e o campo da cultura e da arte, pois “Toda reﬂexão sobre política cultural se refere, em última instância, ao exercício do poder e à tomada de decisões
do Estado ou dos agentes sociais”. (Bolán, 2006, p. 19)
A questão é como se formam ou quem elege as normas, os princípios, as determinações
que conﬁguram as políticas culturais; quais valores, quais concepções e interesses estão por
trás de cada ato instituído. E aqui volto ao pensamento citado na primeira página: é preciso
conhecer para usufruir, para propor questões mobilizadoras, para participar e transformar
realidades; sentir-se parte dela; lutar por acesso aos espaços de poder.
Outros autores, a exemplo de Teixeira Coelho, argumentam sobre a importância da sociedade civil como agente de políticas culturais. No que tange à política ser de natureza pública, diz ainda Bolán (2006), a política cultural deve considerar os acordos sociais e políticos
sobre os objetivos e necessidades que deve atender.
O campo cultural no país e nas próprias universidades, embora com signiﬁcativos avanços, se conﬁgura ainda de modo incipiente em termos de organização e de institucionalização. No caso das Universidades, conforme nos diz Boaventura Santos, enquanto instituição,
ela foi criada segundo um modelo de relações unilaterais com a sociedade e é esse modelo
que subjaz à sua institucionalidade atual. O conhecimento universitário historicamente é homogêneo, organizacionalmente hierárquico e consideravelmente excludente. Para este autor,
precisamos pensar e instituir o conhecimento pluriversitário, sendo assim um conhecimento

MAIS CULTURA NAS UNIVERSIDADES: ASPECTOS POLíTICOS, FORMATIVOS E DE LAZER DO PLANO DE CULTURA DA UFRN

contextual, transdisciplinar, com aplicação extra-muros, partilhado entre todos os interlocutores envolvidos. De tal modo que esse conhecimento permite parcerias entre pesquisadores
e sindicatos, organizações não governamentais, movimentos sociais, grupos sociais especialmente em vulnerabilidade social, comunidades populares, entre outros.

Percurso da institucionalização das políticas públicas brasileiras para a
cultura e as artes

Revisitando a história das políticas culturais no Brasil, constatamos que em algumas de
suas fases, as iniciativas institucionais se mostraram frágeis e geridas por certa descontinuidade estatal.
Antes da vinda da corte de D. João VI para o Rio de Janeiro, a metrópole portuguesa
não estruturou minimamente o campo cultural brasileiro. Em 1816, D. João ﬁnanciou a vinda
de uma missão de artistas franceses que posteriormente criaram a Imperial Academia das
Belas-Artes. Além da criação de instituições e equipamentos culturais, houve apoio ﬁnanceiro
e distinções honoríﬁcas, que D. João dispensou a artistas e intelectuais.
Já no séc. XX houve um crescimento do número de proﬁssões relacionadas ao campo
da cultura e do espetáculo. A partir da década de 1930, algumas iniciativas federais e municipais conﬁguraram as primeiras tentativas institucionais brasileiras no campo da cultura.
Como primeiro momento destas transformações, temos a Era Vargas (1930-45). Quando
assume o governo, Getúlio Vargas tinha a intenção de construir o sentimento de “brasilidade”
por parte dos “revolucionários” no poder. Durante a sua gestão diversas iniciativas foram
propostas no âmbito cultural, como a criação do Conselho Nacional de Cultura (CNC). Foram
criados também o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan), o Museu Nacional de Belas Artes, o Museu Histórico Nacional, o Instituto Nacional do Livro, o Instituto
Nacional do Cinema Educativo, o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), entre outros serviços e instituições.
Seguindo nesse percurso histórico das políticas públicas para a cultura no Brasil, o início
da década de 1990 sofreu uma grande desestabilização na área cultural em relação à fase
anterior. O presidente Fernando Collor promulgou as Leis n.8.028 e n.8.029. A primeira transformava o Ministério da Cultura em Secretaria e a segunda extinguia uma série de entidades
da administração pública, na qual a área da cultura foi duramente atingida. Em substituição
à Lei Sarney foi promulgada a Lei Federal n.8.313/1991, vigente até o presente momento.
Trata-se da Lei Rouanet (Lei 8.313/91), que segundo o MINC, é o principal mecanismo de fomento à Cultura do Brasil.
Há quem defenda que as leis de incentivo à cultura via renúncia ﬁscal, iniciadas no ano
1986, acabaram se tornando o eixo central de uma política de dinamização de um mercado
de bens simbólicos, concentrado e excludente. (Calabre, 2012)
Posteriormente, a partir de 2003 e ao longo do governo Luis Inácio Lula da Silva e Dilma
Rousseﬀ, houve inegável destaque para participação da sociedade na elaboração de políticas
públicas para a cultura e as artes, por meio de conferências, conselhos, consultas e seminários promovidos ou motivados pelo MinC em todo o país. O que resultou inclusive na elaboração do Plano Nacional de Cultura (PNC), Lei no. 12.343, sancionada em 2 de dezembro de
2010.
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Com a perda do cargo de presidente da república, após sofrer processo de impedimento
em 2016, Dilma Rousseﬀ foi substituída pelo seu vice, Michel Temer (PMDB). Como uma de
suas primeiras medidas, Temer extinguiu o MinC, que se transformou em Secretaria subordinada ao MEC, fato que provocou inúmeros protestos, abaixo-assinados e manifestações
nacionais e internacionais. Temer decidiu, então, um mês mais tarde, recriar o MinC.
Na atualidade, em função da instabilidade política, econômica e social que passa o Brasil, não há claramente uma atuação ampla e efetiva das políticas do Minc na sociedade. Ações
anteriormente aprovadas e em vias de ﬁnalização ou ainda em curso, não têm tido continuidade considerável em comparação com as gestões anteriores recentes desse Ministério.

o debate sobre política cultural e lazer no contexto universitário: mais
Cultura nas Universidades

Conforme já mencionamos, constitucionalmente todos têm direito à cultura. Mas todos
têm tido acesso à cultura e à arte? Quais políticas têm sido efetivas para a formação de estudantes e os diversos públicos terem garantido esse direito? Como vêm ocorrendo a difusão
e à fruição artística? A universidade deve ser um desses espaços?
é preciso dizer que as universidades não estão apartadas das sociedades, ao contrário,
recursivamente elas se integram, co-existem, de modo que o compromisso das IES deve ser
efetivamente com o desenvolvimento pleno do sujeito humano, social, cultural, promovendo
o direito a cidadania, à formação, ao respeito às suas visões de mundo, aos estudos e ao
campo do trabalho. (Plano de Cultura da UFRN, 2015).
O contexto cultural universitário de onde falamos e atuamos como professores e gestores de cultura, tem nos mostrado alguns avanços e desaﬁos. Um deles é compreender
como vem se dando a história cultural desta universidade; como que o debate acerca das
políticas para cultura e artes têm conquistado novos espaços institucionais e quais avanços
têm ocorrido nas últimas décadas que vêm impactando a vida da instituição UFRN.
Entendemos que pensar e promover o desenvolvimento de uma cultura artística na universidade requer uma postura institucional de não restringir tal pensamento e ações a espaços universitários já historicamente instituídos, a exemplo dos departamentos acadêmicos
formadores das licenciaturas e bacharelados em arte e cultura. é possível que esses espaços
sejam impulsionadores da produção artística universitária, sobretudo quando atuam como
mobilizadores do escoamento dessa produção, reverberando-a não apenas no seu próprio
espaço interno e no mundo do trabalho, mas também em outros campos sociais onde possam atingir outros públicos, outras relações e construções de conhecimentos, seja pelo ensino, a pesquisa e, sobretudo pela extensão. O enlace universidade-comunidade pode ocorrer
a partir “[...] de um espaço de interlocução onde os atores implicados participam na resolução dos problemas, com conhecimentos diferenciados, propondo soluções e aprendendo na
ação” (Thiollent, 2002, p. 4).
A UFRN, ao longo de sua história, vem desencadeando processos criativos, críticos e reﬂexivos em arte e cultura que, entre outros fatores, a possibilitaram-lhe instituir sua política
de cultura com diretrizes e princípios voltados ao desenvolvimento de sua cultura artística
universitária, bem como contribuíram para a sua aprovação, em primeiro lugar, em 2015, no
Programa de fomento à cultura nas Universidades, denominado Mais Cultura nas Universi-

MAIS CULTURA NAS UNIVERSIDADES: ASPECTOS POLíTICOS, FORMATIVOS E DE LAZER DO PLANO DE CULTURA DA UFRN

dades - coordenado pelo Ministério da Cultura e Ministério da Educação, ainda durante o
governo Dilma.
Diante desse canal de fomento e após convocações de interessados em participar da
construção do seu Plano de Cultura, a UFRN, por meio do seu Núcleo de Arte e Cultura e da
sua Pró-reitoria de Extensão, sistematizou a referida proposta e pleiteou aprovação no Edital
do MINC/MEC, de modo que teve sua aprovação conﬁrmada em 2015, como a única instituição que obteve nota 100, o que a validou como tendo o Plano institucional de cultura
mais completo, entre todas as IFES pleiteantes, conforme tabela divulgada pelo MINC. Segundo este Ministério, quase 100% das instituições federais de ensino superior aderiram ao
Programa Mais Cultura nas Universidades, totalizando 101 (cento e uma) IFES pleiteantes.
Ainda a respeito do Plano de Cultura da UFRN, o mesmo encontra-se em vigência até o
início do segundo semestre de 2018 e tem como objetivo geral:
Fortalecer, criar e implementar diretrizes, metas e ações acadêmicas no campo das artes e
cultura na UFRN, de modo a incluir, respeitar e fortalecer a diversidade cultural potiguar,
nordestina e brasileira ao implementar ações com vistas a atingir as metas e objetivos voltados ao desenvolvimento acadêmico e social no âmbito das artes e da cultura. Para tanto,
potencializará programas e projetos artístico-culturais que vem sendo desenvolvido de
modo relevante na UFRN, bem como ampliará a atuação desta Universidade, ao criar novas
ações e novas parcerias junto a grupos, movimentos e instituições de arte e cultura do Rio
Grande do Norte, do Nordeste e do Brasil. (Plano de Cultura da UFRN, 2015)

Importante destacar que mesmo antes da aprovação do Plano e da política de cultura,
a UFRN já considerava como sua missão, “educar, produzir e disseminar o saber universal,
preservar e difundir as artes e a cultura, contribuir para o desenvolvimento humano, comprometendo-se com a justiça social, a sustentabilidade socioambiental, a democracia e a cidadania” (PDI, 2010-2019). De modo que a preservação e a difusão das artes e da cultura,
tem sido um dos focos administrativos da UFRN. Esse processo acadêmico e social no campo
das artes e cultura na UFRN tem se norteado por diretrizes estabelecidas tanto em orientações internas, como no caso do Plano de Desenvolvimento Institucional, Planos de Gestão,
bem como por diretrizes externas como no caso do Plano Nacional de Cultura.
Acreditamos que a imensa população universitária ao receber, vivenciar ou produzir
saberes artísticos diversos, poderá se tornar agente cultural multiplicador interno e externo,
de modo a reconhecer, valorizar e difundir a arte e a cultura em suas diversidades de linguagens, etnias, coletivos artísticos, movimentos sociais, práticas de saberes, mestres populares
e proﬁssionais, bem como demais modalidades e agentes que compõem o universo da arte
e cultura brasileira. Nessa perspectiva, cabe frisar que quanto mais esta instituição promover
o acesso às manifestações, expressões, produções artísticas e culturais, envolvendo tanto
seu público interno quanto dialogando permanentemente com o público externo e seu território, mais haverá inclusão social, respeito e reconhecimento da diversidade cultural (Plano
de Cultura da UFRN, 2015).
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óCIo, CULTUrA E CULINárIA: FEsTIVAL gAsTroNômICo DA
PIPA-rN No FomENTo Do TUrIsmo Do NorDEsTE
brAsILEIro1

Gabriela Targino2
Fernando Manuel Rocha da Cruz3

rEsUmo
Os espaços turísticos são reﬂexos de sentido e de valores culturais diversiﬁcados, os quais remetem a
um conjunto de signiﬁcados e símbolos vetores da atração de novas pessoas para consumo e uso dos
recursos ofertados no lugar. A sociedade contemporânea tem sido, também, reﬂexo de variadas formas
de usufruir o espaço em que vive. Seja na agitação dos centros urbanos com shopping e aglomerados
de comércios, ou em momentos de férias e visitações a outros lugares e espaços para ócio, com tempo
livre do trabalho e momentos de relaxamento. Os eventos culturais são atualmente veiculadores na
fomentação da cadeia produtiva do turismo. A Praia da Pipa, localidade pertencente à cidade de Tibau
do Sul (RN), no estado do Rio Grande do Norte, faz parte do traçado na costa litorânea do Nordeste do
Brasil. O interesse dos investidores nas cidades litorâneas potiguares, em virtude das belezas naturais,
impulsionou o crescimento e desenvolvimento, por se tratarem de zonas de praias, alvo de especulação
imobiliária e investimentos em empreendimentos do setor turístico. Essa praia, destino turístico, na
última década tem sido promotora do Festival Cultural Gastronômico da Pipa, envolvendo culinária,
arte, cultura e lazer. Possui uma trajetória em sua história que perpassa o viés da gastronomia em virtude da região possuir restaurantes e bares que prezam pela inserção de insumos típicos do nordeste
brasileiro. O evento é símbolo temático, e atualmente um ícone na localidade, proporcionando a valorização da localidade, bem como da cidade de Tibau do Sul-RN. é igualmente símbolo da cultura e da
culinária que se expandem no âmbito da trajetória que em 2018 completa quatorze anos de edição e
15 anos de existência, favorecendo o desenvolvimento de um núcleo centrado não apenas na praça
pública, mas que permite ganhar novas centralidades na distribuição e uso dos espaços. Os valores
culturais de um lugar podem ser expressos de forma diversiﬁcada em um estudo. Nesse olhar, o trabalho faz uma ponte com o diálogo sobre o ideário de Sanchéz, quando trata o simbólico urbano remetendo à ideia de espetáculo urbano que hoje se observa presente nas cidades, as quais o adotam como
símbolo de renovação. Diante disso, o trabalho desenvolvido conta em termos metodológicos, com
uma pesquisa qualitativa durante o período de 2013-2015 onde se realizou observação participante
complementada com registros fotográﬁcos e entrevistas semiestruturadas. Como principal conclusão
observa-se uma forte agregação econômica, política e social local durante a promoção do evento, tendo
em conta o objetivo da pesquisa que se centra na dinâmica sociocultural do Festival Cultural Gastronômico da Pipa enquanto evento cultural.
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A Praia da Pipa como destino do ócio, da cultura e do turismo
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Há mais de uma década que a Praia da Pipa, destino turístico do Nordeste brasileiro,
vem incorporando uma dinâmica nos valores sociais e econômicos associados ao fomento
do turismo local. O “Destino Pipa” sedia o evento cultural “Festival Gastronômico da Pipa”,
o qual realizou em 2015, a 11ª Edição do evento aberto e gratuito para a comunidade e a
população ﬂutuante (turistas) que visitam o lugar. Compreende-se que o turismo é observado
como um fenômeno socioeconômico, político e cultural que envolve um grande deslocamento de pessoas, com a intenção de suprir uma necessidade, seja ela de lazer, curiosidade,
entretenimento ou simplesmente por uma pausa em seus afazeres cotidianos, o que faz
desta atividade um dos setores de maior movimentação econômica na atualidade. Entretanto
de acordo com Coriolano (2006, p. 33-34) o turismo é sinônimo de viagem de lazer, especial
e elitizado, voltado para pessoas e grupos que possuem facilidade de mobilidade incluindo
os ditames internacionais. De acordo com a autora, tais interesses mobilizam as redes de
serviços turísticos, levando a escolher lugares com localização estratégica e detentores de
riquezas naturais, valoração do patrimônio cultural e histórico, uma vez que tais valores favorecem a capacidade de o país receber turistas.
Tais espaços de recorte turísticos podem remeter a polos temáticos e simbólicos. Para
Martins (2006, p.39) “o que de verdade dá sentido a um lugar é o conjunto de signiﬁcados,
os símbolos que a cultura local imprimiu nele, e é isso que leva o outro a sentir, partindo de
seus valores, o lugar o qual se visita”. Assim o lugar turístico reﬂete valores e identidades peculiares. A linguagem regional é típica e única e constitui esse mundo de símbolos, ajudando
a criar a ideia de amálgama sem o qual não há territorialidade (SANTOS, 1987). Sobre a esfera
do simbólico urbano, Sanchéz (2010) aﬁrma que
o espetáculo urbano das cidades onde vêm sendo implantados grandes projetos com vistas
à sua reinserção internacional constitui, pois, um símbolo de renovação e também um potente instrumento de legitimação e de coesão social, que vem sendo acompanhado por
ações específicas destinadas a aumentar o grau de satisfação dos citadinos com os objetivos
de tal projeto. (SANCHéZ, 2010, p. 18).

Por outro lado, os espaços públicos são cada vez mais marcados pela tensão local/global,
efémero/permanente, centralização/descentralização, real/virtual e ético/estético, fruto das
perspectivas pós-fordista, pós-modernista e pós-estruturalista, sendo ainda de relevar a importância, da arquitetura do espetáculo, segundo Cruz (2011, p. 275)
Frente às realidades da fragmentação, tais operações urbanas procuram, então, integrar
simbolicamente a cidade e envolvê-la em uma “política-espetáculo” (ACSELRAD, 2009, p.
25). Os espaços “dominados”, parcelas da cidade, indicam novas especializações, impõem
modos de apropriação e comportamentos apoiados em representações que, em alguns
casos, reforçam e, em outros, indicam novas formas de inclusão e exclusão de grupos sociais.
Na escala da cidade, as intervenções orientadas pelas “parcerias público-privadas” constroem
novas centralidades, polos de atração que redimensionam o ﬂuxo das pessoas e reordenam
o consumo. Elas podem ser interpretadas como a expressão do movimento que transforma
o espaço em mercadoria, produzindo o consumo do espaço (SANCHéZ, 2010, p. 47).
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Festival gastronômico da Pipa: o evento como marco cultural

As festas e eventos são tradicionais e mobilizam a cidade de Tibau do Sul/RN, especiﬁcamente a localidade da Praia da Pipa, atraindo visitantes locais, regionais, nacionais e internacionais. Não obstante, de acordo com a Secretária de Cultura da Cidade, Janaina Alves,
e o coordenador do evento, Cláudio Freitas, em 2016, a cidade recebe a 12ª edição do Festival
Cultural e Gastronômico da Pipa que pela primeira vez, agregará o termo cultural à chamada
oﬁcial do evento, passando a formalizar a fomentação cultural.
Todavia o referido estudo traz a observação e análise empírica realizada em 2014,
quando o evento foi promovido de 10 a 18 de outubro. Nesse período, a Praia da Pipa sediou
a 10º edição do Festival Gastronômico da Pipa, realizado pela EDUCAPIPA (Associação Educacional da Praia da Pipa), promovido pela Prefeitura de Tibau do Sul, operado pela Foco
Operadora de Turismo e patrocinado por diversos agentes dentre eles a FECOMERCIO representado pelo SESC e SENAC. Segundo entrevista com o representante da organização geral,
Cláudio Freitas e de acordo com o material recebido, do mesmo, via email e disponibilizado
na internet, o evento tem 11 (onze) anos no total. Todavia, em 2011, por falta de apoio e patrocínio suﬁcientes para realização do evento, a edição não ocorreu.
Recordando a história do Festival, inicialmente, em 2004, o SEBRAE era o principal parceiro ofertando cursos para as microempresas e incentivando-as a conseguir inserir seus restaurantes no processo de formalização e proﬁssionalização local. Logo em seguida, foi criado
o concurso “novos talentos” com o convite de parceria ao SENAC, UNP, e as demais academias, as quais foram sempre muito participativas e continuam até hoje contribuindo com o
evento. Este não contou com nenhum apoio de leis de incentivo, somente parceria com a
prefeitura local e a rede privada, tanto local quando de outras cidades e Estados. O evento
está consolidado no calendário municipal de eventos, sendo o mais antigo dos festivais na
cidade que, segundo Cláudio Freitas, organizador geral “o evento é um grande divulgador
do destino e gerador de riqueza” (2014).
Atualmente o evento possui mais de uma década de história, e em entrevista com o
mencionado organizador, é referido que para a organização a Praia da Pipa surgiu também
como destino turístico através do viés da alimentação, por já possuir bons restaurantes e
uma gastronomia peculiar,
Natal, a capital, não despontava no cenário gastronômico e como aqui (Pipa) já tinha alguns
restaurantes e pizzarias com qualidade excepcional, movimentava as pessoas que vinham
de lá p’ra cá pra jantar, ou pra almoçar, enﬁm, p’ra degustar alguma coisa e voltar p’ra Natal.
(Cláudio Freitas, Organizador geral, 2014).

O evento move diversos setores com uma dinâmica em rede que interliga restaurantes,
hotéis, pousada, bares, comércio, lojas, se descentralizando do espaço público e para espaços
privados numa polarização que ﬂui, fazendo o evento funcionar durante o dia e a noite (Figura
1 – Mapeamento do evento). Segundo o organizador em todas as edições, inclusive 2014, o
objetivo é sobretudo, sociocultural, buscando, todavia, a melhoria econômica da cidade,
o compromisso com progresso de nossa localidade, por meio da exibição das nossas manifestações culturais, tanto de artistas locais, como regionais, promovendo inclusão social e
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mostrando ao público visitante de outros países o que nós temos aqui: uma riqueza cultural
que por si só já valeria a pena virem para Pipa.
(Cláudio Freitas, Organizador geral, 2014).
Figura 1 – Descentralização do Festival gastronômico da Pipa 2014
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Fonte: Targino (2015)

O evento tem uma mobilidade urbana que percorre os espaços públicos e privados da
cidade, o que mostra o movimento reprodutivo do capital, de formas diferenciadas. Nessa
concepção,
Compreender as relações de poder na produção do espaço turístico implica, necessariamente,
compreender o espaço como algo socialmente produzido, que expressa às contradições do
modo de produção capitalista ou do espaço-mercadoria. (CORIOLANO, 2006, p. 31).

Os 34 estabelecimentos participantes (relacionados na ﬁgura 1) estavam identiﬁcados,
com uma lanterna sinalizadora – símbolo do festival. Ao comprar o guia do evento no estande
de souvenirs ou em pontos de vendas de parceiros, era atribuído ao turista ou degustador
um cartão de votação dos pratos ou drinks participantes do concurso. Os estabelecimentos
inscritos possuíam um regimento com as normas do concurso, as quais regulamentavam os
ingredientes da culinária nordestina e os preços. De acordo com Cláudio, o concurso é o
“carro-chefe” do evento. Segundo ele, os participantes precisam entender que,
O Concurso Gastronômico tem como principal objetivo a divulgação, a valorização da gastronomia regional e o respeito à cultura local do município de Tibau do Sul e do estado do
Rio Grande do Norte. é voltado exclusivamente para os estabelecimentos locais, com sede
ou ﬁlial no município de Tibau do Sul/RN. O concurso garante a liberdade aos cozinheiros
para que criem seus pratos, devendo estes dar a devida relevância a nossa cultura gastronômica, de maneira que se torna obrigatória à inclusão de três componentes característicos
das mesas do Nordeste em suas receitas. São eles componentes de conhecimento popular,
ou seja, elementos de uso comum nas cozinhas nordestinas.
(Cláudio Freitas, organizador geral, 2014).

ÓCIO, CULTURA E CULINÁRIA: FESTIVAL GASTRONôMICO DA PIPA-RN NO FOMENTO DO TURISMO DO NORDESTE BRASILEIRO

A edição de 2014 titulada “Os sabores do mundo se encontram na Pipa”, trouxe diversas
atrações. O evento apresentou uma estrutura com palco cultural, situado em espaço público
e ainda uma arena gastronômica descentralizada, situada em um espaço privado (Figura 02).
A praça do pescador (espaço público) foi utilizada para o “Degusta Pipa” com estandes locados pelo evento, nos quais moradores locais e ainda com um palco e espaço para as atividades culturais do evento (Figuras 03 e 04). O referido espaço recebeu ainda o lançamento do
livro infantil: “Mestre Cuca”, por Márcia Matos, e o relançamento do livro de poemas “Espamina”, de Artur Soares, cantor, compositor e escritor. Contou com a participação de redes
de televisão como o canal Bandeirantes e a InterTv realizando a cobertura do evento. A via
pública, Avenida Baia dos Golﬁnhos, trecho recorte que passa na praça, foi ocupada com estandes de representantes externos que estavam expondo seus produtos e revendendo (Figura 05). Outro espaço do evento, foi um terreno privado, locado para a Arena Gastronômica
funcionar, local onde realizaram todas as oﬁcinas gastronômicas com chefs da culinária nacional e internacional. Na arena ainda decorreu a oﬁcina do mini-chef Helena Mendes de 12
anos ensinando a cozinhar sem glúten, o concurso de Novos Talentos com estudantes de diversos Estados do Brasil concorrendo a prêmios pela melhor elaboração e sabor. Em 2014, o
evento contou com a participação de 34 empreendimentos (bares, restaurantes, hotéis, barracas de praias e barraca de acarajé), os quais somaram um total de 41 receitas dentro das
cinco categorias do concurso: a) Prato principal - almoço ou jantar (18); b) Lanche - crepes,
pizzas, sanduíches (6); c) Petisco - entradas, tira-gostos (6); d) Sobremesa - diversas (pizzas
e/ou crepes se forem doces) (6); e e) Drinks – alcoólicos ou sem álcool (5).
Figura 2 – Estrutura da Arena gastronômica (11 de outubro de 2014)

Visão frontal da Arena Gastronômica, local da realização das oficinas com chefs gastronômicos nacionais e
internacionais e de realização do concurso de Novos Talentos da gastronomia, de degustações e da oficina para
crianças com mini chef. Ao fundo esquerdo da foto, uma sala-cozinha com divisória de vidro para facilitar a
observação de quem não deseja entrar no auditório. À direita, um espaço ambiente para conversa e para se observar
a oficina.
Fonte: Targino (2015)

375

ÓCIOS E RESISTêNCIAS: CRESCER E ENVELHECER EM CONTEXTOS CULTURAIS DIVERSOS

Figura 03 – Abertura do evento na praça pública (10 de outubro de 2014)
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Na Praça do Pescador, o Chef Valdir Araújo comandou um enorme tacho de “baião de dois”, prato com arroz, feijão
e queijo coalho, após ensinar e preparar em público, ao ar livre. O prato é vendido, revertendo toda a renda para o
projeto Afeto, uma ONG da Praia da Pipa, a qual tem por “missão melhorar a qualidade de vida das pessoas com
deficiência, seus familiares e da comunidade em geral, através de ações que visem a sua inclusão social” (Tânia
Casellato, Coordenadora do Afeto).
Fonte: Targino (2015)
Figura 04 – Praça do Pescador (10 de outubro de 2014)

Diversas pessoas observam a culinária social, promovida pelo chef Valdir Araújo. A praça tinha uma estrutura com
10 estandes expondo e vendendo diversos artigos preparadas para o “Degusta Pipa”, entre alimentos, souvenires
do evento, bebidas, doces, que chamavam a atenção para um breve lanche de quem por ali passava.
Fonte: Targino (2015)
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Figura 05 – Avenida baia dos golfinhos (12 de outubro de 2014)
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Uso de parte da via pública da Avenida Baia dos Golfinhos para o evento com instalação de seis estandes de frente
para a referida avenida. Alguns ainda colocaram mesas e cadeiras para os visitantes ficarem à vontade enquanto
lanchavam.
Fonte: Targino (2015)

Considerações finais

O estudo foi realizado através da pesquisa de campo, com destaque para as entrevistas
semiestuturadas, a observação participante e os registros fotográﬁcos, relatos do produtor
cultural e organizador do evento. Perpassando um panorama com atrações públicas, programações abertas ao público, realizadas em espaços públicos ou privados na cidade de Tibau
do Sul, todavia tendo como núcleo central a Praia da Pipa, destino turístico da cidade. De
acordo com a fala do produtor do evento,
é uma grande satisfação, um grande prazer poder viabilizar, um evento desse porte, com
essa ‘peculiaridade’ [...], na população local e no trade turístico como um todo. ‘Se você
quiser ser universal, mostra a tua aldeia’, então a ideia é essa, a ideia aqui é que a comunidade possa se apropriar do evento como seu, o festival é ‘da Pipa’ e não nosso”.
(Cláudio Freitas, Festival Gastronômico da Pipa, 2014).

Nessa concepção, compreende-se a cidade de Tibau do Sul, no estado do Rio Grande
do Norte, como fomentadora de evento cultural que integra sua dinâmica de forma itinerante
e esporádica. Entretanto hoje, o Festival Gastronômico da Pipa, consolida o calendário de
eventos da cidade, promovendo uma dinâmica local diferenciada, especiﬁcamente na Praia
da Pipa. A localidade, não emancipada politicamente, e com isso toda a sua promoção como
destino turístico reﬂete a Tibau do Sul, centro político administrativo. Consoante tal perspectiva o Festival Gastronômico contribui com a geração de renda econômica local, signiﬁcativa para a cidade e para a Praia da Pipa, que fomenta um alcance signiﬁcativo em termos
de visitantes e de receitas no comércio (hotéis, pousadas, restaurantes, bares, lanchonetes,
agências de turismo, entre outras atividades).

ÓCIOS E RESISTêNCIAS: CRESCER E ENVELHECER EM CONTEXTOS CULTURAIS DIVERSOS

378

O evento é temático, ícone na localidade, agregando valores locais da cultura e da culinária que se expande dentro de um crescimento em mais de dez anos de edição que se desenvolve de um núcleo centrado apenas na praça pública e ganha outra centralidade na
distribuição e uso dos espaços.
Por último, parece evidente a ligação do Festival Gastronômico ao lazer. Participar neste
evento propicia o desejo de “mergulhar” em um ambiente diferente da vida na cidade, em
particular, Natal. A vida na Praia da Pipa tem outro tempo regido por esta instância balnear.
Assim, conciliar praia, sol, natureza e gastronomia potencializa o lazer onde o descanso, o
entretenimento, o prazer e o desejado sobressaem e potencializam.
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Considerando a divulgação cientíﬁca como prática cultural que abre espaço para o ativismo social, esse
trabalho examina a iniciativa “Banca da Ciência” a partir de depoimentos de mediadoras de graduação,
líderes de grupo, relativamente ao signiﬁcado de tais práticas realizadas em tempo livre, enquanto mecanismo de crescimento pessoal e proﬁssional.
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Contexto da pesquisa

O projeto “Banca da Ciência” (Piassi et al, 2017) realiza ações de divulgação cientíﬁca
para públicos infantis e juvenis em ambientes educacionais na maior região (macro) metropolitana do Brasil, em um raio de cerca de 100 km da cidade de São Paulo, caracterizada por
uma intensa desigualdade em oportunidades na educação. Suas ações são impulsionadas
por algumas universidades e faculdades públicas implantadas na última década em áreas
periféricas dessa metrópole, para incentivar o acesso a estudantes de baixa renda em cursos
de graduação e pós-graduação, à educação superior. A principal característica da iniciativa é
o foco em atividades recreativas baseadas em mídias, artefatos e práticas culturais populares,
enfatizando narrativas de fantasia e ﬁcção cientíﬁca, para abordar as questões sociais como
(des)igualdade de gênero, direitos dos animais, sustentabilidade, e assim por diante, do
ponto de vista de suas conexões com as Ciências da Natureza. Tais atividades são desenvolvidas e executadas por estudantes de graduação de vários programas diferentes como um
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treinamento prático complementar sobre difusão pública da ciência para públicos jovens, a
partir de uma perspectiva de ativismo. O objetivo deste trabalho é realizar uma breve descrição teoricamente fundamentada dos aspectos formativos da iniciativa e apresentar alguns
resultados gerais. Para realizar esta abordagem, solicitamos a quatro jovens estudantes de
graduação que contassem em primeira pessoa a sua história de atuação no projeto “Banca
da Ciência”, desde o início até o momento atual, em que elas passaram a desempenhar o
papel de líderes de equipe, e que formulassem em especial, reﬂexões sobre o crescimento
pessoal considerando o papel desta atuação em suas vidas.

Perspectivas e quadro teórico

Adotamos a perspectiva educacional de Paulo Freire (2005), onde o diálogo é a chave
de uma libertação autêntica baseada em uma leitura crítica do mundo que nos rodeia. No
contexto de nosso trabalho com comunicação das ciências, temos considerado especialmente a obra “Extensão ou Comunicação” de Paulo Freire (2017) como inspiração fundamental ao examinar o trabalho de quem se propõe a oferecer ao público acesso a um saber
academicamente atestado, observando que muitas vezes esse processo se dá em um formato
antidialógico, em uma espécie de doutrinação da ciência que conﬁgura o que Freire denomina “invasão cultural”. Frequentemente, “a tendência do extensionismo é cair facilmente
no uso de técnicas de propaganda, de persuasão, no vasto setor que se vem chamando
‘meios de comunicação de massa’” (Freire, 2017, p. 94) justamente um dos impasses em
que um conceito como “divulgação cientíﬁca” incorre quando se propõe como um proselitismo da ciência implícito na própria etimologia do termo divulgação. Ao mesmo tempo, há
que se reconhecer o papel contraditório que os meios de comunicação de massa desempenham nas práticas culturais populares e em suas lutas. Georges Snyders (1986), considerando
a educação formal nas escolas, apoia a ideia de que a cultura primeira que os jovens trazem
para o contexto educacional formal – que incluindo a cultura da mídia e os artefatos e práticas
populares - desempenha um papel fundamental que, apesar seus limites, deve ser considerado em seus aspectos legítimos de satisfação. A cultura elaborada deve emergir num processo de dialética a partir daí, levando a experiências educacionais mais profundas e
satisfatórias. Ambas pedagogias compatibilizam-se com a crítica da cultura na perspectiva
dos Estudos Culturais trazida por Douglas Kellner (2003) e Henry Giroux (2000), sendo estes
autores explícitos seguidores do quadro teórico de Paulo Freire. Kellner cita o educador brasileiro ao propor aos Estudos Culturais a tarefa de “ensinar a estudantes e cidadãos como
ler sua cultura, como examinar o que a cultura da mídia e do espetáculo revela sobre o
mundo” (Kellner, 2003, p.28). Giroux, por sua vez explicita Freire quando entende que “as
estudantes são movidas por suas paixões e motivadas, em parte, pelos investimentos afetivos
que trazem para o processo de aprendizado” (Giroux, 2000, p.97) e acrescenta:
As relações entre práxis pedagógica, alfabetização crítica e identidade neste contexto são
sempre vistas como parte de uma luta contínua sobre o que constitui o social, e como as
identidades são moldadas dentro de uma cultura de movimento e indeterminação que permite uma proliferação de discursos, línguas e perguntas (Giroux, 2000, p.97).
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A difusão cientíﬁca conectada às questões sociais assim pensadas, abre espaço ao ativismo, “um conceito que reúne diversos grupos com compromissos educativos e políticos
suﬁcientemente comuns, mas divergentes, de modo a poderem partilhar e aprender juntos
como ‘sujeitos’ em vez de ‘objetos’ de processos educacionais”, conforme Alsop & Bencze
(2004, p. 8) apontam, também a partir de Paulo Freire. Concretizar tal proposta em uma sociedade altamente desigual como a brasileira, pode se entender como tarefa revolucionária,
na perspectiva freireana.

métodos e técnicas

O projeto “Banca da Ciência” envolve mais de 50 estudantes de graduação (cerca de
80% do sexo feminino) em seu polo principal na zona leste do município de São Paulo. Essas
estudantes são oriundas de diversas carreiras, sendo apenas uma delas orientada à educação.
Elas desempenham o papel de “mediadoras” em equipes que executam atividades recreativas com grupos ﬁxos de crianças, em espaços educativos. Cada equipe – com até dez integrantes – se estabelece a partir de uma linha de interesse, liderada por ao menos duas
estudantes, em geral de mestrado ou doutorado, mas em alguns casos por estudantes de
graduação que demonstrem maior destaque e engajamento. Há sete linhas de interesse e
pesquisa, cada uma identiﬁcada com uma sigla referente a uma mulher de relevância no respectivo campo9: ANNAS: Atividades sobre a Natureza Norteadas por Artefatos Simples; DIAN:
Debates e Investigações sobre os Animais e a Natureza; EMMA: Estudos sobre as Mulheres
e as Minorias na Arte-Ciência; LIRA: Laboratórios de Inclusão em Robótica e Astronáutica;
LUCIA: Literaturas, Utopias e Cenas na Investigação da Arte-Ciência; MARIA: Manifestações
da Alegria e da Recreação na Investigação da Arte-Ciência e RITA: Ritmos na Investigação da
Tecnologia e da Arte-Ciência.

Fontes de dados

Nosso foco aqui está nas mediadoras e sobre o papel percebido de tal atuação em sua
trajetória de crescimento pessoal e proﬁssional, considerando que são atividades complementares às aulas e realizadas em seu tempo livre. Seu engajamento no projeto se dá na
forma de uma iniciação à pesquisa-ação, como um ativismo social orientado para a difusão
da ciência e das questões sociais entre comunidades em vulnerabilidade social. Para sistematizar o monitoramento, realizamos entrevistas ou grupos focais periódicas. Elas podem
reﬂetir e avaliar sua participação nas equipes e o impacto das atividades em suas perspectivas
proﬁssionais e pessoais. Nossa análise se concentra não apenas em suas manifestações verbais escritas ou orais, mas também em indicadores indiretos de seu desenvolvimento e engajamento.

9

Ann Druyan e Anna Maria Pessoa de Carvalho; Dian Fossey; Emma Watson; Jacqueline Lyra; Lucia Machado de
Almeida; Maria Antonieta de las Nieves e Rita Lee.
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Para o presente trabalho dadas as limitações de espaço, decidimos dar voz às mediadoras para que relatassem, em primeira pessoa, suas impressões subjetivas desta trajetória.
Para isso, selecionamos quatro estudantes de graduação que se tornaram líderes nos grupos
em que atuavam e solicitamos que apresentassem um breve relato individual, limitado a 500
palavras. Dada a extensão de sua contribuição, as colocamos como coautoras no trabalho. A
seguir, apresentamos esses depoimentos e as interpretações e apontamentos que depreendemos a partir deles.
marina Costa rodrigues, 19 anos, Licenciatura em Ciências da Natureza
Meu primeiro contato com a Banca da Ciência, foi no segundo semestre do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza. Entrei em contato com o projeto após cursar duas disciplinas com o Coordenador Geral do projeto, o Prof. Dr. Luís Piassi. Havia um edital aberto para
preenchimento de vagas para o Programa de Iniciação à Docência (PIBID), para alunos com
interesse em trabalhar em uma escola municipal de educação infantil com temas relacionados a ciência, e divulgação cientíﬁca. O tema pelo qual me apaixonei, Robótica e Astronáutica, sempre me encantou, apesar de não ter tido contatos prévios signiﬁcativos. Ao ser
selecionada, os desaﬁos começaram na preparação das atividades, não só por não ter tido
experiências anteriores com ciência na primeira infância, mas por não saber o que esperar
durante, e após a preparação das atividades. O grupo de crianças, entre quatro e cinco anos
de idade, mostrou-se entusiasmado apenas com a presença de novos membros em sala de
aula. As atividades, planejadas com o auxílio de um Coordenador do projeto, o Prof. Dr. Rui
Manoel, foram o primeiro contato que tive com o planejamento de aulas e todas as suas
variáveis, como o tempo de concentração dos alunos, o espaço disponível para a utilização,
os objetos utilizados, dentre tantas outras tarefas relacionadas a proﬁssão docente, que só
agora, no penúltimo ano de curso entrei em contato. Em um ano de projetos, ﬁzemos foguetes de garrafa PET, geleca magnética, submarinos e sondas exploradoras, usando materiais de baixo custo e recursos audiovisuais para a contextualização das atividades. Essa
experiência no projeto PIBID, apesar do choque inicial e do receio de desenvolver atividades
que não tivessem signiﬁcado para as crianças, trouxe para mim, a certeza de que a carreira
docente é a que queria seguir. Aos poucos, ao passo que aplicávamos as atividades, comecei
a buscar por novos experimentos e inspirações no cotidiano, procurando perto de mim e
da escola, através de elementos que fossem presentes na vida das crianças. O processo de
internalização de conceitos para mim, sempre foi diretamente ligado as conexões possíveis
de realizar entre os conceitos e meu cotidiano, em processos associativos, e percebi nas
crianças a mesma necessidade.
Após o ﬁm do projeto, fui convidada a integrar a equipe Banca da Ciência, que não possuía
mais o enfoque especíﬁco da temática, mas trabalhava com diversos públicos a luz de diferentes temas cientíﬁcos, de forma semelhante a que havia visto no projeto PIBID, de maneira
lúdica e valorizando as experiências prévias dos participantes. A Banca foi, e é, para mim
um projeto no qual a ciência e a arte se encontram de maneira quase poética. Após seis
meses de participação no projeto, comecei a auxiliar as tarefas referentes a coordenação
do projeto. A ciência, muitas vezes em termos técnicos e de difícil acesso ao público, é apresentada por meio de experimentos feitos por nós, alunos, com materiais comuns no nosso
cotidiano. Ao pensar em um experimento, montá-lo, estudar sobre ele e posteriormente
apresenta-lo a pessoas que não teriam esse contato de outra forma, sinto-me realizada não
só como expositora em um projeto de divulgação cientíﬁca. Embora como futura professora
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e como aluna de uma das maiores universidades da América Latina tendo a chance de partilhar todo o conhecimento a que tenho acesso com outras pessoas, que não tem as mesmas
oportunidades que eu. A Banca não é pra mim um projeto, mas sim uma forma de democratizar o acesso a ciência.

Podemos observar no texto da estudante aspectos positivos quanto às atividades da
Banca da Ciência, em que o contato com temas de astronáutica e robótica trazem sentimentos de paixão e encantamento. Ou seja, a identiﬁcação emocional prévia da aluna com um
tema cientiﬁco especíﬁco foi necessário para que ela procurasse se envolver com a Banca
da Ciência. No entanto, os desaﬁos iniciais como as preparações de atividades e sua inexperiência provocaram receios na estudante. Nesse sentido, o discurso da estudante aponta
para uma transformação que foi possível por conta das experiências obtidas no processo, na
medida em que se consolidou o seu engajamento no projeto e a sensação de estar realizada
à medida em que se consolidou e protagonizou dentro do projeto. Em outras palavras, tal
atitude de enfrentar o “choque e receio” iniciais provou ser uma forma eﬁciente de superação, algo similar ao que já foi identiﬁcado na literatura a respeito da participação em feiras
de ciências (Reis, Dionne & Trudel, 2015). Da mesma forma, esta mesma decisão de enfretamento acabou por oferecer oportunidades de ampliar o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (Pedagogical Content Knowledge – PCK, em Inglês) (Leal, Novais, & Fernandez, 2015;
Lopes & Pontuschka, 2015) da aluna (“comecei a buscar por novos experimentos e inspirações no cotidiano, procurando perto de mim e da escola, através de elementos que fossem
presentes na vida das crianças”), ao mesmo tempo que reforçou aspectos da sua identidade
proﬁssional (“certeza de que a carreira docente é a que queria seguir”).
juliana Witzke de brito, 20 anos, sistemas de Informação
Entrei na faculdade de computação com um grande medo: como conciliar meu curso com
a minha vontade de mudar o mundo?
No primeiro mês da graduação conheci a Banca da Ciência e em poucas semanas tive a oportunidade de entrar em um de seus grupos (mais especiﬁcamente o LIRA - Laboratórios de
Inclusão em Robótica e Astronáutica). Foi nesse momento que percebi que o meu desejo
de unir meu amor por tecnologia e meu entusiasmo por transformar as injustiças presentes
na nossa sociedade ﬁnalmente se tornaria realidade.
Inicialmente entrei como monitora em um Clube de Ciências para meninas, porém estava
completamente perdida: Como eu deveria lidar com a falta de materiais nas oﬁcinas? O que
eu deveria fazer para garantir engajamento das alunas participantes? Entretanto, o desaﬁo
de responder perguntas como estas se mostrou completamente imprescindível para o meu
crescimento pessoal. Participar de um grupo preocupado em aparar aqueles que não tem
voz na nossa sociedade me incentivou a batalhar para levar essa iniciativa adiante.
Depois de muito aprendizado como monitora do Clube de Ciências, pude participar da formação do grupo Lab das Minas - onde atualmente atuo como Coordenadora. Juntamente
com a participação de outras alunas de graduação da Universidade de São Paulo, hoje somos
responsáveis por realizar oﬁcinas, eventos e atividades que busquem engajar as mulheres
na área da ciência e da tecnologia. Realizamos semanalmente um Clube de Ciências para
meninas que - utilizando o princípio “faça você mesmo” (ou DIY, Do It Yourself, em inglês)
oriundo do Movimento Maker - incentiva o estudo, a construção, e a manipulação de objetos
relacionados a Robótica, Astronáutica, Eletrônica e Computação em geral. Promovemos o
contato de meninas de escolas públicas localizadas na Zona Leste de São Paulo com debates
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de gênero, Linguagens de Programação, Arduino e outras coisas comumente associadas ao
universo masculino.
Esta minha trajetória me permitiu - além de ajudar outras mulheres a se sentirem pertencentes ao ramo - responder a algo que me perguntavam desde a minha infância: o que eu
gostaria de ser quando crescesse? Ao me questionar sobre o assunto, me sentia deslocada
por não me imaginar dentro de empresas, ou seguindo regras organizacionais rígidas com
o propósito de aumentar o lucro a qualquer custo. Coordenar o Lab das Minas e visualizar
que o meu trabalho estava modiﬁcando na prática a vida de outras mulheres me fez perceber que era isso que eu gostaria de fazer para o resto da minha vida.
Hoje reconheço que a iniciativa foi responsável por permitir que o meu sonho de ajudar outras mulheres se tornasse realidade. Ao mesmo tempo, outro sonho surgiu: o de levar o Lab
das Minas ao mundo para que cada vez mais mulheres percebam que não estão sozinhas e
que juntas, conquistaremos nosso espaço.

A graduanda apresenta um discurso idealista e, assim como no primeiro caso, apresentou
receios iniciais quanto aos desaﬁos que iria enfrentar e apresenta algumas perguntas quanto
às metodologias para desenvolver o seu trabalho no projeto e engajar as outras participantes
do projeto. Contudo, a mesma apresenta enfaticamente as possibilidades que o projeto permitiu no ativismo acerca da relação entre a ciência, tecnologia e a sociedade, especialmente
no que tange na luta pela igualdade de gêneros na ciência e tecnologia. Nesse sentido o projeto possibilitou o engajamento da estudante tanto em suas atividades acadêmicas quanto
em seu projeto de vida. De certa forma, pode-se aﬁrmar que aqui também se vê um componente emocional ligado à decisão da estudante de participar do projeto: o seu desejo (vontade? ânsia? idealismo?) e sua trajetória (como mulher) de ver uma realidade nova, onde
mulheres e homens têm as mesmas oportunidades para trabalharem nos campos da C&T.
giovanna Lourenção macedo, 22 anos, gestão de Políticas Públicas
Em um momento confuso da vida, encontrei o RITA, um grupo de divulgação cientíﬁca por
meio da música, do rock. No começo não sabia bem o que estava acontecendo, queria estar
no grupo e ser útil de alguma forma porque fazer as atividades e participar das reuniões
dava sentido para o ambiente que eu estava: a faculdade um ambiente hostil. Fazer parte
de um propósito que vai além do curso, da universidade fez com que as coisas ﬁcassem
menos hostis e começassem a se encaixar gradualmente conforme crescia meu envolvimento com o projeto, mas precisei ingressar em outro grupo, e mudar, mudar o contexto,
mas não o propósito.
No novo grupo, o MARIA, a ideia era divulgar ciência por meio de propostas lúdicas e fazer
rir. Isso deu outra cor para a vida, dentro e fora da universidade. Outra cor porque abriu horizontes, ter a oportunidade de estudar o lúdico (algo que nunca havia pensado), e como
este impacta no desenvolvimento desde os primeiros momentos da vida, me fez olhar com
uma perspectiva mais leve, para as pessoas de forma geral, mas principalmente para as que
estavam envolvidas no projeto e para mim mesma. Um olhar mais delicado, preocupado
com a forma como afetaríamos quem está presente na elaboração das ideias e atividades
até a aplicação destas e isso foi muito importante, principalmente nesta fase, pois passamos
a atuar em diversos lugares com suas variadas peculiaridades, o que foi muito enriquecedor
para mim de uma forma muito profunda, conhecer outras realidades fora da bolha em que
vivia, fez com que eu não me sentisse tão sozinha.
No início o coordenador do MARIA precisou se afastar e eu com mais uma colega ﬁcamos
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na frente do grupo, era uma preocupação constante sobre “fazer dar certo”, queríamos que
desse certo, não tínhamos muito tempo, e o grupo não contava com pessoas engajadas,
nos ﬁnais de semana nós pensávamos numa forma de articular a proposta que queríamos
levar para as crianças e no que esta signiﬁcava para nós, estávamos dispostas a fazer o que
fosse necessário para o grupo ﬂuir, e ﬁzemos. Depois o MARIA voltou a ter pós-graduandos
na coordenação, foi bom, pois às vezes era difícil ser ouvida pelo grupo sendo eu da graduação, e isso me deixava muito chateada pois era um empecilho para “fazer dar certo”, e
com alguém da pós os integrantes acatavam as demandas e o grupo ﬂuía melhor. Agora me
vejo novamente na posição de coordenadora, que muito me alegra pois estar à frente de
algo que eu acredito ser transformador, fazer parte disso, me motiva a aprender, estudar,
manter a matrícula na USP, a buscar ideias e conhecer coisas que são importantes para o
grupo o que consequentemente contribui para minha formação enquanto cidadã, proﬁssional e ser humano. No entanto, em todos esses anos, este foi o momento que me preocupei mais, pois a possibilidade do grupo deixar de existir ou de eu não conseguir orientá-lo
com as condições que temos são pensamentos constantemente presentes.

No caso dessa graduanda, observa-se seus receios quanto à hostilidade no ambiente
universitário e suas inseguranças (este último um tema recorrente até aqui nas falas analisadas) quanto à consolidação como coordenadora no grupo e à possibilidade da descontinuidade do projeto. Observamos o engajamento da estudante em realizar atividades
extracurriculares das atividades formais de seu curso de graduação e o projeto contribuiu
para que externasse esses desejos, permitindo sentimentos de realização pessoal. A estudante ainda reitera a importância dessas atividades em sua formação proﬁssional e pessoal.
Há também de se destacar a contribuição que o trabalho ofereceu para o desenvolvimento
do senso de pertença da aluna em vários níveis, como sociedade, universidade e grupo de
trabalho. Este sentimento de associação (“membership”) parece ser inversamente proporcional à percepção que a aluna possui do ambiente universitário como hostil.
mariah boratto Peixoto dos santos, 23 anos, gestão de Políticas Públicas
Minha trajetória dentro da Banca da Ciência começou assim que entrei na faculdade, em
2017, quando ﬁz a disciplina “Ciências do Universo”, ministrada pelo professor Luís Paulo
Piassi. Nessa, o professor explicou o que era o projeto, os grupos de pesquisa que existiam
dentro dele e convidou os alunos a participarem. Por eu ser, na época, vegetariana, o grupo
de pesquisa chamado DIAN (Debates e Investigações sobre Animais e Natureza), que estuda
direitos animais e sustentabilidade, despertou bastante a minha atenção. A proposta da
equipe é a de trabalhar tais temáticas em escolas públicas localizadas em zonas periféricas
de São Paulo.
Comecei como voluntária logo no primeiro semestre e, no grupo, conheci pessoas com quem
compartilhava os mesmos interesses. O ambiente era muito acolhedor e receptivo, sendo
que nos reuníamos todas as terças-feiras para estudar e trazíamos comidas veganas para
descontrair e também mostrar aos membros que existem muitas opções de alimentos que
não envolvem crueldade para com os animais. Ali pude aprofundar meus conhecimentos
sobre a causa animal, construir laços e inclusive iniciar minha transição para o veganismo,
algo que já queria fazer há bastante tempo, contudo tinha muitas dúvidas e inseguranças –
essas que foram sanadas com recomendações de leitura e compartilhamento de experiências dos outros membros. Ademais, vi ali um espaço para desenvolver também um dos meus
hobbies, a fotograﬁa, pois precisávamos registrar as atividades que realizávamos nas escolas.
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Em suma, me vi em um ambiente em que meu hobby era visto como bastante positivo e
útil, pude testar novas receitas veganas para trazer aos membros do grupo, melhorando minhas habilidades culinárias, ﬁz novas amizades e trabalhava para inserir o debate dos direitos
animais dentro da periferia, algo que entendo como crucial.
Todo esse cenário gerou uma grande motivação, me fazendo amar participar do DIAN e me
envolver cada vez mais. Isso fez com que eu entrasse na academia e começasse minhas pesquisas, inclusive uma iniciação cientíﬁca. A partir do segundo semestre de 2017, nós nos focamos em trabalhar em escolas de ensino infantil, com crianças de 3 a 6 anos, e eu adorei
desenvolver trabalhos voltados para essa faixa-etária, algo que jamais imaginaria. Por eu
ser a caçula da família, nunca tive muito contato com crianças; todavia, dentro do grupo,
pude descobrir com elas todo um novo jeito de ver o mundo, me encantando profundamente. Eu estava trabalhando e pesquisando, claro, mas também me divertindo e fazendo
algo que faz sentido para mim e está de acordo com minhas convicções.
Creio que todos esses fatores me levaram a um comprometimento cada vez maior com a
equipe, fazendo com que eu ocupasse o cargo de coordenação no segundo semestre de
2018. Ainda é tudo muito recente, mas sinto que essa nova posição está incentivando que
eu desenvolva mais a minha organização, minha escuta, minha comunicação e habilidade
para tomar decisões. Destarte, tenho o DIAN como um espaço de crescimento pessoal, proﬁssional e formador de amizades, mudando minha vida em vários aspectos e me impulsionando a desenvolver habilidades das mais diversas, desde culinárias até acadêmicas.

O ativismo quanto à causa dos direitos dos animais e o acolhimento dos integrantes dos
grupos foram os aspectos iniciais que apontam os aspectos positivos do projeto para a estudante. Observa-se no discurso que os temas estudados pelo DIAN permitiram que a mediadora mudasse ainda mais seu estilo de vida, realizando a transição para o veganismo. O fato
de o projeto permitir trazer para dentro de si os seus interesses culturais/pessoais como a
fotograﬁa e a culinária certamente contribui para a aluna se sentir acolhida (algo também
mencionado/ conﬁrmado por Giovanna quando se referiu ao ambiente hostil da universidade). Ou seja, a experiência de vida da aluna (neste caso com questões relacionadas aos
direitos animais) permitiu uma identiﬁcação com o projeto (fato reportado igualmente por
Juliana a respeito da sua luta pela maior e melhor inclusão da mulher na C&T). Além disso,
veriﬁca-se em seu discurso, o engajamento quanto às questões sociais que tangem o projeto
(semelhante ao depoimento de Juliana), e suas possíveis repercussões dentro de ambientes
externos à universidade, como a periferia da cidade de São Paulo, em que ocorrem as atividades descritas.

Conclusões

A coleta de depoimentos aqui empregada pode levantar limitações metodológicas na
medida em que as estudantes podem perseguir uma linha narrativa que entendam corresponder às expectativas da coordenação, fato que torna recomendável adotar outras possíveis
fontes de dados que possam ser cotejados. Ainda assim acreditamos poder aﬁrmar, a partir
do discurso de todas as líderes, uma forte presença de fatores emocionais relacionados à
participação inicial das mesmas no projeto: um misto de insegurança e ansiedade para as
possibilidades de transformação social que o projeto permite. Ademais, observamos aspectos
eufóricos quanto aos resultados atuais e às perspectivas para as atividades da Banca da Ciên-

SOCIOATIVISMO JUVENIL EM DIVULGAçãO CIENTíFICA COMO TRAJETÓRIA DE CRESCIMENTO PESSOAL
– ESTUDO DE CASO EM UM PROJETO BRASILEIRO

cia. Nesse sentido, associamos os relatos às questões de satisfação cultural elencadas por
Georges Snyders. Para Snyders (1986, p. 24), as ambições relacionadas às suas satisfações
culturais, estão vinculadas às transformações das “alegrias simples” em “alegrias ambiciosas”,
sendo as mesmas relacionadas, respectivamente à cultura primeira e à cultura elaborada.
No caso, conforme as estudantes relatam o aprofundamento e o desenvolvimento de sua
trajetória nos grupos, ﬁcam evidentes os aspectos de satisfação cultural que o projeto proporciona às mesmas. Além disso, percebe-se que a participação periférica (Fuller, Hodkinson,
Hodkinson, & Unwin, 2005) foi um fator determinante na eventual permanência no projeto
e a gradual aquisição das habilidades necessárias para uma maior identidade com o mesmo.
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sobrE oUTrAs rEVoLUçõEs PossÍVEIs: o LAzEr Como
FormA DE DEsVIo E sUbVErsão

Izabella Galera1
Raquel Garcia Gonçalves2

rEsUmo
Este estudo busca trazer à tona a discussão do lazer como forma de resistência à produção hegemônica
do espaço urbano, a partir da vivência das Ocupações Urbanas de Belo Horizonte/MG, pela luta por moradia, pelo direito à cidade, pelo direito de rir e ser feliz na cidade. A pesquisa se ancora em cartografar
a produção do espaço por meio das brincadeiras, festas e jogos em territórios que se constituem espontaneamente com muita resistência, organização de base, sustentados por saberes populares, sem suporte
institucional, mas com a presença constante e austera da polícia. Nesse contexto, as redes de solidariedade
mostram-se necessárias e constituem-se cotidianamente. Junto da Ocupação Rosa Leão, na região da Izidora, procurou-se veriﬁcar quais são as práticas espontâneas de lazer e onde estas se apresentam no território, participando assim da parte mais agradável e prazerosa da vida. Entende-se aqui que o jogo, o
riso e a festa têm a potência de humanizar a cidade, reivindicando-a como valor de uso e não de troca,
sendo contraproducente e, por isso mesmo, com potência de ﬁssurar as formas hegemônicas de produção
do espaço. O lazer, nesse sentido, é apontado como parte essencial da vida, abarcando a noção de autonomia, liberdade, subversão, atitude lúdica, culturas populares e tempo-espaço. Ao cruzar essas dimensões, defende-se o lazer como uma alegre forma de resistência contra a ordem hegemônica e
revolucionária pelo fato de ser livre, de atuar nos corpos, no imaginário, na subjetividade.
PALAVrA CHAVE
Lazer; Festa; Desvio; Resistência; Subversão.

1. A Produção do Espaço a partir do Lazer nas ocupações Urbanas

Este trabalho parte de uma aproximação com as ocupações urbanas da região da Izidora em Belo Horizonte/MG e da percepção de que as práticas e experiências de lazer [neste
caso situada especiﬁcamente na Ocupação Rosa Leão4] junto aos moradores e movimentos
sociais são formas de resistir, vivenciar e desejar outra cidade. O Objetivo deste estudo é trazer à tona a discussão do lazer como forma de resistência à produção hegemônica do espaço
urbano, a partir da experiência das Ocupações Urbanas, que dentro de um contexto de ex3
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A região é conhecida como Mata do Isidoro e Granja Werneck. Porém devido à pesquisa histórica, descobriu-se
que quem cuidava e detinha o poder dessas terras era uma mulher chamada Izidora. A partir daí, os movimentos
sociais e a rede de apoiadores passa a chamar a região de “Mata da Izidora”, ou “Região da Izidora”, que simboliza
a luta e a mudança da própria relação com o lugar..
A Ocupação/ Bairro Rosa Leão foi a primeira das três Ocupações que surgiram na região da Izidora, entre maio a
junho de 2013. Conta hoje com aproximadamente 2000 famílias, e faz limite com os Bairros Zilah Spozito, em
Belo Horizonte, e Londrina, em Santa Luzia.
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trema exclusão e precariedade se dispõe a lutar pela moradia, pelo direito à cidade, pelo direito usufruir da vida urbana e ser feliz na cidade.
A inserção cotidiana no território permite não falar sobre a ocupação, mas sim com a
ocupação, ou como aponta Magnani (2012, p. 249), “de perto e de dentro”. Dessa forma, o
intuito é sair do papel distante do pesquisador e inserir-se como agente que contribui para
a luta, sem descolar a pesquisa teórica da ação prática, aceitando assim os laços de afeto e
companheirismo que se constituem no dia a dia.
A Ocupação Rosa Leão, junto com as Ocupações Vitória e Esperança, conformam as
Ocupações da Izidora, região que faz divisa com o município de Santa Luzia, no vetor norte
de Belo Horizonte. Os territórios foram ocupados entre maio e junho de 2013 e hoje, residem
no local, cerca de 8 mil famílias no total (uma média de 30.000 pessoas). Segundo o “Tribunal
Internacional de Despejo”5, o conﬂito fundiário na Izidora se conﬁgura como um dos maiores
conﬂitos da América Latina.
Acredita-se que essas ocupações urbanas reivindicam o direito de viver e usufruir da
cidade, conforme aponta Lefebvre (2011, p. 117):
O direito à cidade não pode ser concebido com um simples direito de visita ou de retorno
às cidades tradicionais. Só pode ser formulado como direito à vida urbana, transformada,
renovada. Pouco importa que o tecido urbano encerre em si o campo e aquilo que sobrevive
da vida camponesa conquanto que o “urbano”, lugar do encontro, prioridade do valor de
uso, inscrição no espaço de um tempo promovido à posição de supremo bem entre os bens,
encontre sua base morfológica, sua realização prático sensível.

Dentre as pautas levantadas pelas ocupações destacam-se: a permanência no território,
o acesso à moradia digna, à saúde, à rede de luz, ao saneamento básico, ao lazer; e, além
disso, o interesse da produção de alimentos nos quintais. Ou seja, não só a autoprodução
da moradia, mas também do alimento, é transversal a todas estas pautas e o lazer se manifesta entre canteiro de obras, bares, pipas, jogos de baralho, nos quintais e no churrasco.
Sob esta perspectiva, compreendemos que o espaço é a possibilidade de junção, produto de inter-relações e interações, e não é pré-existente, mas algo modelado pelas relações
existentes. O espaço então é condicionado e condicionante das relações humanas, como
algo aberto e em plena transformação e atualização, sendo produzido cotidianamente por
uma disputa de interesses que se dá entre diversos agentes por meio da cooperação e do
conﬂito.
A cidade, neste sentido, nasce e se desenvolve justamente por se alimentar daquilo que
a transforma. Há então uma lógica mutável e temporal da produção do espaço, que está em
constante transformação.
Segundo Lefebvre (2000), percebemos ser importante destacar, aqui, a ideia de Espaço
Abstrato e do Espaço Diferencial. O Espaço Abstrato representa um espaço que é formatado
e orientado para a reprodução do meio de produção hegemônico. Essa conﬁguração tem
como características a homogeneidade (negação das diferenças), a fragmentação (funcionalmente segregado) e a hierarquia (lógica de dominação centro-periferia).
5

O “Tribunal Internacional de Despejo" ocorreu no espaço da Conferência das Nações Unidas Habitat III, em Quito,
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SOBRE OUTRAS REVOLUçõES POSSíVEIS: O LAZER COMO FORMA DE DESVIO E SUBVERSãO

Acontece que dentro desse espaço abstrato, por meio de atravessamentos diversos, de
conﬂitos e contradições, há um potencial transformador, diferencial, que junto com “a vivência
e a experiência, atacadas de todas as formas, se defende pela revolta, pela espontaneidade
bruta, pela violência contra a agressão permanente e cotidiana” (SERPA, 2014, p. 491).
Em meio a essas outras formas de produção espacial estão as Ocupações Urbanas6, locais de pobreza e exclusão, geralmente invisibilizadas pelo poder público e vistas como “não
oﬁciais”, apoiadas na autoconstrução e nas redes de solidariedade que substituem ou ocupam o papel que deveria ser do Estado. Tais ações são apontadas por Holston (2013) como
“Cidadania Insurgente”.
Destaca-se que a palavra heterotopia vem da junção de hetero (diferente, outro) e topos
(lugar). São nesses espaços que estão contidos os conﬂitos e comportamentos fora do padrão
hegemônico e socialmente aceitos. é o lugar do desvio, da diferença, sendo espaços sociais
limítrofes e intersticiais, que dão a possibilidade de “algo diferente”.
A condição da apropriação instala-se a cada momento que um indivíduo se torna consciente
dos papéis que seu corpo desempenha no espaço social (sua materialidade, sua opacidade,
sua atuação política). Um espaço apropriado é sempre potencialidade de superação da alienação na vida cotidiana uma vez que reinstala o valor de uso (VELLOSO, 2016)7.

A apropriação está para nós como uma contraposição à “sociedade burocrática de consumo dirigido” (Lefebvre, 1991), pois modiﬁca o espaço produzido hegemonicamente e transforma-o, a partir das necessidades e das alternativas cotidianas, por meio da criatividade e
da espontaneidade.
As práticas de lazer, que aqui situamos nas ocupações da Izidora, podem ser vistas e vivenciadas em tantas periferias, e nos demarca principalmente uma contraposição ao espetáculo. é transversal, pois não se limita a uma só faixa etária e nem a um gênero estrito, por
mais que estes territórios sejam bem demarcados, as práticas de lazer ocorrem tanto na rua,
no campo de futebol, no baile funk, no bar mais próximo ou no centro da cidade, como no
quintal no fundo das casas, nas cozinhas, na esfera da vizinhança.

2. o lazer na cadência do jogo, do riso e da Festa

O lazer está inteiramente ligado à construção da identidade do homem, principalmente
pela manifestação cultural que, por meio de sua expressão gestual, torna-se “lugar”, carregado de sentidos, afetos e relações de poder.
é valido lembrar que Gomes (2008) deﬁne o lazer como sendo operado em três esferas:
Atitude Lúdica ou Ludicidade; Manifestação Cultural; e Tempo-espaço. Essas três esferas são
indissociáveis, pois abarcam dimensões do nosso comportamento biocultural.

As ocupações urbanas surgem de forma espontânea e organizada junto a movimentos sociais, “se conformam
em um movimento de liberdade para a criação de outra cidade, a partir do desentendimento que se tem ou não
da cidade onde queremos viver ou da cidade que cotidianamente produzimos” (MORADO NASCIMENTO, 2016,
p. 147).
7
Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.189/5949 > Acesso em: 15 jun. 2017.
6
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De acordo com Dumazedier (1974), o lazer é exercido à margem das obrigações sociais
em um tempo que varia segundo a forma de intensidade de engajamento do mesmo em
suas atividades laborais. Está assim aliado a um lugar de destaque e representa tanto um
momento de descanso, de constituição da personalidade e de diversão.
Sabe-se que, nas sociedades pré-industriais, as atividades lúdicas, hoje atribuídas ao
lazer, estavam ligadas ao culto, à tradição, às festas e não existia de fato o lazer em si, pois
as atividades de trabalho envolviam ludicidade e prazer criativo. Não é possível compreender-se o lazer de forma isolada, pois ele tem relação direta com várias esferas da vida social.
Nas sociedades antigas, o trabalho era desvalorizado, entretanto, na sociedade industrial, a vida passa a ser regida pela lógica de produção do capital. O trabalho passa a ser visto
como fator central da vida, tendo o lazer a função de “compensar” as frustrações e mazelas
da vida operária, para uma melhoria na qualidade de vida do trabalhador, a ﬁm de que ele
tenha seu tempo livre, recupere-se do trabalho produtivo, tenha tempo para consumir e
volte ao trabalho com mais vigor.
O lazer, então, que poderia ser entendido como uma conquista cidadã, reivindicada
pelos trabalhadores, acaba sendo usado como meio de controle e disciplinamento. Conforme
aﬁrma Gomes (2008, p. 62), “essa institucionalização do lazer, além de repudiar o ócio, foi
atrelada à necessidade de equacionar o tempo livre, selecionar as atividades nele desenvolvidas e disciplinar os divertimentos”.
é a partir das necessidades e desejos do corpo que se age e se praticam atividades de
lazer no campo físico, prático, artístico, intelectual e social. Esses campos de atividade relacionam-se com o imaginário, com as emoções, com a busca pelo encantamento.
Destacam-se, aqui, três conceitos-chave: O JOGO, O RISO e A FESTA, com o intuito de
buscar um entendimento do lazer como uma potência revolucionária.
O Jogo, conceito já bastante estudado no campo do lazer, compreende a dimensão cultural do homem, que se relaciona com seu meio a partir de atividades lúdicas. Essas atividades são exercidas a partir de pactos e regras livremente consentidas e apropriam-se
temporariamente dos espaços com intuito de divertimento, prazer e alegria.
A ideia de jogo, para Huizinga (1993), é central para a civilização e vem como uma categoria absolutamente primária da vida, tão essencial quanto o homem que raciocina (homo
sapiens) e o homem que produz (homo faber) é o homem que brinca (homo ludens). Para o
autor, o homo ludens não substitui o homo sapiens, mas o pressupõe, ou seja, a cultura provém do jogo.
Para que um jogo de fato possa ser entendido como tal, algumas características são
abordadas por Huizinga (1993). A primeira é a voluntariedade, o segundo aspecto é o tempo.
O jogo não faz parte da nossa vida “real-comum” e, por isso, deve ser entendido como um
momento de evasão e subterfúgio temporário da realidade, representando assim uma ruptura momentânea da rotina e da seriedade do cotidiano.
O Riso, assim como o jogo, tem um caráter libertário, porém apresenta o aspecto cômico
e satírico, aponta assim para uma perspectiva emancipatória, desviante e subversiva. Para
Bakhtin o riso tem um caráter ambivalente, que se conﬁgura “no seu alegre relativismo; por
último, esse riso é ambivalente: alegre e cheio de alvoroço, mas ao mesmo tempo sarcástico,
nega e aﬁrma, amortalha e ressuscita simultaneamente”. (BAKHTIN, 1999 p.10)
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Entende-se o riso como uma expressão puramente humana, que inﬂuencia e é inﬂuenciado pelo grupo em que se insere e, como aﬁrma Bergson, “O riso deve corresponder a certas
exigências da vida em comum. O riso deve ter uma signiﬁcação social” (BERGSON, 1983, p. 9).
O riso surge essencialmente em situações sociais, é elemento importante do comportamento e expressa geralmente alegria, prazer e descontração. Porém, pode-se perceber
que o riso vai muito além da brincadeira e do humor, ele pode também manifestar hostilidade
e agressão ou arrependimento. Conforme apresenta Minois (2003, p.35), “o riso é a ritualização do instinto de agressão que existe em cada um de nós”.
Dialeticamente, entende-se principalmente que o riso, tanto no seu caráter de prazer,
divertimento e alegria, quanto no de agressão é fruto de um comportamento que se estabelece como uma “arma duvidosa que se encontra em todas as situações de conﬂito” (MINOIS, 2003, p.43).
O importante é entender que é uma forte ponte de relação entre as pessoas, e um elemento importantíssimo da biologia comportamental humana que interfere muito nas relações tanto sociais, quanto espaciais.
O riso tem um poder revolucionário. Melhor: é um verdadeiro demiurgo, uma potência criativa capaz de ressuscitar os mortos [...]. é o riso de alívio que arruína os esforços terroristas
da pastoral oﬁcial; é a divina surpresa, o relaxamento brutal de tensão, no qual os analistas
veem uma das principais fontes do riso. Ele exorciza o medo, sem negar a existência do inferno. Teologicamente, poder-se-ia dizer que esse castigo por inversão não é pequeno. Mas
o que o torna imperdoável é que ele é apresentado pelo riso. é em torno do riso que a divisão e o confronto se efetuam. [...] O riso aparece como uma arma suprema para superar
o medo. Quem ri do inferno pode rir de tudo. O riso – eis o inimigo – para aqueles que levam
tudo a “sério” (MINOIS, 2003, p.275).

Já a noção da Festa é abordada aqui como um fenômeno espacial, que faz da cidade o
seu ambiente de privilégio, por ser o local do encontro. A festa “corresponde, sem dúvida, a
esta “subversão exaltante” (DUVIGNAUD, 1983)”. é uma experimentação do corpo com seu
meio, dentro de um processo efêmero, sedutor e social. Para Duvignaud (1983), a festa é
uma forma de transgressão das normas estabelecidas, tendo, muitas vezes, o efeito desagregador.
O tempo festivo é visto aqui não como tempo produtivo, mas como um momento em
que se inverte a lógica da cidade e por isso mesmo tem seu caráter de subversão, levante e
ﬁssura que ultrapassa as condições de normalidade. A festa é uma ruptura coletiva da ordem
cotidiana.
Historicamente, a festa representa a relação do ser humano com a natureza e a relação
do ser humano com o tempo de vida. Assim, celebra-se o tempo da colheita, as mudanças
de estações, o nascimento, o batismo, a transição de uma fase da vida para outra e também
a morte. Celebra-se o passado, festeja-se o presente e aponta-se para o que há de vir, oferecendo a vida como possibilidade de permanência e de mudança.
Para Durkheim (1968), a festa abarca três características: 1) a superação da distância
entre os indivíduos, ou seja, a capacidade de encontro e aproximação; 2) O estado de “efervescência coletiva”; 3) a transgressão das normas coletivas e o abandono da seriedade da
ordem e disciplina.
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Diante disto, o lazer espontâneo aqui se fundamenta na experiência lúdica, que é expressa nos corpos por meios sensoriais (tato, olfato, audição, paladar e visão), e provoca um
domínio do conhecimento do ser com seu corpo, tendo, como consequência, uma noção de
presença do ser no mundo. Essa espontaneidade, atribuída aqui dentro de um cotidiano,
parte da dimensão de autonomia individual e coletiva, basicamente por se tratar de atividades livremente escolhidas.
é dentro da dimensão de autonomia, liberdade, criação e recriação do mundo que repousa o viés de ﬁssura dos meios de produção hegemônicos, no qual o lazer espontâneo
apresenta sua potência. Por ser um ﬁm em si mesmo, contraproducente e sem a pretensão
de servir para nada além da satisfação, alegria e prazer que as práticas de lazer, insurgentes
e autoproduzidas podem e devem ser exploradas dentro de uma ótica transformadora.

3. o Lazer como subversão e Desvio

Cabe-nos delinear aqui que o lazer é uma prática potente para experimentarmos outras lógicas espaço/temporais, entendidas neste ensaio como formas de subversão e desvio. Nesse
sentido, proclamamos o lazer como subversão por apresentar outros meios de apropriação
na cidade, com participação ativa de quem habita nos territórios, abarcando assim uma dimensão revolucionária e rompendo com as formas hegemônicas de produção do espaço.
O brincar na terra, soltar pipa, pular nos buracos das obras, nadar na caixa d´agua, jogar sinuca e sentar na sombra da árvore para jogar damas são experiências autênticas e emancipatórias que se mostram opostas a um “lazer enlatado” e pronto para o consumo.
As práticas espontâneas de lazer, desse modo, são entendidas a partir de formas autônomas
de produção do espaço como “ﬁssuras” à lógica do capital, defendida por Holloway (2013),
,

como o resultado de uma ação de enfrentamento, de uma resistência, e como construção
de algo que seja diferente, levantando a noção de dignidade, no sentido em que a dignidade
não esperará: a ﬁssura é uma insubordinação aqui e agora, não um projeto para o futuro
(HOLLOWAY, 2013, p.28).

Esse tipo de apropriação do espaço, inserido nas ocupações urbanas, envolve uma criatividade que reﬂete diretamente na forma da cidade. Esta nova forma de vivenciar o espaço
se baseia, sobretudo, no valor de uso da terra, mesmo que o valor de troca incida constantemente, e são ancoradas por um fazer diferente, desviante que emerge da vida cotidiana.
Ressalta-se que a espontaneidade se dá no cotidiano, justamente onde as ambiguidades
se apresentam, e por isto mesmo, seria o lugar da resistência. é a partir do conﬂito e da ambiguidade que emerge da vida cotidiana ou de outro fazer, resistente e desviante, que o lazer consegue materializar-se de forma concreta, por atuar no imaginário e ter o caráter liberatório.
Diante deste contexto, consideramos o tempo de lazer como um tempo intersticial o
que Victor Turner denominaria estado liminar8, que representa aqui uma brecha que abre a
8

Victor W. Turner analisou os Processos Rituais e delimitou uma analise a partir dos momentos transitórios destes
rituais, que chamou de estado liminar. Para o autor a Liminaridade seria momento de margem dos ritos de passagem: fase ritual na qual os sujeitos apresentam-se indeterminados, em uma espécie de processo transitório de
“morte” social, para, em seguida, “renascerem” e reintegrarem-se à estrutura social. Ou seja, uma condição transitória, um entre- lugar, que por isto mesmo, apresenta uma dissolução da estrutura social, criando um estado espaço temporal externo que denomina “communitas”.
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possibilidade de experimentar outros meios de produção do espaço. As práticas espontâneas
de lazer então dão a chance de criar espaços por meio da alegria, sátira, leveza, ironia.
Cabe destacar, contudo, que, historicamente, a noção de vadiagem é impregnada no
imaginário coletivo da burguesia e ainda hoje da classe média e elite dominante. Conforme
aponta Chauí (2012), vários são os estereótipos de vadio e preguiçoso, como o caipira Jeca
Tatu, da obra de Monteiro Lobato; o nordestino que é lento e preguiçoso; o malando desempregado que gasta seu tempo na rua; as mulheres da vida, dentre vários outros.
Esse imaginário segue a humilhar e culpar os antigos negros escravos, que foram substituídos por trabalhadores imigrantes; os povos indígenas, que resistem a esse tipo de cultura
ocidental há mais de 500 anos; as crianças de rua; as mães solteiras, que necessitam sustentar suas casas; ou simplesmente o desempregado.
No contexto atual, esse mesmo brasileiro, que ainda é visto como vadio e preguiçoso
ainda colonizado e alienado, já enxerga dentro de sua cultura a força de sua existência. Valoriza, como algo mais que sagrado, seu futebol, cerveja, jogo, samba, a batida do som bem
alta e o forró da sexta-feira à noite.
O malandro, ﬁgura marcante da cultura brasileira, pode mostrar à luz aquilo que Paul
Lafargue (2003) enxergava como a verdadeira revolução da classe popular, o “Direito à Preguiça”. Muitas vezes, esse malandro é o trabalhador informal, que busca seu sustento, mas
não se curva à lógica da acumulação. é, assim, um desviante, que prefere repousar seu tempo
na roda de samba, no bar, no jogo e na orgia. é aquele que batucou na Praça Onze para seus
Orixás, que deu origem aos blocos de carnavais cariocas e brincou de ser rei por um dia.

4. Narrativas para um próximo diálogo

Na tentativa de mapear as práticas de lazer que emergem dos territórios da Ocupação
Rosa Leão, na Izidora, acabamos por vivenciar junto das crianças, das moradoras e moradores
de luta, momentos de prazer e alegria, em um território que para muitos é um mundo estranho e distante, onde só se vê a carência, desprezando-se as riquezas que existem nestes
lugares.
A Izidora persiste em um contexto de luta há cinco anos, e é um dos maiores conﬂitos
fundiários da América Latina, sendo um território com diversos interesses que se atravessam.
Ainda hoje é tratada de forma austera e violenta.
A região da Izidora, localizada no vetor norte da capital mineira, é alvo de emblemática disputa entre a apropriação do território pelo Estado-capital, mediada pela lógica privatista, e
outras formas de produção do espaço, realizadas por comunidades tradicionais ligadas ao
quilombo remanescente na área e ocupações urbanas de moradia, cuja produção do espaço
passa pela ordem do comum (INDISCIPLINAR, 20179).

Abordando mais diretamente as práticas de lazer, um ponto crucial para discutirmos é
a questão do tempo. No contexto das ocupações, o tempo de lazer não se deﬁne somente
pelo ﬁnal de semana, mesmo que os sábados sejam dias mais movimentados a partir de tais
práticas.
9

Disponível em: http://oucbh.indisciplinar.com/?page_id=696 . acesso 15 de julho de 2018.
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Isto ocorre muitas vezes pelos moradores trabalharem por empreita, como é o caso da
construção civil, pela frequência do trabalho terceirizado, sem carteira assinada e garantia
de direitos. Isto faz com que ocorra uma lógica distinta entre tempo liberado e tempo de trabalho. No caso das mulheres é mais agravante, pois o tempo fora do trabalho geralmente é
ocupado pelos afazeres domésticos.
Entretanto os sábados são os dias em que as mulheres fazem as unhas na calçada, tomando uma cerveja e jogando baralho, que se lavam os carros e em que o forró acontece
(depois do culto). Uma das coisas que difere o tempo do ﬁnal de semana dos dias de semana
é o som. Nos dias normais, por mais que as crianças sigam soltando pipa intensamente, brincando com a terra e os materiais de construção, são dias mais silenciosos. Já nos ﬁnais de
semana todas as atividades de ócio são acompanhadas de uma caixa de som com música
bem alta.
Nos ﬁnais de semana são os dias de mutirão, o que não se restringe a um dia de trabalho. Muito pelo contrário: o mutirão é um momento de socialização e riso em muitos momentos. O trabalho pesado acontece junto com uma churrasqueira improvisada, cerveja e
som alto.
Figura 1 - Churrasqueira na rua Pedro Pomar

Foto: Izabella Galera (2017)

As atividades de lazer que ocorrem durante a semana são principalmente protagonizadas pelas crianças, que ao voltarem da escola já encontram seus primos e vizinhos e vão
brincar. As práticas são diversas, mas cabe chamar a atenção para a capacidade criativa das
brincadeiras em meio aos materiais de construção. Lembremo-nos: as ocupações são canteiro de obra constante. As crianças brincam com carrinho de mão, onde um deles entra e o
outro carrega, com montes de terra, areia, brita, e destes materiais inﬁnitas possibilidades
de divertimento surgem.
Outro ponto forte, principalmente entre maio a setembro são as pipas. Toda criança
tem ou quer ter uma pipa. Em todas as mercearias vende-se a corda, e as pipas que não são
compradas, são feitas de sacola plástica. Também o velotrol e a bicicleta são os brinquedos
mais constantes nos territórios.
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Figura 2 e 3 - Criança brincando com velotrol em uma segunda-feira e crianças fazendo pipas no Festival de
Pipas que ocorreu dia 08/07/2017
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Foto: Izabella Galera (2017)

Em maio de 2017 conversamos com aproximadamente 15 crianças, e ao perguntar o
que elas mais gostam de fazer para brincar, o que foi levantado foi soltar pipa, subir em árvore, brincar de esconder, jogar bola, e brincar de escolinha. Ao reﬂetirmos sobre estas atividades, ressaltamos que nenhuma das práticas, exceto brincar de escolinha, necessita de
um espaço ﬁxo. Ou seja, o importante é que tenham árvores, que tenha um espaço aberto
para jogar bola, mas não necessariamente restringe-se o brincar a um espaço de parquinho
ou praça. As brincadeiras são brincadeira de rua e dinâmicas.
Figura 4 - meninos jogando futebol e utilizando o portão como trave.

Foto: Izabella Galera (2017)

Entramos, aqui, no caráter espacial do lazer. Para as crianças o lazer é exercido principalmente na rua, mas sempre próximo às casas onde moram. Esta apropriação gera o que
Magnani (2003) chama de “Pedaço”, que é uma unidade territorial que se constitui pelas
práticas de lazer, por isto mesmo têm um caráter efêmero.
Os “pedaços” são formados por pessoas que vivem próximas, e uma das características
das ocupações é a proximidades dos parentes, ou seja, os vizinhos muitas vezes também são
primos. A presença de muitas crianças acaba por contribuir para a formação de núcleos de
brincadeiras. Geralmente há um adulto por perto assistindo, mas não há um controle e imposição das atividades exercidas.
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Foto: Okupa Mídia (2017)

Procurou-se cartografar as práticas de lazer, a partir, inicialmente de um diário de campo
elaborado sobre um mapa, sintetizando posteriormente em um único mapa. Dessa forma,
além de entender quais são os lazeres da Ocupação, também compreendemos como isto se
especializa, dentro da lógica dos “Pedaços”.
O exercício de desenhar o mapa e depois desenhar no mapa faz com que o entendimento do território se estabelecesse por outras vias, que são muito mais ricas quando se
conhece o território no caminhar, sentar, olhar a paisagem, e também ao cartografar dentro
de uma escala maior e mais abstrata.
Figura 7 e 8 - Primeiro mapeamento feito e mapa dos Pedaços de Lazer, as áreas ainda possíveis de preservação
e áreas de potencial uso coletivo.

Fonte: Elaborado pelas autoras
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O caminho percorrido por este ensaio procura destacar que o lazer é parte fundamental
da vida em comunidade, e no nosso caso especíﬁco, atividade constante exercida nas Ocupações Urbanas. Destacamos aqui que esta parte tão rica e importante da vida é capaz de
transformar e espaço-tempo à medida que é vivenciada.
Enxergamos nos momento de lazer um momento de partilha, troca e divertimento. Extrapola a dicotomia espaço privado X espaço público, gerando territorialidades comuns, que
Rancière (2005) denomina “Partilha do Sensível”. Partilha, para o autor, representa, ao
mesmo tempo, a participação em conjunto e a construção comum e a separação e distribuição igualitária do quinhão que, produzido coletivamente, será partilhado entre o grupo.
Vale-nos retomar a resistência que é expressa das práticas e territórios de lazer dentro
das ocupações urbanas. é visível que imerso a tanta adversidade e negação de direitos fundamentais, o jogo, o riso e a festa são formas se subverter a lógica perversa de exclusão social
e produzir outros territórios, proclamando de forma radical o “Direito à cidade”.
Cabe aqui destacar que o lazer como forma de resistência não se conﬁgurar como uma
bandeira que demanda do estado a “cidade formal”, pois há uma potência revolucionária
que emerge da vida urbana, a partir dos espaços criados espontaneamente, onde sem a presença positiva do poder público, demonstram o resistir cotidiano daqueles que entendem o
riso como alimento e o lazer como potencialidade revolucionária, abarcando a noção de liberdade e a experiência de algo diferente.
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o EsTáDIo É DE qUEm? – A CoPA Do mUNDo Do brAsIL E A
ExPULsão Do TorCEDor Dos EsTáDIos1

Simone Gonçalves de Paiva2
Bruno Modesto Silvestre3
resumo

O objetivo desta pesquisa consistiu em analisar como as mudanças ocorridas nos estádios brasileiros
contribuíram para a alteração do público e a forma de se lidar com o espaço e tempo de lazer nos estádios. Para tal, analisou-se o período das duas Copas do Mundo de Futebol sediadas no Brasil (1950
e 2014). Como metodologia, foi realizada uma pesquisa documental por meio de jornais de grande circulação nos períodos especiﬁcados, além de uma pesquisa comparativa que buscou relacionar os dados
dos dois mundiais. A análise de dois momentos distintos tanto político e econômico, como esportivo,
ratiﬁca como as mudanças alteraram o uso e o signiﬁcado do estádio de futebol. Constata-se que as
alterações realizadas nos estádios, além de priorizar um espaço e tempo de lazer atrelados ao consumo,
trazem elementos de elitização e exclusão dos que não podem pagar por esse novo formato, ou seja,
as arenas afastaram as camadas populares das arquibancadas.
PALAVrAs-CHAVE
Lazer; Estádios; Copa do Mundo

Introdução

Com a chegada da Copa do Mundo de 2014 ao Brasil, se acelerou um processo que era
de certa forma iminente: A modernização dos estádios. Impulsionado pelo novo modelo de
esporte, em que esses equipamentos se tornaram uma rica fonte de investimentos, os clubes
brasileiros começaram a buscar meios para se estabelecer dentro da nova ordem mundial.
A copa foi um estímulo para acelerar a reformulação desses espaços.
Vivemos em um período que o esporte se aloca muito além das linhas da competição
esportiva, ele tem se transformado constantemente, acompanhando o ordenamento da sociedade, principalmente em um aspecto econômico. Segundo Dunning (2003) há algum
tempo não é mais necessário muito esforço para mostrar o quanto o esporte se tornou importante no contexto mundial. Deixou de ser uma simples forma de competição, para se tornar um dos grandes negócios do mundo: um mercado em constante crescimento. Os
campeonatos continentais e mundiais se tornaram eventos grandiosos, acontecendo em ginásios e estádios modernos, com grande aporte de capital, audiência com pico de bilhões
de telespectadores e meios de comunicação que cobrem e anunciam em diversos idiomas e
nas mais diversas plataformas.
O futebol é o esporte que talvez mais tenha se transformado nas ultimas décadas, o
processo de mercantilização e globalização se apresentam de forma muito mais acelerada e
atuante nele. Tendo ele como referência não se pode negar que ele evoluiu a partir - ou junto

Trabalho apresentado durante o XII Encontro Internacional OTIUM e VI Congresso Internacional em Estudos Culturais - Ócios e Resistências: Crescer e Envelhecer em Contextos Culturais Diversos.
2
Mestranda em Educação Física e Sociedade, Universidade Estadual de Campinas, email: Simone.gpaiva@yahoo.com.br
3
Doutorando em Educação Física e Sociedade, Universidade Estadual de Campinas, email: modesto.b@gmail.com
1

401

ÓCIOS E RESISTêNCIAS: CRESCER E ENVELHECER EM CONTEXTOS CULTURAIS DIVERSOS

402

- de interferências da sociedade em que ele estava inserido, assim como muitas sociedades
encontraram no Futebol uma forma de representação e identidade. Giulianotti (2002, p. 5)
aponta que “o futebol é certamente modelado por e dentro de uma sociedade mais geral,
mas ele produz o seu próprio universo de relações de poder, signiﬁcados, discursos e estilos
estéticos”.
Os megaeventos esportivos se tornaram um grande símbolo desse novo modelo de esporte, uma forma construída para ir muito além da exibição esportiva. Pautada em uma sociedade capitalista, os eventos esportivos foram se modelando muito além da competição
esportiva, o esporte como uma forma de consumo resigniﬁcou tanto a competição quanto
a simples prática esportiva de lazer, assim como a organização de um evento esportivo em
si.
A Copa do Mundo como maior símbolo do futebol, o torneio que reúne várias seleções
em busca de um título, se colocou ao longo do tempo como uma das competições esportivas
mais importantes, o símbolo máximo desse esporte. Seu início tímido em 1930 no pequeno
Uruguai até a superprodução no continental Brasil em 2014, desenha a evolução e a metamorfose que o esporte e tudo ao seu redor passaram.
O Brasil teve a oportunidade de sediar o mundial em dois momentos da sua historia,
em 1950 e 2014. Fica patente que a diferença dos eventos anteriores para os de hoje, se
constrói muito por essa transição que se passou com esporte e com a sociedade. Se antes
esses eventos tinham um caráter muito mais simbólico, hoje eles se constituem como algo
muito mais concreto. O estádio de futebol se tornou um espectro dessa transformação, representando a mudança do esporte e do signiﬁcado do seu usufruto.
O estádio de futebol se produz como equipamento exclusivo para a prática deste jogo,
no entanto ao longo do tempo ele se constitui como um importante espaço de manifestação
e construção de identidades. Ele começou a se apresentar com uma perspectiva cultural,
ou seja, um espaço de fruição das manifestações culturais, essas, marca da expressão humana. No Brasil, ele se transformou em um lugar importante para o lazer da sociedade, uma
forma de contemplar a pratica do futebol e as emoções que esse possibilita, no entanto, ele
não passaria ileso das transformações do esporte.
Quando a Copa de 1950 chegou ao país, ele passava por um importante momento de
transição política e o futebol se consolidava como o esporte da nação. Em 2014, 64 anos
após aquele mundial, o futebol é algo totalmente consolidado e concreto, mas os interesses
em volta desse esporte se tornaram tão amplos, que faz acreditar que estamos lidando com
práticas distintas.
Em 1950, já existia um movimento para modiﬁcar os estádios existentes e construir
novos com capacidade para mais torcedores, já que naquela época estes eram pequenos e
se direcionavam à burguesia brasileira, o interesse era de fortalecer o movimento de popularização do futebol, que já estava em andamento e torná-lo ainda mais do povo. Como naquela época o esporte carregava uma organização amadora, os projetos arquitetônicos dos
estádios eram voltados às multidões e sem limitações dentro da área direcionada à torcida
(Nascimento & Barreto, 2013). Em 2014, o projeto vai além de apenas grandes projetos arquitetônicos construído para multidões, o espaço se torna um ambiente projetado muito
mais para a apreciação e consumo do espetáculo, do que para a ação do torcer. O novo padrão de arenas, denominação reconhecida aos novos estádios, parece buscar um controle
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do modo de viver o esporte, ao contrário das primeiras ediﬁcações esportivas que buscavam
ampliar a participação do público em números.
Logo, o objetivo da pesquisa consiste em analisar como a mudança no modelo de estádio, imposto pela FIFA e o novo padrão implementado no esporte, contribuíram para a transformação do público que frequenta esses espaços e a forma de se lidar com o espaço e tempo
de lazer nos estádios. Utilizamos como objeto de análise as Copas do Mundo de Futebol sediadas no Brasil (1950 e 2014).
Para consolidar essa investigação, foi realizada uma pesquisa documental por meio de
jornais de grande circulação no Brasil e presente nos períodos especiﬁcados de escolha das
sedes e execução do mundial, além de uma pesquisa nos relatórios oﬁciais dos mundiais. Os
jornais escolhidos foram o Estado de São Paulo e o Jornal O Globo. Godoy (1995) coloca que
a pesquisa documental pode apresentar um caráter inovador e trazer contribuições importantes para a pesquisa. Além disso, foi realizada uma pesquisa comparativa que buscou relacionar os dados dos dois mundiais.
O futebol e a Copa do Mundo se transformaram, a ponto de hoje serem vistos como
uma grande inﬂuência mundial, esta representada pela FIFA. Tornando importante investigar
como esse novo modelo de esporte e de estádio tem alterado as vivências de lazer em torno
dele e neste espaço que antes criado primordialmente para exalar emoções, hoje é um área
destinada ao usufruto do produto futebol e do consumo que o rodeia.

o torcer regrado e limitado pelo modelo de estádio

No Brasil, o futebol construiu uma relação muito intima e cheia de signiﬁcados. Quando
falamos desse esporte entramos em uma esfera cheia de simbolismos, mitos e histórias.
Murad (2007, p. 17) aﬁrma que “o futebol é muito mais que um esporte proﬁssional de alto
rendimento: é a metáfora de uma sociedade”. O espetáculo esportivo se constitui como
tempo e espaço de lazer para parcela considerável da população brasileira e o estádios de
futebol se tornaram símbolos dessa manifestação.
A Copa do Mundo é um exemplo desse momento de fruição de emoções e cultura, ela
se caracteriza como um ritual esportivo, um período em que se reúnem em um determinado
espaço os mais diversos números de manifestações emocionais e culturais e o estádio se tornou o espaço especiﬁco para essas manifestações. Ele se insere dentro do espaço urbano
ganhando uma importância e um simbolismo no íntimo daquela sociedade.
Em 2014, o interesse em se construir ou reformar os estádios se apresentou como uma
possibilidade de reformulação desses espaços, principalmente os ligados aos clubes proﬁssionais de futebol, tornando-os assim em focos de investimentos econômicos. Nesse cenário,
o estádio se tornou, sobretudo, uma fonte de receita ﬁnanceira para os clubes e os espectadores adquiriram como marca principal, o caráter de torcedor consumidor. Ao mesmo tempo,
as manifestações ligadas ao lazer também se ligaram com as práticas de consumo do espetáculo esportivo.
Quando foi introduzido inicialmente na Inglaterra, o novo modelo de estádio tinha como
ﬁnalidade diminuir os casos de violência e impedir que tragédias como a de Hillsborough
acontecessem novamente, onde mais de 90 torcedores do Liverpool morreram e outros 700
ﬁcaram feridos. O governo inglês criou um documento que impôs uma série de regras para
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a reformulação e funcionamento dos estádios em dias de jogos, ele era conhecido como Taylor Report (Cruz, 2005).
A ideia desse modelo de estádio era impedir as possíveis reações violentas dos torcedores, com isso a área onde estes ﬁcavam em pé, conhecida no Brasil como Geral, foi tomada
por cadeiras numeradas, as bebidas alcoólicas passaram a ser proibidas, os torcedores passaram a ser vigiados por câmeras de seguranças (Giulianotti, 2002) entre outros. Essa reformulação não apenas transformou o estádio em um novo ambiente, como remodelou as
formas de torcer.
Com o passar dos anos e a completa chegada da mercatilização ao futebol e seus equipamentos, os estádios se tornaram projetos ainda mais complexos e seletivos, uma das maiores vitrines do futebol moderno: instalações grandiosas, arquibancadas tomadas por
cadeiras, restaurantes, lojas, entre outros espaços. Se tornando algo muito mais voltado ao
consumo do espetáculo e de suas mercadorias.
No entanto, nem sempre os Mundiais se construíram com estádios Padrão FIFA. Pouco
antes da Copa do Mundo de 1950 chegar, o país já possuía alguns estádios de pequeno porte
e alguns espaços reutilizados para o futebol, como velódromo. Os antigos modelos eram reconhecidos como espaços elitizados, pequenos e seletivos não condizia com a demanda de
um esporte que se popularizava cada vez mais entre a população. Logo, se identiﬁcava uma
necessidade e um interesse em ampliar os espaços destinados ao futebol. A Copa seria um
estímulo para essa reformulação. Nesse sentido, a ampliação e a construção de estádios para
o mundial de 1950 carregava o discurso do “gigantismo”, atrelado à ideia de progresso econômico e de lazer para as grandes massas. Contudo, Mascarenhas (2013) aﬁrma que, mesmo
sem a Copa do Mundo de 1950, o país teria passado por esse processo todo de popularização
do futebol e os estádios.
A análise de dois momentos distintos tanto político e econômico, como esportivo, ratiﬁca como as mudanças alteraram o uso e o signiﬁcado do estádio de futebol. Hillier e Hanson
(1984 como citado em Nascimento & Barreto, 2013, p.1) aﬁrmam que as relações dos indivíduos no espaço se constroem muito por meio das limitações e permissões que a arquitetura
deste possibilita. A arquitetura não existe sem as relações sociais, toda ediﬁcação é construída pensando no seu futuro uso social.
A relação, então, não é estática. O indivíduo, e a sociedade, também possuem a liberdade
de se apropriar da estrutura espacial que lhe é dada de modo particular e redeﬁnir regras
de utilização, até mesmo subvertendo certas predeﬁnições da concepção de uso original.
Na verdade, o que se estabelece é uma relação necessária e inevitável entre sociedade e
espaço que, quando consolidada, termina por fazer da dimensão espacial um componente
desta própria sociedade (Nascimento & Barreto, 2013, p.2).

o estádio volta a ser burguês

As décadas de 40 a 70 foram responsáveis pela maior parte do surgimento dos estádios
no Brasil, foi o período de consolidação do esporte. Assim como 2014, a Copa de 1950 foi
um fator de aceleração para projetos na espera saírem do papel. No início do século XX o futebol era uma reconhecida prática burguesa, e os espaços em que esta ocorria eram limitados
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à elite brasileira. Na década de 40, dois fatores atuam para este quadro mudar: a popularização do esporte e a necessidade do Estado4 de se atrelar a ele. Naquela época o caráter de
estádio público era respeitado, não se defendia a privatização de um espaço que devia ser
destinado à população. Ao contário de 2014, que os gastos públicos com estes equipamentos
são duramente criticados e se defende um projeto de arena privada. Elas são vistas pelos
clubes de futebol como uma maneira de potencializar seu poder de mercado.
O estádio de futebol se construiu no Brasil como um espaço para expressão e emoções
relacionadas ao clube do coração ou à seleção brasileira, uma área indiferente às classes, motivada pelo prazer de vivenciar o esporte, o que era puramente consumido até a chegada do
Padrão FIFA. O lazer era limitado ao jogo, hoje esse espaço de lazer se compõe por uma série
de atrações que vão além do espetáculo esportivo. Esse novo padrão de estádio implementa
uma serie de restrições que são, muitas delas, designadas pelo preço desse novo modelo,
quanto mais conforto e opções de entretenimento, mais caro se torna apreciar o futebol.
De La Corte (2009) aﬁrma que as mudanças iniciadas na Inglaterra em 1990 foi o inicio
desse novo modelo, que acompanhado pela mudança do mercado do esporte foi agregando
novos valores. O esporte se tornou um negócio, o estádio organizado se torna um equipamento mais seguro e mais rentável, graças aos novos níveis de conforto, o valor do ingresso
tende a crescer, o futebol volta a ser um esporte seletivo. O novo público é menos fanático,
busca lazer e entretenimento e se mostra menos violento (De La Corte, 2009).
Apesar dos momentos históricos analisados serem distintos, tanto do ponto de vista
político e econômico, como esportivo, essas características não atenuam a relação entre os
dois mundiais, mas sim, ratiﬁcam que as mudanças no universo do futebol, principalmente
as econômicas, reforçaram a alteração de público e a forma como esse lida com o espaço
nas arenas esportivas.
As arenas corroboraram as mudanças e o crescimento de um modelo de lazer atrelado
à compra e venda de mercadorias e serviços. Nesse cenário, o estádio se tornou um bem
que possibilita, além do seu próprio consumo, o de outras mercadorias e relega a segundo
plano o lazer como manifestação da cultura e sociabilidade humana. Algo que deixa claro
que esse caráter se transforma, é quando em 2014 as sedes para o mundial são escolhidas
por motivos econômicos e potencialização turística. O momento que o governo decide levar
um estádio para Manaus, Cuiabá e Brasília ele relega qualquer cultura do futebol, pois são
estados sem grande tradição nesse esporte e sem a necessidade, inicial, de possuir equipamentos tão grandes e caros. Ao contrario de 1950, que não somente a hierarquia da cultura
do esporte foi privilegiada como a importância no contexto político do país. As seis cidades
eram reconhecidas como os principais centros daquele Brasil (Mascarenhas, 2014).
Quando o Maracanã foi inaugurado em 16 de Junho de 1950 o discurso da imprensa
era carregado de ufanismo e emoção, muito pelo tamanho daquele estádio e como ele serviria como construção de uma identidade nacionalista. Existia uma expectativa em torno das
manifestações que se aconteceriam ali por diante por meio deste equipamento (O Globo,
1950). O mesmo jornal em 2013 exalta as memórias do estádio ao longo dos tempos e como
essa transformação para a Copa de 2014 fez mal ao histórico estádio e a seus frequentadores.
4

O Governo Vargas (1930-1950) fez um forte uso do futebol como propaganda política, durante seu mandato este
esporte foi um grande influenciador das primeiras políticas publicas implementadas no Brasil, além de utilizar da
atividade e dos espaços destinados a ele como bancada para a propaganda política.
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“O Maracanã é o espírito do carioca5, e a geral era a encarnação disso. Hoje o estádio está
mais para FIFA que para Mario ﬁlho6” (Tabak, 2013). Toma evidenciar o Maracanã por ele
ser não apenas um símbolo nacional, mas sim seu contexto mundial, quando construído ele
era o maior estádio do Mundo, reverenciado pelo seu gigantismo. Ao longo do tempo se colocou como um verdadeiro monumento do futebol brasileiro, e construiu junto com as torcidas de times cariocas e de outros times do país uma série de historias que caracterizam
esse contraste e importância simbólica do estádio de futebol. Não apenas um espaço para o
esporte, mas um lugar para manifestar emoções. Uma espécie de busca da excitação como
diria Elias e Dunning(1992).
A arquitetura dos estádios atuais permite (e busca) criar ambientes distintos, ou seja,
espaços que separem os indivíduos por hierarquia ou classe. Gaﬀney e Mascarenhas (2004)
aﬁrmam que o projeto de arena esportiva destaca a divisão de “classes” que existe no interior
desse espaço. Esses ambientes se tornaram seletivos, pois apresentam ingressos mais caros
e esses valores se relacionam a fatores como proximidade do campo de jogo e comodidade.
Em 2014, eram 12 estádios, sendo 6 a mais que 1950, que custaram mais de 8 milhões
de reais (Brasil, 2014) um valor 20 vezes maior que no primeiro mundial, em que custaram
cerca de 400 milhões de reais (Farrugia, Salgado, Zucchi & Ximenes, 2013). O ingresso mais
barato na última Copa no Brasil correspondia a R$30,00 e o mais caro a R$1980,00 (Leite,
2013), além do preço o que distinguia esses dois tipos de acesso era a distância para o gramado, o valor simbólico de 30 reais possibilitava uma visão minúscula e limitada. Já em 1950,
os valores eram relativos somente ao tipo de assento, as cadeiras cativas ou arquibancada,
o torcedor podia escolher pelo “conforto” da cadeira ou o prazer de sentar no cimento, estes
giravam em torno de 32 a 45 reais (Confederação Brasileira de Desportos, 1950).
O preço dos ingressos relacionado ao salário mínimo da sociedade dos períodos em
questão já nos permite entender como a apropriação do estádio se deu nas Copas do Mundo,
e como se observa uma mudança do perﬁl do frequentador. A partir dos dados levantados
se identiﬁcou, ao se relacionar a média do valor do ingresso com o salário mínimo dos anos
de análise, que a Copa do Mundo de 1950 apresentava um ingresso que equivalia a 8,8% do
salário mínimo, enquanto que em 2014 correspondia a 73%. A média de ingresso no primeiro
mundial era de 33,57 cruzeiros que hoje seria relativo a R$35,087, enquanto em 2014, o ingresso médio era equivalente a R$531,79.
Essa série de transformações do futebol, acarretou diretamente na mutação dos estádios e é patente aﬁrmar que isso interferiu nas formas de manifestações e expressões culturais dos torcedores. Todo esse processo iniciado como uma necessidade de controle de
violência se ampliou para um quadro de restrições de quase todos os tipos de manifestações.
O esporte controlado por princípios do mercado, não se interessa pela democratização
e sim pela popularização e massiﬁcação da sua prática em busca de um grupo de indivíduos
dispostos a consumir o seu espetáculo esportivo e produtos adjacentes. Giulianotti (2012)
aﬁrma que essa transformação no modo de promover o esporte também possibilitou a criação
5
6

7

Carioca identiﬁca quem nasce na cidade do Rio de Janeiro.
Mario Filho era jornalista e foi um dos responsáveis pela construção do Maracanã. Devido a sua inﬂuencia no jornalismo esportivo e sua paixão pelo futebol, ele se utilizou disso para fortalecer o discurso quanto as necessidades
de se construir um estádio de futebol na então capital federal. O Rio de Janeiro foi capital do Brasil entre 1763 a
1961, quando foi oﬁcialmente transferida para Brasilia.
Valor corrigido pela inﬂação de 2014 – Banco Central do Brasil
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de novos tipos de torcedores. Os ﬂaneurs que de acordo com o autor é um torcedor frio e
consumidor, ou seja, ele está ali consumindo o espetáculo, principalmente por meio das mídias
e internet, é um individuo que não possui uma identiﬁcação com a equipe, e pode trocar facilmente seu apoio baseado em resultados ou devido a algum jogador (Giulianotti, 2012).

Conclusão

Esse trajeto pelos dois mundiais sediados no Brasil nos ajuda a entender toda essa transformação que tomou conta do Futebol e como isso tem interferindo na forma de contemplá-lo. Constata-se que as alterações realizadas nos estádios, busca de certa forma impedir
a consolidação de um usufruto construído pelo individuo frequentador do estádio. O espaço
exaltado para ser um ambiente de expressões e emoções, tende a priorizar um espaço e
tempo de lazer atrelado ao consumo. E após a Copa de 2014 se observa que essa transformação causada pelo mundial já atinge os campeonatos nacionais e regionais, pelos valores
de ingresso, a mudança do perﬁl de torcedor e a queda do público nos estádios.
João Havelange quando tomou posse na FIFA em 1974 já aﬁrmava “Vim vender um produto chamado futebol!” (Galeano, 2002). O futebol cada dia mais atrelado ao mercado tem
se colocado muito mais como um produto para venda e consumo, seu caráter simbólico tem
ﬁcado atrelado a momentos dentro de campo que ainda não se pode, de certa forma, controlar como o jogo e o gol. Ademais que a FIFA já tente controlar os tipos de comemorações
dos jogadores.
Por mais que nos tente tirar a emoção e nos afastar daquilo que nós construímos, não
haverá desistência e sim resistência. Aﬁnal, como diz o bordão brasileiro “O futebol é do
povo!”.
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EsTAbELECENDo UmA IDENTIDADE PArA o CoNjUNTo
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rEsUmo
Buscando identiﬁcar marcos conceituais que permitissem estabelecer se o Conjunto Paisagístico Praia
do Jaó deve ser considerado atrativo turístico ou unicamente um espaço de lazer e recreação, desenvolveu-se este estudo de Revisão Integrativa de Literatura via Portal de Periódicos CAPES e Publicações
de Turismo, e Estudo de Caso. As evidências indicam que este Conjunto atrai pessoas que buscam desfrutar de seu potencial natural e material em atividades de lazer e recreação, fazendo emergir o fenômeno turístico e promovendo o desenvolvimento local. Conclui-se que este elemento da paisagem
natural deve ser considerado simultaneamente atrativo turístico e espaço de lazer e recreação.

PALAVrAs-CHAVE
Praia do Jaó; Turismo; Atrativo Turístico; Espaço de Lazer e Recreação.

1. Introdução

Turismo pode ser considerado como um conjunto de práticas que envolve desde o reconhecimento do espaço, planejamento e estruturação ao desejo dos indivíduos em conhecer novos lugares deslocando-se do seu espaço habitual. Considerando que além dos turistas,
estes espaços de interesse são também utilizados pelos moradores locais observa-se que
eles tendem a ser utilizados ora diretamente para práticas do turismo, ora para práticas de
lazer e recreação. Deste fato surgem questionamentos acerca da real ﬁnalidade, atribuição
e identidade destes locais. Aﬁnal, os espaços e as paisagens apropriadas por determinadas
populações como local de descanso e contemplação devem ser considerados atrativos turísticos ou espaços de lazer e recreação?
Neste estudo, o espaço em questão refere-se a uma área de cobertura arenosa com
aproximadamente 800m situada às margens do rio Doce. Tal área, formada naturalmente
em virtude do processo de assoreamento do rio, foi batizada pelos residentes como Prainha
do Jaó. Fazendo o local parte de uma Área de Preservação Permanente (APP), no ano de
2008 foi tombada, em esfera municipal, como Conjunto Paisagístico da Praia do Jaó.
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Considerada cartão postal do município, neste espaço são estabelecidas atividades individuais e coletivas como caminhadas, atividades físicas, nado, manifestações culturais e o
Carnajaó. Este, embora seja um evento sazonal, constitui-se em uma atividade turística importante devido ao seu potencial de captação de recursos tanto para o município quanto
para a população.
Neste contexto, o presente estudo tem por objetivo identiﬁcar marcos conceituais que
permitam estabelecer a identidade da Praia do Jaó, de forma a deﬁnir se este conjunto paisagístico se constitui efetivamente em atrativo turístico ou unicamente em espaço de lazer
e recreação para a comunidade local.

2. metodologia

Dois métodos de pesquisa foram utilizados para o alcance do objetivo deste estudo, a
saber: Revisão Integrativa de Literatura; Estudo de Caso.
A revisão integrativa de literatura é uma técnica de pesquisa que reúne e sintetiza publicações relevantes sobre um delimitado tema ou questão. Trata-se de um processo sistêmico, ordenado e reproduzível que contribui para o aprofundamento do assunto investigado,
bem como possibilita a elaboração de novos questionamentos com vistas ao desenvolvimento de pesquisas complementares (Jenal et al. 2012).
Já o estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências
biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de
maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento (Gil, 2010)
No levantamento bibliográﬁco deste estudo, fez-se uma busca on-line nas bases de
dados Portal de Periódicos CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e Publicações de Turismo. A escolha foi motivada por conterem publicações diretamente relacionadas à Área de Conhecimento que envolve o tema proposto e por serem
periódicos cientíﬁcos com qualis.
No levantamento dos artigos, foram utilizados os seguintes descritores: atrativo turístico
[OR] espaço de lazer [OR] espaço de recreação. Os artigos deveriam ser das bases selecionadas, em português, sem delimitação de período de publicação.
Utilizando o descritor atrativo turístico no Portal de Periódicos CAPES foram encontrados
54, e em Publicações de Turismo, 65. Com os descritores espaço de lazer [OR] espaço de recreação no Portal de Periódicos Capes foram encontrados 676.
A partir da leitura de seus resumos foram selecionados para a leitura exploratória 24
artigos no Portal de Periódicos Capes e 6 do portal Publicações de Turismo. Realizada a leitura
exploratória e considerados os critérios de inclusão foram selecionados para leitura aprofundada 12 e 2 destes portais respectivamente, somando-se 14 artigos para fundamentar o
presente estudo.

3. resultados

ESTABELECENDO UMA IDENTIDADE PARA O CONJUNTO PAISAGíSTICO PRAIA DO JAÓ:
ATRATIVO TURíSTICO OU ESPAçO DE LAZER E RECREAçãO?

3.1. marcos conceituais

Tabela 1 – Identificação, resultados e conclusões dos estudos selecionados para revisão integrativa,
Diamantina, 2018
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Conforme indicado na Tabela 1, as metodologias utilizadas nos artigos incluídos neste
estudo, 05 (35,71%) eram de pesquisa bibliográﬁca; 01 (7,14%) pesquisa documental; 04
(28,57%) pesquisa de campo; 03 (21,42%) pesquisas bibliográﬁca e de campo; 01 (7,14) pesquisas de campo e documental. A pesquisa bibliográﬁca foi a metodologia com maior frequência. Em relação ao ano de publicação, 01 (7,14%) foi publicado entre 1998-2003; 01
(7,14%) no quinquênio 2003-2008; 08 (57,14%) no quinquênio 2008-2013; 04 no quinquênio
2013-2016. Destes a maioria foi entre os anos de 2008 e 2013.
Para que ocorra o turismo faz-se necessário um processo de interação entre pessoas,
espaço e setores da economia que juntos cooperam para sua efetivação. Portanto, as atividades turísticas se constituem em um conjunto de relações e interações que se baseiam
entre o consumo do espaço e dos setores que se correlacionam (Pocidonio; Silva, 2011).
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A atividade turística é dinâmica, está em constante evolução, envolve diversos setores
da sociedade e se assenta sobre quatro pilares, a saber: a) oferta turística; b) demanda turística; c) núcleos receptores; d) operadores de mercado.
A oferta turística são os bens e serviços oferecidos à demanda. De acordo com o Ministério do Turismo oferta turística é: “o conjunto de atrativos turísticos, serviços e equipamentos e toda infraestrutura de apoio ao turismo de um determinado destino turístico, utilizados
em atividades designadas turísticas” (Brasil, 2010, p.27).
Por demanda entende-se o indivíduo que determina ir para este ou aquele lugar de
acordo com seus desejos e aﬁnidades. Para o Ministério do Turismo (Brasil 2010, p.55)
Demanda turística é o conjunto de turistas, que de forma individual ou coletiva, estão motivados a consumir uma série de produtos ou serviços turísticos com o objetivo de cobrir suas
necessidades de descanso, recreação, entretenimento e cultura em seu período de férias.

Em outros termos, demanda pode ser compreendida como o conjunto de indivíduos
dispostos a viajar e consumir o que lhe é ofertado, a ﬁm de suprir suas necessidades relativas
a lazer e recreação.
O Núcleo Receptor ou Destino turístico é a base física onde a oferta e a demanda se encontram, onde há a disponibilidade dos atrativos turísticos (Brasil 2010).
De acordo com o Ministério do Turismo os Operadores de Mercado correspondem às
“empresas e instituições cuja principal função é facilitar a inter-relação entre a demanda e a
oferta. São as operadoras de turismo e agências de viagens, empresas de transporte regular,
órgãos públicos e privados que organizam ou promovem o turismo” (Brasil, 2010, p. 15).
As bases da atividade turística partem da ideia de um planejamento ou estruturação
daquilo que é ofertado na intenção de atrair mais turistas e obter satisfação e superação de
suas expectativas. Neste sentido, deve-se salientar que além da disponibilização do atrativo
turístico, seja ele natural ou sociocultural, é imprescindível que haja o mínimo de estrutura
e planejamento para atender à demanda (Brasil 2010, Grizio, 2011, Silva 2012).
Diversas são as deﬁnições do que seja um atrativo turístico. A partir dos escritos de Rodrigues (2013), Beltrão (1999), Carvalho; Bezerra; Netto (2007) e Beni (2004) deve-se entender como atrativos tanto locais quanto atividades motivadoras do deslocamento humano.
Para Rodrigues (2013) atrativo turístico é todo lugar acontecimento ou objeto que fazem
com que o turista se sinta motivado a se deslocar de sua residência ao destino gerando uma
corrente turística a tal local. Beltrão (1999) classiﬁca como o conjunto de todas as atividades
sociais, culturais, políticas, econômicas e naturais que envolve pessoas que se deslocam de
diversos lugares a outros e permanecem no local selecionado por um determinado período
de tempo. Em outros termos, tanto o próprio local quanto os objetos que o compõem e as
atividades culturais, sociais, econômicas e políticas que lá se desenvolvem, podem ser considerados atrativos turísticos.

3.3 . Lazer e recreação

ESTABELECENDO UMA IDENTIDADE PARA O CONJUNTO PAISAGíSTICO PRAIA DO JAÓ:
ATRATIVO TURíSTICO OU ESPAçO DE LAZER E RECREAçãO?

Ao mencionar a palavra lazer logo faz-se uma relação com o ócio, ou seja, tempo livre,
descanso embora se sabe que vai muito além disso. Para Nunes e Hutz (2014) o lazer envolve
as mais variadas atividades dentro de uma estrutura que possui ligação direta com as necessidades do corpo e do espírito: sejam de caráter físico, prático, intelectual, artístico e social,
e que estejam enquadrados dentro dos parâmetros econômico, social, político e cultural de
cada sociedade.
O lazer é o conjunto de ocupações em que o indivíduo tem liberdade de se desenvolver
à sua maneira, tanto para repousar quanto para divertir-se, recrear-se, entreter-se ou informar-se, após se desligar das obrigações proﬁssionais. Evidencia também o lazer moderno
não apenas ao fato de que é algo livre, ou privilégio de classes dominantes, mas, sobretudo
ao caráter organizacional do trabalho burocrático e industrial (Gutierrez; Almeida, 2008)
Pode-se então compreender o lazer como todas as atividades desenvolvidas pelo indivíduo que não necessariamente envolvam o tempo fora da esfera organizacional, mas que
se realize com plena liberdade de escolha e que por ﬁm eleve e desenvolva o bem-estar
físico, psicológico, social e a qualidade de vida em sua totalidade.
A recreação é uma atividade física ou mental em que os indivíduos satisfazem suas necessidades físicas, psíquicas ou sociais. Sua ﬁnalidade consiste em preservar ou restaurar a
integridade do organismo uma vez que se alcança o equilíbrio psicofísico. (Borenstein; Ribeiro; Costa, 1998).
Ainda de acordo com Santini (Borenstein; Ribeiro; Costa, 1998, p. 495) a recreação visa
quatro objetivos básicos que são:
1) provocar maior integração do indivíduo no seu meio social;
2) melhorar o nível intelectual de cada participante;
3) fazer o indivíduo aﬁrmar-se tal qual ele é, respeitando suas preferências e habilidades;
4) preparar a criança indiretamente para a vida adulta; e no adulto, estimular a realização pessoal plena.
Recreação é então toda atividade que permite a interação dos indivíduos, estimula as
habilidades e realizações individuais, além de propiciar equilíbrio físico e mental.

3.4. o Caso Tumiritinga

O município de Tumiritinga, localizado ao Leste de Minas Gerais possui uma forte e direta relação com o rio Doce. Este se constitui em importante elemento econômico para a
comunidade e também como parte da história de vida dos residentes e do desenvolvimento
da cidade.
Esta relação com o rio Doce se deve à Prainha do Jaó, uma parte arenosa decorrente
de um processo de assoreamento do rio, que se assemelha a uma praia. Por se encontrar à
sua margem, constitui-se em uma Área de Preservação Permanente (APP) instituída por lei
e leva o nome de Prainha do Jaó devido à quantidade de pássaros Jaó que eram encontrados
no município. Desde 1970 a Prainha foi apropriada pelos residentes do município que a utilizavam não apenas como meio de abastecimento e cuidados domésticos, mas também para
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práticas de lazer e recreação. Uma vez que o município não dispunha de locais apropriados
para essas práticas, a praia surgiu como uma chance de suprir essa carência. Abriu-se então
oportunidade de utilizar o espaço para diversas atividades como: comemorações de réveillon,
carnaval, aniversários, churrascos, dentre outras; manifestações religiosas, missas, encenações, batismos e cultos religiosos. A partir do ano de 2001, o maior e mais destacado evento
de carnaval da cidade e região, Carnajaó, passou a ser ali realizado.
O Carnajaó se tornou uma das maiores expressões culturais e turísticas do Leste de
Minas Gerais. Graças ao evento a cidade chega a elevar seis vezes seu contigente populacional em seus dias de festa. Devido toda a inﬂuência que a praia possui sobre a comunidade
(social e econômica), por constituir-se em um patrimônio cultural e paisagístico do município
e, ainda, por ser uma APP, em 2008 foi tombada na esfera municipal como Conjunto Paisagístico da Praia do Jaó que conta com área de eventos à frente da margem do Rio Doce na
Praça Silvio Perez; campo de futebol; quadra poliesportiva; área de camping com churrasqueira; duchas e estacionamento.
Os residentes de Tumiritinga nutrem pela praia um sentimento de pertencimento tão
intenso que não só eles a procuram, mas também é frequentemente procurada por visitantes. Isto abre espaço para o Turismo em determinadas épocas do ano, como em férias escolares e feriados prolongados. Assim, a prainha possui mais do que um valor econômico e
funcional, possui uma relevância de caráter social, histórico e sobretudo de valor sentimental
que a ela foi atribuída.
A Tabela 2 apresenta as diversas formas de usos realizadas por residentes de 352 domicílios de Tumiritinga que participaram da pesquisa “Representações sociais da comunidade
de Tumiritinga sobre o rio Doce e a prainha do Jaó” (Hora, 2012).
Tabela 2 – Informações relacionadas ao uso da Prainha do jaó

4 .Discussão

*Respostas múltiplas fornecidas por 352 respondentes
Fonte: HORA, 2012, p. 163.

Considerando o que foi apresentado sobre a Praia do Jaó e a relação que se estabelece
entre turismo, espaço de lazer e espaço de recreação, observa-se íntima relação entre estes
fenômenos, embora possam existir um sem o outro.

ESTABELECENDO UMA IDENTIDADE PARA O CONJUNTO PAISAGíSTICO PRAIA DO JAÓ:
ATRATIVO TURíSTICO OU ESPAçO DE LAZER E RECREAçãO?

Como explicitado pela literatura, para um local ser considerado atrativo turístico ele
deve dispor basicamente das seguintes características:
1) Ter um atrativo turístico que seja um importante elemento para o local, que tenha a
relação histórica e identitária com os residentes e que seja capaz de despertar o interesse e reconhecimento;
2) Receber ﬂuxo de visitantes, seja o ano todo, em épocas especíﬁcas ou em determinado período;
3) Ter estrutura adequada que atenda à demanda, dispor de meios de hospedagem,
serviços de alimentação e o atrativo ser organizado de forma que receba os turistas
adequadamente;
4) Gerar recursos ﬁnanceiros para o município, permitir que o município capite ICMS
turístico, proporcionar oportunidades de renda extra para os moradores.
Já um espaço de lazer e recreação é todo o espaço que permite as interações entre os
indivíduos, possibilite o estabelecimento de relações, proporcione momentos descontraídos,
eleve a autoestima e o bem-estar das pessoas, induz o relaxamento e satisfação pessoal. Feitas tais observações é possível descrever as seguintes características da Prainha do Jaó:
1) é um espaço estruturado pelo qual os residentes possuem forte ligação, expressa por
um sentimento identitário e de pertencimento local;
2) Dispõe de estrutura básica que possa atender às demandas de moradores e de turistas;
3) Possui área de eventos, de alimentação, segurança, espaço de socialização;
4) Recebe ICMS de Patrimônio Cultural;
5) Recebe ﬂuxo de visitantes em feriados, ﬁnais de semana, férias escolares e eventos
diversos;
6) Realiza o Carnajaó que recebe milhares de turistas todos os anos de ocorrência;
7) é espaço para prática de variados tipos de atividades e é frequentemente visitada e
utilizada por seus residentes que se apropriam dela de diversas formas.
Em se tratando de espaço de lazer e recreação e, atrativo turístico, é notável que a Praia
do Jaó contemple todas as características necessárias para ser considerada um Atrativo Turístico. Constitui-se em um espaço apropriado, cujas interações entre o social e o natural a
colocam em situação de interesse para diversas pessoas que buscam novas experiências em
desfrutar de todo seu potencial natural e material, fazendo emergir o fenômeno turístico e
sua consolidação como promotora de desenvolvimento local.
Vale ressaltar que a caracterização deste espaço como um atrativo turístico não o descaracteriza a também ser compreendido como um local apropriado ao lazer e à recreação.
Isto porque os residentes de Turimiritinga têm na Prainha o lugar adequado para recarregar
as energias após o período de trabalho, passear com os ﬁlhos e interagir com os diversos
atores sociais que permeiam o espaço. Corroborando esse entendimento tem-se a assertiva
de Gutierrez; Almeida (2008) sobre o fato do lazer pressupor ao indivíduo a liberdade de, ao
se desligar de suas obrigações pessoais e proﬁssionais, escolher à sua maneira, propiciar o
equilíbrio físico e mental necessário à qualidade de vida humana, seja por meio do repouso,
da diversão, da recreação, do entretenimento ou mesmo do ócio.
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Em termos globais é possível aﬁrmar que a Praia do Jaó pode ser considerada um atrativo
turístico, uma vez que a mesma recebe turistas, realiza eventos, é estruturada e dispõe de um
espaço capaz de atender à demanda de maneira satisfatória. Embora o ﬂuxo de visitantes não
ocorra o ano inteiro a praia é frequentemente utilizada pelos residentes para diversos tipos de
atividades que possibilitam as mais variadas interações e que são práticas do lazer e recreação.
Portanto, pode-se considerar que a Prainha do Jaó é tanto um atrativo turístico quanto
um espaço de lazer e recreação, uma vez que a mesma cumpre todos os requisitos básicos
tanto de um quanto de outro.
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A INTErAção soCIAL ENTrE TUrIsTAs E A ComUNIDADE
rEsIDENTE - CEDoFEITA, PorTo

Diogo Filipe Matos Moleiro1

rEsUmo
Atualmente os turistas viajam, cada vez mais, para lugares com importância histórica. Neste “novo”
desejo de consumo dos turistas estão as cidades históricas que, pela sua essência, funcionam como
uma das principais atrações turísticas dos nossos dias. O turista cultural procura nas cidades históricas
as diferenças culturais, a herança, o contato com outras culturas. O Porto é uma cidade histórica que
apresenta distintas particularidades na área do turismo cultural. O centro histórico da cidade do Porto
classificado pela UNESCO, em 1996, como ‘Património Mundial’ engloba o património cultural material
e imaterial que funciona como identidade para atrair turistas e/ou visitantes. O presente artigo pretende identificar e analisar as motivações dos turistas para visitarem a cidade, mais especificamente a
zona de Cedofeita, a forma como é visto o turismo pela comunidade residente e o tipo de interação
social existente entre ambos. Partindo do princípio que o espaço público estabelece a relação entre
Patrimônio, Identidade, Turismo e Lazer. Após a realização da pesquisa in-situ, completou-se o estudo
analisando os dados conseguidos segundo a teoria de Doxey (1975) denominada Irridex que pretende
identiﬁcar os efeitos do desenvolvimento do turismo no contexto das relações sociais locais.
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Património; Identidade; Turismo Cultural; Ócio; Interação Social;

1. Introdução

A atividade turística é o fenómeno que mais cresce e se desenvolve a nível mundial carregando, paralelamente, uma panóplia de novos desaﬁos e preocupações, sobretudo nos locais de destino, no contexto da sustentabilidade. Esta preocupação facilita a cooperação
entre os agentes diretamente envolvidos (residentes, trabalhadores e utilizadores do espaço
urbano). O aumento do turismo a nível urbano é visto como um fenómeno favorável associado à economia local, mas, por outro lado, pode interferir com o funcionamento da cidade
(Zacarias, 2015).
O turismo visto num contexto de atitude advém como uma consequência da mobilidade
dos povos. Mobilidades que são naturalmente intemporais, por razões várias, e que se prendem com as migrações económicas, religiosas, militares e outras. Porém, só podemos falar
de turismo apenas a partir dos ﬁnais do séc. XVIII, com a Revolução Industrial e a revolução
dos transportes. O turismo pode ser visto como a soma dos fenómenos e das relações resultantes da viagem de não-residentes, na medida em que não leva a residência permanente e
não está relacionada a nenhuma atividade remunerada (Beni, 2001, p. 36).
Esta deﬁnição de Turismo dá-nos uma clara ideia do conceito de turismo e as suas características evolutivas e adaptativas surgidas desde que o Homem tomou a decisão de sair
1
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do seu ambiente e da sua esfera de relacionamento privado e íntimo para conhecer outros
locais. Segundo Alister Mathieson e Geoﬀrey Wall (1982, p. 394):
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“O turismo é o movimento temporário de pessoas para destinos fora dos seus locais habituais de trabalho e residência, as atividades desenvolvidas durante a permanência nesses
destinos e as facilidades criadas para satisfazer as suas necessidades, dando destaque também à oferta turística como forma dinamizadora de uma atividade fulcral na sociedade.”

Todavia, além do turismo ser deﬁnido em relação à sua produção e consumo, o turismo
tem vindo a ser interpretado cada vez mais como uma dimensão. é evidente, para quem procura perspetivas mais alargadas sobre o turismo, que todas as formas de mobilidade estão
altamente inter-relacionadas. Assim, a inclusão de «turistas» de um só dia nas deﬁnições
técnicas do turismo torna a divisão entre recreio e turismo ainda mais arbitrária (Barcellos
& Moraes, 2017).
Este facto acentua a necessidade dos interessados no turismo de irem ao encontro das
fronteiras arbitrárias entre o turismo e o lazer, o turismo e a problemática da preservação
do património. O turismo constitui apenas uma forma de mobilidade temporária orientada
para o lazer e que, ao fazer parte dessa mobilidade, está simultaneamente a ser moldado
por ela e a moldá-la. Neste contexto de turismo, podemos caraterizar o espaço público como
um produto turístico pensado para o lazer, que serve de base à escolha do turista no momento de viajar, pois a cidade e toda a sua envolvência cultural são alvo de apreciação, não
só da comunidade residente como também dos visitantes. O turismo é, assim, um ato de
apreciação para com a cidade e as suas caraterísticas culturais, que deixou de ser unicamente
um espaço de passagem para ser também um espaço de lazer.
Segundo Edwards (2008), citado por Zacarias (2015), o turismo urbano inﬂuencia toda
a estrutura económica da cidade, tendo impactos físicos e sociais bastante relevantes.
O presente artigo pretende apresentar um balanço do fenómeno do turismo urbano
como estratégia de desenvolvimento, avaliando os seus respetivos efeitos (benéﬁcos ou não),
nas dimensões físicas, sociais e funcionais da cidade, através da identiﬁcação e análise das
motivações dos turistas para visitarem a cidade, mais especiﬁcamente a zona de Cedofeita,
a forma como é percecionado o turismo pela comunidade residente e o tipo de interação
social existente entre ambos.
Para concretizar esta análise, será pertinente uma abordagem inicial à cidade enquanto
espaço público de lazer e portador de um património que se assume como uma forma de
identidade e produto turístico. Esta análise também é útil para compreender a atualidade e
o futuro da cidade do Porto neste domínio, uma vez que se prevê que a atividade turística
continue a crescer. Far-se-á uma aproximação mais pragmática à rua de Cedofeita, onde se
irão analisar os efeitos do turismo, no que diz respeito à identidade do lugar e ao tipo de interação social existente entre os turistas e a comunidade residente e como esta vê o ﬂuxo
turístico na sua comunidade, incluindo a apropriação dos espaços públicos por parte dos turistas.
A escolha da Rua de Cedofeita para a presente investigação, incidiu no forte crescimento
que a mesma atravessa, atribuindo-se ao turismo a principal razão. Após uma altura em que
a Rua de Cedofeita viu muitas das suas lojas fechar portas, recentemente a tendência começou a inverter-se. Projetos inovadores trouxeram mais movimento à bem conhecida rua de
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comércio tradicional. Na rua resistem algumas casas de comércio centenárias da cidade, a
rua foi aberta em 1762, e a sua primeira toponímia foi Rua da Estrada. Posteriormente, chamou-se Rua Direita de Cedofeita acabando por se ﬁxar o nome atual.

2. o Património como lugar de identidade

Não existe um conceito rígido para património, sendo o mesmo um conceito mutável e
sujeito a mudanças espaciais, sociais e culturais. Como tal, património não é uma ciência,
mas sim um termo utilizado para a elaboração de uma abordagem caracterizadora de um
conjunto de bens e saberes sociais (Rocha, 2012). Assim, o património enquanto meio de
estudo pretende estudar, valorizar e divulgar a criação do ser humano nas mais diversas áreas
num tempo que não o nosso presente.
Para Rocha (2012) o Património possui a capacidade de estimular a memória das pessoas ligadas ao próprio património e à sua identidade. Identidade essa que, representando
e realçando a cultura, apelida-se por Património Cultural, sendo este o legado que herdamos
do passado e que transmitimos às gerações futuras. Isto vem potenciar ações de proteção e
valorização.
A questão da sua valorização, preocupação que emerge no século XIX aquando de uma
mudança de paradigma na forma de olhar (anulação de um olhar meramente estético, para
um olhar mais preocupado) para com o património e o que o mesmo representa e desperta,
leva a uma procura de resposta para perceber a sua origem, evolução e simbolismo, desenvolvendo ações de preservação e restauro, sobretudo nos bens materiais. Ao caraterizarmos
o património como algo que recebemos do passado, presenciamos no presente e transmitimos às gerações futuras, estamos a admitir “que o património é historicamente construído
e conjuga o sentimento de pertença dos indivíduos a um ou mais grupos” (Pelegrini, 2006,
p. 3), sentimento esse que acaba por assegurar uma identidade cultural.
A atitude de conservação deve ser de interesse público, quer pela sua vinculação a factos
memoráveis e históricos, ao seu interesse arqueológico, etnográﬁco, bibliográﬁco ou artístico,
atribuindo assim ao património cultural uma função social. Em função disto, a sua preservação torna-se fundamental no que diz respeito ao desenvolvimento cultural de um povo, uma
vez que se reﬂete na sua formação sociocultural. Preservá-lo apresenta-se como uma medida
eﬁcaz para garantir que a sociedade conheça a sua própria história e a de outros. é através
da materialidade que o indivíduo consegue aﬁrmar a sua identidade cultural podendo, também, reconstruir o seu passado histórico (Nascimento, 2016).

2.1. Património Cultural no espaço público

O património, nomeadamente, o património ediﬁcado é o elemento central do turismo
cultural. Segundo Prats, citado por Elsa Peralta (2000, p. 218):
“O património é, e a este respeito existe hoje um consenso generalizado, uma construção
social. (…) Aquilo que é ou não é património depende do que, para um determinado coletivo
humano e num determinado lapso de tempo, se considera socialmente digno de ser legado
a gerações futuras”.
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Património cultural apresenta-se como um sinónimo de memória e identidade, “uma
vez que entendemos o património cultural como lócus privilegiado onde as memórias e as
identidades adquirem materialidade” (Pelegrini, 2006, p. 1). Segundo Pelegrini (2006), as
noções de património cultural estão vinculadas às de memória, que são fundamentais no
que diz respeito a ações patrimonialistas, uma vez que os bens culturais são preservados em
função da estreita relação com a identidade cultural. Pelas expressões materiais de um coletivo, constrói-se uma identidade que, pela repetição no tempo, se torna caraterística de
um povo ou região, identiﬁcando-os, classiﬁcando-os e tornando-os motivo de interesse para
outros.
O património, nas suas mais variadas expressões, (culturais, etnográﬁcas, gastronómicas, entre outras) representa, por vezes, uma revisitação ao passado que entusiasma quer
autóctones, quer visitantes/turistas. Não se discute a sua autenticidade, mas apenas uma
evocação que parece querer recriar memórias. Sendo o património uma construção social
deverá então representar a vontade coletiva num momento passado que seja valorizado no
futuro. Segundo Miles, Remesar, & Villac (2010, p. 47):
“Trata-se de um processo simbólico de legitimação social e cultural de determinados objetos
que conferem a um grupo um sentimento coletivo de identidade. Neste sentido, toda a construção patrimonial é uma representação simbólica de uma dada versão da identidade, de
uma identidade “fabricada” pelo presente que a idealiza. Assim sendo, o património cultural
compreenderá então todos aqueles elementos que fundam a identidade de um grupo e que
o diferenciam dos demais.”

A arte pública, aquela que se coloca e é presença permanente nos espaços de sociabilidade, é, hoje, assunto de conversas, debates e comunicações em toda a parte. A arte pública
tem um papel fundador na formação dos públicos da arte contemporânea ainda mais do
que os museus ou outros espaços onde ela se manifeste como vontade para outras vivências
culturais. Nos espaços públicos a arte tem a vida real dos seus espetadores. Tem a mesma
escala vivencial e é parte integrante do corpo de quem habita o mesmo espaço e a frui como
suporte da sua inquietação cultural especíﬁca.
Sendo pública, de certa forma subentende-se que está disponível, e é entendida livremente por cada um dos seus observadores, sendo também, ao longo do tempo, facultado o
desenvolvimento de uma relação entre as peças e as próprias pessoas. As obras, no seu contexto social, deﬁnem lugares, pessoas, momentos e provocam sentimentos que, por mais
únicos e diferenciados que sejam aos seus observadores, muitas vezes têm como base ligações carregadas de nacionalismos e patriotismos e, quando perduram no tempo, é feita justiça na sua grandiosidade visual.
A ausência de barreiras em espaços públicos surge nesta continuidade de partilha onde
a ausência de limites à própria obra no espaço físico dá lugar à liberdade de interpretações
únicas, pois, fora dos próprios Museus, enquanto sujeitos responsáveis pela divulgação artística, confundem-se progressivamente com a vida quotidiana. A arte pública segundo Miles,
Remesar, & Villac (2010, p. 17):
“que foi até às últimas décadas do século XX, caraterizada por uma forma de intervenção
no espaço público através da edificação de monumentos, estátuas de personalidades e co-
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memorações, e que se revela agora no espaço público das cidades como um movimento de
vanguarda, expressão processual e não objetal, exibindo novas abordagens artísticas num
novo contexto e perante novas políticas culturais.”

3. o Turismo precisa do ócio

Segundo Dumazedier (1973), o lazer é faculdado à margem das obrigações sociais num
tempo que varia segundo o empenho do mesmo, nomeadamente no que diz respeito às
suas atividades laborais. O lazer encontra-se submetido a um lugar de destaque, onde exalta
fatores como o descanso, o desenvolvimento da personalidade e a diversão. Por outro lado,
o ócio, representa, para além dos fatores do lazer, a liberdade, o gratuito e o prazer pessoal,
onde estes fatores não são condicionados pela componente social, mas sim pelo modo de
viver de cada um, onde privilegiam o prazer da experiência. Segundo Cuenca (2008), citado
por Sousa & Baptista (2015):
“O ócio é uma experiência de vivência plena da cultura, em íntima relação com o tempo,
numa perspetiva de desenvolvimento pessoal. O tempo de ócio é, assim, um tempo de reivindicação da pessoa através do autoconhecimento e da potencialização de ocasiões de encontro de valores e de sentidos, como fonte de desenvolvimento da identidade pessoal e
social.”

O ócio é uma experiência complexa que requer e é realizada em liberdade. “O espaço
do ócio é, em rigor, um espaço cultural, contexto privilegiado de relações simbólicas” (Sousa
& Baptista, 2015, p. 278). Podemos referir, património, turismo e cultura como uma relação
reativa e não pontual, porque a cultura, especiﬁcamente as práticas culturais, constituem
um património inalienável das sociedades contemporâneas (Vargas, 2012, p. 7).

3.1. o Turismo Cultural

Segundo J. Levy (1995), citado por Cabeza & Amigo (2013) a cultura, entendida desde
a decisão pessoal do sujeito que a vivencia, permite a sua consideração como uma formulação de ócio. A cultura e o ócio apresentam fronteiras cada vez menos notórias, isto porque
as suas relações têm-se tornado complexas e vinculativas, difíceis de diferenciar de um modo
prático e objetivo. Esta é uma razão importante para valorizar a cultura enquanto experiência
(Cabeza & Amigo, 2013, p. 6).
O turismo cultural, devido à diversidade dos seus conteúdos culturais e históricos que
podem ser explorados de forma tangível ou intangível, tem contribuído fortemente para o
desenvolvimento do turismo em muitos países e regiões. Ele constitui uma das mais antigas
formas de viajar e, atualmente, este tipo de turismo continua a ser um pilar da atividade turística em diversas partes do mundo (Richards & Munsters, 2010). O turismo cultural é ainda
visto como uma opção de desenvolvimento para todos os destinos porque todos os lugares
possuem cultura (Richards, 2007).
A noção de cultura num contexto de ócio, revela-se como um mecanismo para pôr
termo às explicações naturalistas dos comportamentos humanos isto porque, a natureza, no
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homem, é inteiramente interpretada pela cultura, e a cultura, num sentido lato, remetida
para como um modo de vida e de pensamento, é hoje admitida como uma opção credível,
ainda que por vezes com algumas ambiguidades (Cuche, 2003, p. 24).
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4. Interação social entre turistas e residentes no espaço público

Segundo Zacaraias (2015), ao desenvolvimento da atividade turística tem-se atribuído
o pilar de desenvolvimento para as regiões que potenciem a movimentação em lazer de pessoas de um lugar para outro. Neste sentido, as regiões que reúnem estas características têm
estabelecido esforços no sentido de atrair o maior número possível de visitantes como estratégia para o fomento do desenvolvimento. Segundo o mesmo autor:
“Entretanto, nestas regiões, pouca atenção se dá aos efeitos que o aumento massivo de turistas pode originar nos locais de visitação, a relação entre turismo e qualidade de vida das
comunidades recetoras, nem o efeito que o massivo afluxo de turistas pode ter no grau de
satisfação e fidelização dos clientes.”

Neste sentido, o desenvolvimento económico das regiões que potenciem a degradação
ambiental, o desrespeito às normas e padrões culturais das comunidades residentes, a sazonalidade e a massiﬁcação dos locais de visita são aspetos que começam a despertar atenção, no que diz respeito ao fator sustentabilidade (Agardy & Alder, 2005). A cidade é o espaço
público de encontro por excelência, palco dos principais acontecimentos que marcaram a
história da Humanidade; a cidade é a praça-mercado, o centro cívico e cultural, o local de
troca, encontro e comunicação.
A cidade enquanto oferta turística, deve apresentar produtos turísticos atrativos que
rentabilizem o património natural e cultural da região, produtos esses que têm como dever
a criação do mais amplo acesso da população generalizada, onde se subentende que a cultura
popular, em todas as suas manifestações, não seja um privilégio unicamente das elites e que
potenciem a movimentação de visitantes (Miranda, 1997).
Esta atitude de interação responsável entre a população, as empresas e o património singulariza o turismo sustentável, cujo adequado planeamento permite viabilizar o potencial turístico e também potenciar a preservação do património cultural. Segundo Miranda (1997, p. 31):
“O Espaço Turístico é uma unidade complexa, onde entram elementos turísticos e não turísticos e que junto com os agentes envolvidos neste espaço, todos perfeitamente coordenados, vão contribuir para conseguir objetivos comuns: clientes/turistas e agentes públicos
e privados do espaço, satisfeitos pelos resultados da sua experiência de férias e lazer no espaço turístico.”

Segundo Gospodini (2001), citado por Ferreira (2016) grande parte da atividade turística
decorre nas cidades, ocupando substancialmente o espaço urbano, desde os Centros histórico-turísticos, museus, frentes marítimas ou ribeirinhas e parques temáticos ou especializados. Segundo Pearce (2001), citado pela mesma autora (2016, p. 2):
“Numa cidade contemporânea, enquanto espaço de lazer, os turistas partilham diferentes
serviços, espaços e comodidades com os agentes locais, o que gera incompatibilidade ou
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mesmo conflitos entre os diferentes grupos de utilizadores. A vitalidade inerente à aposta
turística da cidade, e as suas consequências.”

A partir do momento em que as cidades ganham a competência de “não deixar fugir os
seus habitantes”, como também de atrair visitantes, estão criados os alicerces para se constituírem enquanto destinos turísticos. A cidade detém caraterísticas capazes de a diferenciar
de todos as outras, tornando-a única. São essas diferenças que proporcionam ao visitante a
capacidade de optar perante as suas opções e as próprias preferências.
Enquanto espaço turístico deverá inter-relacionar a satisfação dos turistas e da comunidade local, potenciando o desenvolvimento sustentável. Para isso, deverá existir uma atitude e relação de cooperação que incremente a qualidade de vida dos cidadãos e satisfaça
as expetativas dos seus visitantes, estes, enquanto avaliadores ﬁnais de todo o processo turístico, pois a eles compete decidir voltar ou não e, essencialmente, referenciar o destino de
forma positiva ou negativa (Boavida-Portugal, 2016).
As interações sociais entre turistas e a comunidade enquanto recetora, ganha importância quando a mesma acontece no próprio local de destino. A interação social é essencial
para o reconhecimento de diferentes identidades socioculturais, isto porque, há já muito
tempo, reconheceu-se que a interação dos grupos sociais determina uma forte inﬂuência
sobre o comportamento dos próprios indivíduos (Crompton, 1979).
Falar da interação entre o turista e a comunidade residente, sem falar do comportamento e da identidade social quer dos residentes, enquanto grupo recetor, quer dos turistas,
é de certa forma insuﬁciente. Isto porque, e segundo Amâncio (1993), o modelo da identidade social permite a análise de fenómenos macrossociais, colocando a identidade como
fator base nas relações intergrupos, considerando a mesma como a causa para a discriminação e diferenciação social. Porém, devemos ter em conta, no contexto de análise das interações sociais, as motivações individuais no que diz respeito às questões de mobilidade ou
mudança social. Sabemos também que estas mudanças sociais estão fortemente associadas
às relações intergrupais.
Paralelamente, quando se fala de identidade regional, não se pretende excluir os demais, mas sim aﬁrmar o direito à diferença e às especiﬁcidades de cada região (Matoso,
1989). Neste sentido, a identidade social dos portuenses está relacionada com a consciência
da pertença a um grupo regional e ao signiﬁcado emocional que resulta desta pertença.
Numa ótica de psicologia social, a interação social entre residentes e turistas carateriza dois
distintos grupos: os ingroup e os outgroup, respetivamente (Neto, 1996, p. 5).

5. Procedimentos metodológicos

Esta investigação pretende analisar a interação social que ocorre no contexto do turismo. Simultaneamente, atribuímos uma atenção especial ao contexto local onde as particularidades socioculturais e identitárias ganham relevância, o caso de estudo incide na zona
de Cedofeita. Associando a análise do fenómeno e a sua materialização no território que sofreu um processo de turistiﬁcação do seu espaço segundo (Knafour, 2012), citado por (Martins, 2014) num contexto de forte dinamização da cultura e do lazer como novos negócios
urbanos (Harvey, 1989), citado por (Martins, 2014).
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As abordagens teóricas mencionadas no presente artigo foram usadas como guias de
leitura da realidade social permitindo, numa fase posterior, a análise e observação do território e da interação social entre a comunidade e os turistas, o que permitiu validar ou não
os contributos teóricos escolhidos. Deste modo, poderemos observar relações intergrupais,
alterações urbanas e compreender regularidades e determinados padrões sociais e locais.
Para além das alterações a nível urbano e territorial, foi necessário reﬂetir
sobre as alterações surgidas do processo turístico no campo identitário, particularmente para
os residentes. Em função disto, foi relevante nesta pesquisa perceber a forma como os portuenses veem o turismo na sua região, bem como os seus locais apropriados e modiﬁcados
para e pela atividade turística.
Com a intenção de conhecer a perceção dos residentes sobre o turismo, aplicou-se uma
pesquisa de terreno com uma amostra deﬁnida aleatoriamente. Foram entrevistados trinta
residentes e setenta turistas, ambos os grupos maiores de dezoito anos, e presentes na rua
de Cedofeita. Para realizá-la criou-se um formulário contendo quatro perguntas abertas e
duas perguntas fechadas (sim ou não, no caso de responder “sim”, explicar o motivo). Usouse também a escala Likert para medir as atitudes e conhecer o grau de conformidade do entrevistado com seis aﬁrmações propostas.
O formulário, direcionava-se essencialmente numa abordagem qualitativa, voltou-se
em duas direções: aos residentes as questões referiam-se ao local, tempo de residência e a
perceção do papel do turismo neste contexto de interação social e apropriação; aos turistas
as questões referiam-se ao local, motivo da escolha e a perceção da interação social ocorrida
entre ambos os agentes.
Os formulários foram aplicados na rua, nos espaços públicos (nomeadamente igreja e
jardins, e nos estabelecimentos de comércio), durante o período de 19 a 29 do mês de janeiro
de 2018. Após a realização da pesquisa, completou-se o estudo analisando os dados conseguidos segundo a teoria de Doxey (1975) denominada Irridex que pretende identiﬁcar e explicar os efeitos do desenvolvimento do turismo no contexto das relações sociais e da
evolução da mudança das atitudes dos residentes para com os turistas (Barcellos & Moraes,
2017).

6. resultados

Os resultados da presente investigação incidem em duas amostras: a amostra da comunidade residente e a amostra dos turistas. Na primeira utilizou-se o índice de Irridex como
método de análise, segundo Doxey (1975), citado por (Barcellos & Moraes, 2017, p. 2066),
o índice de Irridex procura identiﬁcar e explicar os efeitos cumulativos do desenvolvimento
do turismo no que diz respeito às relações sociais e à evolução da mudança nas atitudes dos
residentes para com os turistas, através da medição dos impactos em quatro graus de irritação: (i) na fase da Euforia, os visitantes e investidores são bem-vindos pelos residentes locais;
(ii) na fase da Apatia, os visitantes e residentes mantêm uma relação formal, direcionada
para o marketing e as negociações; (iii) na fase da Irritação, ocorre quando o local atingiu o
ponto de saturação. Os residentes passam a questionar a presença dos turistas; (iv) na fase
do Antagonismo, as manifestações dos residentes são físicas e verbais, o que afasta os visitantes da localidade.
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O turismo em massa na cidade do Porto é relativamente recente, eleito o melhor destino europeu pela European Best Destinations em 2012, posteriormente em 2014, pode-se
aferir que esta fase corresponde à da Euforia no índice Irridex. Após 5 anos de atividade turística, voltando a receber a mesma distinção em 2017, a relação dos residentes com os visitantes continua na fase de Euforia. Porém não é errado aﬁrmar que a mesma poderá ser
ocupada pela fase da Apatia num curto prazo. Perante a primeira aﬁrmação apresentada: A
atividade turística é importante para a cidade do Porto num contexto de crescimento económico, político, social e cultural. Percebeu-se que 54% dos residentes aﬁrmam concordar
fortemente, 33% aﬁrmam concordar e os restantes 13% não concorda nem discorda. Relativamente à relação existente com os turistas, 66% aﬁrma que existe uma relação, neste contexto 53% concorda fortemente que a mesma é uma relação positiva, 27% simplesmente
concorda e 20% não concorda nem discorda. Por outro lado 30%, aﬁrma que não procura
relacionar-se com os turistas e 4% dos entrevistados se posicionaram parcialmente ou totalmente contra a presença dos turistas. Por último 67% considera adequada a apropriação dos
locais públicos pelos turistas, 20% considera desrespeitoso e 13% considera abusivo.
Relativamente à segunda, perante a primeira aﬁrmação apresentada, percebeu-se que
67% dos turistas aﬁrmam concordar fortemente e 33% aﬁrmam concordar com o impacto
positivo do turismo. Relativamente à relação existente com a comunidade local, 53% aﬁrmam
que existe uma relação, neste contexto 60% concorda fortemente que a mesma é uma relação positiva, 26% simplesmente concorda e 14% não concorda nem discorda. Por outro lado
47%, aﬁrmam que não procuram relacionar-se com a comunidade local. Relativamente aos
motivos da estadia 53% opta pelo centro histórico da cidade, 27% a gastronomia, e 20% a
cultura. No que diz respeito aos locais visitados, os locais de fé são os locais de eleição com
67%, seguindo-se as ruas, praças, jardins e parques com 20% e os museus com 13%. Em função dos dados conseguidos 100% dos entrevistados aﬁrmam que a sua estadia na cidade é
prazerosa e destes 88% aﬁrmam querer voltar.
Neste sentido, a interação social estabelecida mostra-se positiva o que reforça a possibilidade de não se gerar conﬂitos ou insatisfações por parte dos residentes e turistas em conformidade com as ações que são estabelecidas no espaço, que sendo público é sinónimo de
pertença para a comunidade residente e produto turístico para o turista.
Contudo, torna-se importante referir que a recente, crescente e intensa presença de
turistas nas áreas centrais do Porto (com foco para a zona histórica), tem sido objeto de debate. A opinião dominante evidencia os riscos desta tendência, apresentando casos de interação negativa com a comunidade residente, (em casos extremos de expulsão dos
residentes), de pressão sobre o espaço público, de descaracterização cultural, ambiental e
funcional, de ameaças ao património, de inﬂação de preços e de perda de identidade. Não
descartando os eventuais riscos, veriﬁcamos que a pressão turística no Porto não é comparável com as situações extremas que se vivem nos principais destinos da Europa. Contrariando a expulsão anunciada de residentes, o que realmente está a suceder no Porto é o
preenchimento de um vazio criado por décadas de abandono (por habitantes, investidores
e políticas públicas).
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Este artigo expressou a perceção dos residentes quanto à interação social resultante da
atividade turística. O estudo teórico da relação entre o turismo e a cidade enquanto palco
desta interação apontou duas importantes categorias para a análise: o património e o espaço
público da zona de Cedofeita. A primeira é a amplitude do conceito de património que engloba mais do que apenas as questões de cultura e identidade.
O Património nas cidades, atravessa uma reestruturação graças ao turismo, o mesmo
responde às expectativas do turismo cultural, uma das variantes turísticas mais dinâmicas a
partir do ponto de vista da procura. é necessário deﬁnir os destinos turísticos de forma integrada e responsável, através da incorporação de todos os recursos existentes, produtos de
uma oferta cultural global, articulado no território e de acordo com a estrutura social e económica, sem nunca deixar de parte a importância da adequada articulação entre turismo e
lazer, identidade e proteção.
O Património, enquanto oferta turística, é de facto o motivo pelo qual o turismo acontece. Contudo, o Património sofre da despreocupação, no que diz respeito à sua memória e
só sobrevive se forem impostas atitudes e esforços necessários para proteger, divulgar e dinamizar enquanto produto social indenitário e, sempre que possível, comercializável. Uma
das principais preocupações das políticas de preservação é a de possibilitar a recriação e valorização da memória cultural no presente, reforçando o signiﬁcado da participação da sociedade em ações que fortaleçam a cidadania e o civismo.
À comunidade compete a verdadeira responsabilidade de salvaguarda dos bens patrimoniais. Se o património em questão pertence à comunidade, como produtores desse
mesmo património, assim sendo, não se pode pensar na proteção dos bens culturais sem
pensar também no interesse da própria comunidade a quem compete o exercício pleno de
cidadania. E para assegurar este direito a comunidade necessita munir-se do conhecimento
e dos meios de promover a sua adequada preservação, porque a proteção do património
deixa de ser um direito para ser um dever público.
Neste panorama de despreocupação e abandono generalizados, a chegada do turismo
veio trazer uma opção de sustentabilidade urbana, que se manifesta nos investimentos, na
reabilitação do parque ediﬁcado, na recuperação comercial, na fruição do espaço público,
na recuperação de equipamentos culturais, na recomposição de uma nova base económica
e social local. As dinâmicas induzidas pelo turismo são um elemento catalisador, uma oportunidade que pode fomentar a regeneração urbana. Este fenómeno tem outro grande mérito,
nunca suﬁcientemente valorizado, é um processo orgânico, suportado por mecanismos de
mercado, não dependendo de dinheiros públicos para se concretizar (Boavida-Portugal,
2016).
A segunda, ao estudar a zona de Cedofeita enquanto espaço público/turístico observou-se que as transformações econômicas acabaram por estimular o aumento populacional
o que gerou uma maior circulação de turistas, expansão urbana e a alteração no uso do território. De um modo geral 90% dos entrevistados aﬁrma que a presença do turismo na cidade
é importante, somente 10% discorda de tal importância. Contudo, pode-se referir, pelos comentários deixados pelos residentes durante a entrevista, que há um sentimento hostil não
necessariamente ao turismo, mas ao turista que apresenta um certo desrespeito para com
o espaço dos residentes, seja através do barulho, indiferença ou entrada em espaços públicos
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de fé, em momentos inoportunos. Este sentimento não decorre somente da experiência resultante da relação entre ambos, o fator da mobilidade urbana também se mostrou uma
preocupação dos residentes, que aﬁrmam que o turismo carateriza o aumento dos custos
de vida na cidade, as diﬁculdades em realizar compras, frequentar os espaços públicos, o
lixo, entre outros.
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AVALIAção Do ProgrAmA EsPorTE E LAzEr DA CIDADE No
CoNVêNIo DE rECIFE: o “oLHAr DA PoPULAção”1

Aniele Assis Morais2
Luciano Pereira3
rEsUmo

O Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC), vinculado ao Ministério do Esporte/Brasil, sob coordenação da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, tem como objetivo democratizar o acesso às práticas de esporte e lazer abrangendo todas as faixas etárias, através da
implementação de núcleos de esporte recreativo e lazer, mediante convênios ﬁrmados entre governos
municipais, estaduais, distrital e instituições de ensino superior. Os núcleos são espaços de referência
e convivência da população atendida pelo Programa, local onde são realizadas a oﬁcinas, com a perspectiva da emancipação humana e do desenvolvimento comunitário, tendo como elementos norteadores as diretrizes pedagógicas. Este trabalho apresenta um recorte da tese de doutorado, na qual
investigou até que ponto os objetivos, diretrizes do PELC foram materializados nos seus aspectos políticos, pedagógicos e técnicos, por meio de uma avaliação na cidade de Recife/Brasil. Por ter considerado
a população como agente imprescindível para avaliar a política pública, trago para ﬁns de debate o
“olhar” desses sujeitos quanto aos aspectos supracitados. Analisando os limites e as potencialidades
apontados pela população atendida quanto à materialização dos objetivos e das diretrizes do PELC;
compreender de que forma as atividades do cotidiano do PELC, oﬁcinas-eventos, ocorre neste convênio
e identiﬁcar as motivações para o acesso e permanência dos participantes. Para a realização da pesquisa
foi necessária a combinação de procedimentos e técnicas. Utilizamos a pesquisa bibliográﬁca, documental e de campo em quatro núcleos do PELC. Na pesquisa de campo realizamos observações de diversas oﬁcinas e grupos focais com a população participante de diferentes faixas etárias. Para realizar
as interpretações e análise dos dados, utilizamos a análise de conteúdo categorial por temática, seguida
de um processo de triangulação (documento, diário de campo e fala dos sujeitos) que nos permitiu
identiﬁcar que o PELC em Recife tem dado passos importantes na sua execução, com ações de esporte
e lazer democratizadas, criação e fortalecimento de vínculo entre sujeitos e instituições, mobilização
da comunidade para auto-organização provocando-a quanto à discussão de diversidade. A população
atendida destaca que os núcleos para além de serem espaços de realização das práticas corporais, são
locais de encontro, de organização comunitária, de resistência e construção coletiva. é lá em que os
beneﬁciários se mobilizam quanto às demandas comunitárias, organizam e realizam os eventos locais,
constroem suas apresentações e discutem o quanto o lazer vem contribuindo na sua vida. Contudo,
estes sujeitos não se sentem protagonistas da política pública de esporte e lazer local, já que lhes foram
retirados espaços democráticos de participação popular na gestão municipal, como as plenárias participativas. Considerando a trajetória histórica de Recife no desenvolvimento de políticas públicas de esporte e lazer, entendemos que é tempo de consolidar-se como política de estado, utilizando o
protagonismo, formação política, mobilização comunitária e resultados já conquistados para avançar
no processo de municipalização; vislumbrando um cenário propício para vivenciar as diversas práticas
culturais de esporte e lazer.
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Este trabalho se conﬁgura enquanto um recorte da tese intitulada: Avaliação do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) no convênio de Recife, sob orientação do Professor
Luciano Pereira e Coorientação do Professor Hélder Isayama, ambos vinculados ao Programa
de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer, pela Universidade Federal de Minas
Gerais. O objetivo geral da tese foi de avaliar como os objetivos4 e as diretrizes5 do PELC materializavam-se no convênio de Recife nos aspectos políticos, pedagógicos e técnicos, a partir
da avaliação cidadã e participativa. Por ter considerado a população como agente imprescindível para avaliar a política pública em questão, trazemos para ﬁns de debate o “olhar”
desses sujeitos quanto aos aspectos supracitados. Compreendendo de que forma as atividades do cotidiano do PELC, oﬁcinas-eventos, ocorre neste convênio, identiﬁcar as motivações para o acesso e permanência dos participantes, analisar os limites e as potencialidades
apontados pela população atendida quanto à materialização dos objetivos e das diretrizes
do PELC.
Para a realização da pesquisa, foi necessária a combinação de procedimentos e técnicas.
Utilizou-se a pesquisa bibliográﬁca para o levantamento das produções acadêmicas que versam sobre a avaliação de políticas públicas de esporte e lazer e do PELC6; pesquisa documental com os diversos documentos norteadores da política local e nacional7; pesquisa de campo
em quatro núcleos do PELC no Recife: Brasília Teimosa/Pina, Campo Grande/Chié, Geraldão
e Santo Amaro/Ilha de Santa Terezinha, totalizando 68 sujeitos (sendo 34 participantes, 23
agentes sociais/trabalhadores do lazer, 9 coordenadores e 2 gestores municipais). Na pesquisa de campo, realizou-se observações nos núcleos (2 meses de incursão) percebendo o
cotidiano das oﬁcinas e eventos realizados em cada núcleo, entrevistas semiestruturadas
com gestores locais (secretário-executivo de Esportes e presidente do Ginásio de Esportes
Geraldo Magalhães – Geraldão) e grupos focais (população participante, agentes sociais e
coordenadores geral, pedagógico e de núcleo).
As reuniões dos grupos focais foram realizadas nos núcleos, com o cuidado de serem
espaços que possibilitassem a gravação em áudio e evitasse a dispersão dos sujeitos. Priorizar
a realização do grupo focal no espaço conhecido dos sujeitos evitou as ausências nos encontros e potencializou a liberdade de expressar-se durante os diálogos. No total foram realizados dois encontros para cada grupo. No caso da população participante, as reuniões tiveram
em média a duração de uma hora e vinte minutos, com a presença do observador, que tinha

Democratizar o acesso ao esporte recreativo e ao lazer; Nortear ações voltadas para públicos diversos; Promover
a formação continuada; Estimular a gestão; Orientar entidades na estruturação das políticas públicas de lazer e
esporte participativa; Promover a formação inicial e estimular a formação continuada dos agentes sociais e
gestores municipais de lazer e esporte recreativo; Valorizar e fortalecer a cultura local
5
Auto-organização comunitária; Trabalho coletivo; Intergeracionalidade; Fomento e difusão da cultura local;
Respeito a diversidade; Intersetorialidade; Municipalização/Institucionalização
6
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7
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público de 2009 a 2015, Diretrizes (BRASIL, 2014a), resultado dos editais e dos municípios nordestinos que executaram o PELC entre 2009 e 2016, as resoluções das Conferências Nacionais de Esporte e Lazer nos anos de
2004, 2006, 2010; bem como o Programa do Governo do Recife – Prefeito Geraldo Júlio (2013-2016), o Projeto
Pedagógico apresentado pela gestão local ao Ministério do Esporte em 2014 e os instrumentos pedagógicos utilizados pela gestão do PELC em Recife (2016).
4
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como função realizar anotações e percepções que tivera durante a condução nos grupos focais, o que auxiliava no planejamento do próximo encontro (DAL’IGNA, 2012). Antecedia o
início do grupo focal uma conversa que apresentava os objetivos do encontro, a conﬁdencialidade dos diálogos e o anonimato dos participantes, o que dava a eles certa “liberdade”
na fala.
Para delimitar a população, foco de análise neste texto, foram estabelecidos os seguintes
critérios: sujeitos participantes de diferentes oﬁcinas temáticas no seu núcleo, diversidade
de faixa etária (jovens, adultos e idosos) e história vivenciada por muitos deles haja vista que
a maioria fazia parte do PELC desde sua primeira edição em Recife. Para realizar as interpretações e análise dos dados, utilizou-se a análise de conteúdo categorial por temática mediante as categorias organização do trabalho pedagógico, gestão, formação e valorização
proﬁssional.
A escolha pelo PELC Urbano8, desenvolvido na cidade de Recife, Pernambuco, justiﬁcase pelo fato de ser um programa que vem sendo desenvolvido há mais de dez anos em parceria com o Ministério do Esporte, sendo quatro edições por meio de edital, um por emenda
parlamentar e um por proponente especíﬁco9; pelo fato de ter sido um dos municípios pilotos
a desenvolver esse programa como política nacional do setor de esporte e lazer e ainda por
ser uma cidade que, historicamente, vem contribuindo com as reﬂexões acerca da participação popular por meio de movimentos sociais e populares10.
Recife é uma cidade litorânea localizada no Nordeste brasileiro. Tem 1.625.583 habitantes segundo o Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE, 2016). Seu índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) está em 0,772 divulgado em 2015. Recife conta com uma
trajetória histórica de mobilização e organização popular por meio de movimentos sociais,
políticos e religiosos.
De acordo com Rezende (2002), nos anos de 1934, Recife já recebia uma grande quantidade de pessoas oriundas da zona rural, cujo sonho era melhorar de vida. Associado a esse
crescimento populacional e à incapacidade de geração de emprego que atendesse a todos,
Recife tornou-se uma cidade carente em infraestrutura, tendo essa população de se ocupar
com atividades informais para garantir sua sobrevivência. Esses sujeitos passaram a ocupar
os bairros periféricos da capital pernambucana, os morros, os alagados, sem acessar a maioria dos serviços públicos básicos.
Foi mediante essa situação que teve início a organização popular por meio de Movimentos de Bairros “que lutavam para conquistar ou garantir direitos básicos reivindicando
melhorias urbanas e equipamentos sociais” (CABRAL; SÁ, 2009, p. 216). Essas organizações
de bairro foram crescendo com o passar dos anos, buscando o diálogo com a Prefeitura do
Recife para sanar as diﬁculdades enfrentadas por essa parcela da população. A principal reivindicação era pela propriedade privada, ou seja, uma regularização fundiária; estendendose, ainda, para os demais direitos sociais de que até então a população estava desprovida.
8

9

10

O PELC pode conﬁgurar-se de duas formas: PELC Urbano e Povos e Comunidades Tradicionais (PCT). Nesse
sentido, opto por trabalhar com o PELC Urbano tendo em vista o atendimento a um público de diferentes idades
e ainda por ser essa modalidade em maior número dos convênios vigentes na região Nordeste, entre eles Recife.
No ﬁnal do convênio, no ano de 2017, o PELC foi municipalizado pela gestão municipal.
Para conhecer um pouco mais da história de luta pelos direitos sociais na cidade do Recife, recomendo Albuquerque (2006).
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Esse processo de mobilização e organização comunitária perdura até os dias atuais, considerando que a população recifense permanece alerta às ações do poder público e requer
de alguma forma participar do processo político, com vista a minimizar/sanar os problemas
sociais e econômicos que lhes são históricos. Fato este que interferiu nos resultados encontrados, tanto ao potencial de organização popular presente nas comunidades investigadas
quanto a capacidade crítica e criativa da população.
Em seguida apresentamos os achados da pesquisa, com vistas a compreender de que
forma as atividades do cotidiano ocorrem neste convênio, identiﬁcar as motivações para o
acesso e permanência dos participantes e analisar os limites e as potencialidades quanto à
materialização dos objetivos e das diretrizes do Programa.

Dialogando com as diretrizes e objetivos do PELC em recife

O diálogo nesta seção será organizado a partir da categoria de análise organização
do trabalho pedagógico, tendo em vista que é explicitado nesta categoria os objetivos
deste texto: atividades do cotidiano, motivação dos participantes no PELC, limites e potencialidades.
As atividades do cotidiano, revelada através da unidade de registro – trato metodológico, foi identiﬁcada tanto nas observações in loco quanto nas falas dos sujeitos. O PELC adota
enquanto opção teórico-metodológica a Educação Popular, orientando assim as ações do
Programa. Sua referência principal está pautada nos estudos de Paulo Freire com a alfabetização de jovens e adultos, o qual utilizava palavras que faziam parte do vocabulário cotidiano
dos sujeitos para sua alfabetização. No PELC, esta aproximação com os dados da realidade
corresponde ao conhecimento prévio acumulado dos sujeitos diante de uma determinada
temática ou prática cultural.
Após o reconhecimento desses dados, instaura-se um processo de reﬂexão – problematização e instrumentalização – considerando-se que os sujeitos dialogarão entre si a respeito desse conhecimento de modo que possam aprofundá-los, constituindo assim novos
saberes. Por ﬁm, o retorno à realidade após todo o processo de reﬂexão vivenciado, de forma
que essa realidade possa sofrer modiﬁcações com base no que foi adquirido durante o processo. Fases essas que Paulo Freire chama de ação-reﬂexão-ação.
A forma de organização cotidiana no PELC ocorre mediante a realização das oﬁcinas temáticas. As oﬁcinas são “atividades que contemplam os interesses da cultura corporal e lúdica, realizadas sistematicamente, com frequência mínima de duas vezes na semana nos
núcleos” (BRASIL, 2014). Elas utilizam como referência para sua organização os interesses
culturais proposto por Dumazedier (1979), ampliado por Schwartz (2003), a saber: físico-esportivo, intelectual, artístico, manual, social, turístico, virtual.
De forma a dialogar com a educação popular e as orientações do Programa, trago algumas falas dos participantes que descrevem a organização teórico-metodológica dos agentes
sociais durante as oﬁcinas.
No começo da aula, ela explica o que é que vai ser naquele dia, no ﬁm, o que foi que errou
e pôs em prática, o que deve melhorar no jogo, seja no início, seja no ﬁm. Conseguimos dialogar tranquilo com ela,tanto os meninos quanto as meninas. (P 12).
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‘Fulano’faz uma dinâmica inicial para descontrair o grupo, também pode puxar um alongamento. Após isso, iniciamos com os movimentos básicos, dali a gente começa a montar a
coreograﬁa. Para quem está começando hoje, ﬁca bem livre e com o decorrer das outras
aulas, começa a observar quem tem mais diﬁculdade com o movimento. Formam-se grupos
que têm mais diﬁculdades, forma-se um grupo separado para iniciantes, e quem já está
mais antigo ﬁca em outro grupo fazendo os passos avançados. Trabalhamos movimentos
coreográﬁcos, trabalhamos em círculos e ﬁnalizamos com um relaxamento. Também fazemos uma roda de conversa para cada um registrar o que achou da aula, contar o que foi
bom e o que foi ruim, apontar se ouve evolução. Há um processo de avaliação em todas as
aulas. (P 23).

A organização metodológica expressa nas falas dos participantes retrata, de forma geral,
o momento introdutório com a apresentação do objetivo, seguido pelo desenvolvimento da
atividade e avaliação; bem como algumas estratégias utilizadas na oﬁcina para dinamizar o
trabalho. Contudo, durante as observações in loco não foram identiﬁcados momentos em
que fosse realizado uma aproximação dos dados da realidade, mediante conhecimentos prévios dos participantes.
Já as atividades assistemáticas no PELC que ocorre a partir dos eventos, são considerados atividades pontuais atreladas às oﬁcinas oferecidas nos núcleos. O evento tem como
função promover a catarse das diferentes linguagens, além de favorecer ao diálogo entre as
experiências vividas pelos participantes. Estes devem ser organizados e realizados de forma
participativa entre os trabalhadores do programa(agentes sociais) e os participantes, contemplando as oﬁcinas por meio de: colônia de férias, festival esportivo, gincana cultural, ruas
do lazer, etc., bem como as datas comemorativas institucionalizadas ou de períodos de ciclos
culturais (São João, carnaval, entre outros).
De acordo com a fala da população no que se refere à organização coletiva de eventos,
os relatos demonstram que poucos vêm sendo realizados nesse convênio, e os que se realizam não são construídos coletivamente com os agentes sociais e a população participante.
O planejamento ocorre em “gabinete” entre a gestão e a equipe de coordenadores, que formulam o evento e apenas o apresentam à equipe de trabalho para divulgá-lo na comunidade.
Contudo, nos núcleos pudemos perceber que existe o processo de construção coletiva dos
eventos mediante organização própria da comunidade, seja em eventos no próprio local das
oﬁcinas como passeios.
Fazemos um evento, uma confraternização, as datas comemorativas; conseguimos com doação de comerciantes. Fazemos passeios organizados por nossa conta. (P 20).
Temos uma caixinha, e cada um paga R$ 5,00 por mês; tem o bazar, que também fazemos
para organizar os eventos. (P 5).

As falas acima retratam turmas de adultos e idosos, que por ventura convivem há pelo
menos seis anos, enquanto participantes do PELC. No caso das turmas de jovens, o aspecto
da auto-organização para eventos ainda é incipiente; dependendo das ações da gestão. Com
exceção apenas de um núcleo no qual a juventude em parceria com o agente social responsável pela turma conseguiu realizar alguns eventos, dentre eles destacamos: “Tivemos um
evento elaborado por nós e Sérgio. Veio um pessoal de Olinda. Daí a gente recepciona com
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lanche, cada um trouxe uma coisa. Realizamos um aulão de hidroginástica no mar, no Buraco
da Velha” (P 1).
No que se refere à motivação da população para acessar e permanecer nas atividades
do Programa, pudemos perceber que em sua maioria se inseriu no PELC como forma de praticar alguma atividade física regular, melhoria da saúde e elevação da autoestima.
Para mim, é questão de saúde mesmo. (P 12).
Eu vim pela questão de sáude, porque eu era dependente de Deasepan, Clonazepan e Amitril. (P 11).
Para mim, é a autoestima, você fazer a maior higiene mental, você sai daqui com a cabeça
leve, brinca com um, brinca com outro e sai, divinamente, com a mente limpa. (P 9).
A princípio, meu forte era a parte física mesmo, mas com o tempo, fomos criando este laço,
nos motivando através dos que estão lá. (P 1).

O público idoso foi quem apresentou a questão da saúde como principal argumento
para iniciar no PELC. Alguns apresentavam quadro de depressão, doenças crônicas degenerativas como hipertensão e diabetes; sendo orientados pelo médico a realizar exercício físico.
No caso do público adulto e jovem, a principal motivação para o ingresso estava relacionada
com os aspectos estéticos, muitos se sentiam feios e gordos, necessitando elevar sua autoestima. Apenas um jovem relaciona sua chegada ao programa como forma de desenvolver
habilidades técnicas no futebol tomando como referência uma personalidade daquela modalidade esportiva.
No que diz respeito à permanência, a maioria dos participantes aﬁrma que a convivência
estabelecida no grupo mediante as atividades sistemáticas e assistemáticas, e a necessidade
de estarem junto daqueles que consideram como iguais, levaram-nos a continuar frequentando o PELC. A relação de amizade e o vínculo no círculo de convivência são os principais
elementos que os motivam a permanecerem no Programa.
O laço de amizade que a gente construiu entre nós; somos amigos desde criança, e a capoeira para nós, é uma família. Podemos contar, inclusive, para outros momentos, como
problemas pessoais. (P20).
O grupo. Você, às vezes, está com um problema, e você sai de lá, conversa com um, conversa
com outro... Você chegou pesada, e sai leve. (P 4).
Eu preﬁro ﬁcar aqui. Porque eu poderia ter ido para a academia, mas eu opinei em trabalhar
com elas, fazer atividades com elas em vez de pagar a uma academia e não me sentir muito
bem. Aqui eu me sinto bem, a amizade delas, não tenho do que falar. (P 27).

O vínculo instituído pelos participantes tomou uma proporção para além dos horários
das oﬁcinas do PELC, sendo criados outros espaços de fortalecimento desses vínculos. “Nós
marcamos para fazer coisa diferente, essa convivência no cotidiano vai nos motivando. Já
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teve dia em que eu nem podia vir para o treino, estava bem atrasado. Daí eu fui só para presenciar, observar, estar lá com o pessoal. (P 1).
Em relação aos limites e potencialidades apontados pela população mediante a materialização das diretrizes e objetivos do Programa, os achados nos revelam que houve avanços
e retrocessos. A avaliação foi pautadas em duas vias, a primeira voltada para a materialização
dos objetivos e diretrizes e a segunda relacionada à gestão.
Em muitos momentos durante as reuniões do grupo focal eram feitas comparações entre
as gestões municipais. Um fato negativo apontado pela população foi a paralização das atividades do PELC. “Outro ponto negativo foi a parada que deu, muitas pessoas saíram. Então
essa parada foi um ponto muito negativo, a gente nem acreditava que ia voltar. (P 26). Tal fato
ocorreu devido ao encerramento de um dos convênios do Ministério do Esporte com a Prefeitura do Recife, ﬁcando o mesmo sem aporte ﬁnanceiro para dar continuidade as ações de
esporte e lazer, deixando a população desprovida das práticas corporais no seu cotidiano.
No que concerne à materialização das diretrizes e objetivos, mediante as falas da população percebemos que não foram materializados em sua plenitude. Contudo, apesar dos
limites identiﬁcados, como: trabalho intersetorial discreto, ausência de eventos organizados
e realizados de forma participativa, pouco fomento da cultura local. Ainda sim, foi possível
potencializar aspectos como: auto-organização comunitária, trabalho coletivo, democratização do acesso à prática de esporte e lazer, atendimento a diferentes faixas etárias e ressigniﬁcação dos espaços e equipamentos onde ocorriam as oﬁcinas.
O segundo caminho utilizado para avaliar o PELC foi a gestão local, sendo comentada
pelos agentes sociais e participantes. Para esses sujeitos, a gestão é ausente nos núcleos, o
que impede ser feito um diagnóstico da realidade e uma aproximação entre a população e
o poder público.
Sentimos a ausência da prefeitura para interagir com a gente. Tem gente que faz parte do
programa, mas não sabe que é da prefeitura. Não se vê uma divulgação direta, falta material
necessário para a gente fazer as atividades. A prefeitura precisa ser mais atuante. Fora os
professores, não se vê ninguém lá falando com a gente. A ausência da prefeitura é gritante.
Alguém de alto escalão ir lá falar com a gente a gente não vê. (P 1).

Em outras falas a população reconhece os avanços vivenciados no PELC,

Nós falamos, mas vamos ser justos. Melhorou, as idosas que viviam em casa, passaram a
sair; foi atraindo muita gente, conseguimos nosso espaço na orla. Evoluiu bastante, está espalhado nas RPA. Eram 5 ou 9 núcleos e agora cresceu tanto que podemos não ter condição
de manter. Hoje está espalhado por toda a cidade. Expandiu, mas a qualidade em atendimento... Quando ainda estava no Geraldão, a gente recebia papel higiênico, vassoura; hoje
a escassez é total em relação a apoio para manutenção do espaço, mas evoluiu muito para
atender as outras pessoas. (P 4).

Apesar das críticas à gestão do Programa no que concerne à falta de material de trabalho
e conservação dos espaços/equipamentos, uma das participantes relata alguns aspectos positivos da gestão como a ampliação do atendimento à população, a presença de uma política
de esporte e lazer presentes nas seis Regiões Político Administrativas e aquisição de um equipamento na orla para realização de suas atividades sistemáticas.
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Na medida em que envolvemos nesta pesquisa os participantes do PELC, para além dos
agentes sociais e gestores locais, no sentido de avaliar o Programa, a avaliação torna-se procedimento rico, pois partilha entre os sujeitos todas as ações realizadas, permitindo, para
além da avaliação, uma apropriação dos resultados de forma reﬂexiva e socializada. Retomando a dimensão política da avaliação que deve voltar-se em função dos interesses públicos, tendo como um desses momentos de retomada a publicização dos resultados da política
para toda a sociedade.

Considerações

Diante dos achados, foi possível identiﬁcar que Recife, ainda que esteja na sexta edição
do PELC, enfrenta problemas de ordem técnica, pedagógica e política; apesar dos avanços.
Em relação aos aspectos pedagógicos que se referem aos objetivos, diretrizes, metodologia
e atividades sistemáticas e assistemáticas, muitas análises precisam ser feitas. Democratizar
o acesso às práticas de esporte e lazer, nortear ações voltadas para públicos diferenciados e
promover a formação continuada são objetivos que vêm sendo atendidos pelo convênio. Já
os objetivos estimular a gestão participativa, orientar entidades convenentes a estruturar e
conduzir políticas públicas, incentivar a organização coletiva de eventos e reconhecer as qualidades da cultura local não correspondem ao que se esperava quanto à sua materialização.
Analisando as diretrizes do PELC e sua materialização, também não foram alcançadas
na sua completude. As diretrizes auto-organização comunitária, intersetorialidade, intergeracionalidade, respeito à diversidade são aquelas que mais apresentam efetivação nas ações
sistemáticas e assistemáticas. Os participantes que fazem parte do PELC há mais de duas edições apresentam uma organização própria no que se refere à constituição de lideranças comunitárias e grupos de convivência; formulação de eventos, manutenção e limpeza do
espaço/equipamento, e condução das oﬁcinas. Já as diretrizes trabalho coletivo, fomento e
difusão da cultura local e municipalização, não foram materializadas com êxito, em razão de
a gestão ter diﬁculdade em trabalhar de forma participativa com a equipe de trabalho do
PELC; centralizar as informações e responsabilidades; falta de diálogo nas comunidades antes
da implementação do programa no sentido de identiﬁcar que práticas culturais correspondiam aos seus interesses; depender dos recursos ﬁnanceiros vindos do governo federal para
manter as políticas públicas de esporte e lazer no município.
Neste sentido, ﬁnalizamos nossas considerações apontando que esta pesquisa nos permitiu identiﬁcar que o PELC em Recife tem dado passos importantes na sua execução, com
ações de esporte e lazer democratizadas, criação e fortalecimento de vínculo entre sujeitos
e instituições, mobilização da comunidade para auto-organização provocando-a quanto à
discussão de diversidade.
De acordo com as falas dos sujeitos, os núcleos para além de serem espaços de realização das práticas corporais, são locais de encontro, de organização comunitária, de resistência
e construção coletiva. é lá em que os beneﬁciários se mobilizam quanto às demandas comunitárias, organizam e realizam os eventos locais, constroem suas apresentações e discutem
o quanto o lazer vem contribuindo na sua vida. Contudo, estes sujeitos não se sentem protagonistas da política pública de esporte e lazer local, já que lhes foram retirados espaços
democráticos de participação popular na gestão municipal, como as plenárias participativas.
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rEsUmo
Investigações recentes destacam o facto de as práticas ligadas ao lazer e ao ócio estarem frequentemente presentes nos cotidianos dos indivíduos, mesmo naquelas atividades consideradas de menor
importância, e, não produtivas. Embora muitos de nós não conheçamos efetivamente o signiﬁcado e
conceito de ócio, isso não nos impede de realizar práticas diversas nos tempos que temos livres, práticas
essas que nos permitem manter uma atividade fora do nosso local de trabalho e das diferentes ocupações do dia a dia. Sendo que estas atividades sempre tiveram grande importância para o bem-estar do
indivíduo e das populações, sendo sempre vistas como práticas que podem conduzir a ações de natureza política e cultural com forte intervenção social, cativaram o nosso interesse e motivação. Sendo
consideradas relevantes pelos poderes locais e regionais onde se inserem, são vistas, contudo, com
prudência, pelos poderes instituídos. Ora, sendo que estas práticas, e consequentes apropriações do
ócio, se dão de modos diversos ao longo da vida, parece-nos pertinente colocar algumas questões
sobre a forma como os indivíduos as usam para o seu enriquecimento pessoal, bem como no desenvolvimento de projetos Intergeracionais em locais de fraca densidade populacional. Analisar a maneira
como estas práticas se efetuam em diferentes contextos regionais e culturais, permitir-nos-á veriﬁcar
a forma como a sua realização e concepção se consubstancia em múltiplas formas de arte, formas essas
que se podem ler como múltiplas formas de resistência e resiliência ao poder político e cultural.
Na sociedade em que vivemos, vão surgindo novos desaﬁos sociais e vivenciais aos quais é necessário
responder. A ocupação do tempo livre das populações, mormente as envelhecidas, é um assunto que
urge repensar numa lógica de propiciar um envelhecimento criativo e ativo das populações, bem como
o incremento de uma riqueza patrimonial. Esta ocupação modiﬁca-se em função das condições materiais e imateriais que apresenta, bem como na participação independente e autónoma dos seus intervenientes. A participação em ações que promovam a partilha de experiências, a diversão e
aprendizagem em contextos não formais fez surgir, neste contexto, a ideia de desenvolver um conjunto
de projetos que motivemà partilha de saberes entre gerações e instituições, projetos esses, onde os
saberes e competências dos mais velhos são vistos como instigadores de aprendizagens em contexto
não-formal por parte dos mais novos, e onde o envolvimento das diferentes gerações é promovido.
Dependendo da atitude de quem o concretiza, da motivação e resiliência que possui, é no agir, no participar, no direcionar o tempo para atividades úteis, e no pensar o tempo de vida como um tempo que
gera conhecimento e desenvolvimento de si, que surgiram estas propostas.
Assim, o tempo livre, aproveitado de forma útil por todos, em espaços de aprendizagem ativa e motivada, concretizam-se em ações que promovem as aprendizagens não-formais, em contextos formais.
Através da proposta e da realização de diversas atividades, dirigidas aos diferentes grupos etários, acreditamos que se pode melhorar a qualidade de vida das populações, promovendo um medrio. Consideramos importante que cada um ocupe o seu tempo de uma maneira criativa e ativa, participando
na vida associativa e da comunidade. Estas ações, beneﬁciando não só a comunidade, como o próprio
Trabalho apresentado durante o XII Encontro Internacional OTIUM e VI Congresso Internacional em Estudos
Culturais - Ócios e Resistências: Crescer e Envelhecer em Contextos Culturais Diversos.
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indivíduo, são fatores de intervenção, transformação e mudança. Pretendemos com esta comunicação
dar a conhecer algumas das nossas ações, ações que envolvem diferentes públicos na prossecução e
divulgação de projetos intergeracionais que promovem o bem-estar e a partilha entre todos, religando
gerações, promovendo interações.
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PALAVrAs-CHAVE
cultura; educação; lazer; envelhecimento ativo; resistência.

Introdução

As atividades de lazer sempre tiveram grande importância para o bem-estar do indivíduo
e, consequentemente, das populações. Concebidas e praticadas em sede de instituições,
podem conduzir a ações de natureza política e cultural com forte intervenção social. Consideradas importantes pelo poder local, regional e social, e vistas com prudência, por vezes,
pelos poderes políticos instituídos, são fatores de desenvolvimento psicossocial de elevado
valor. Ora, sendo que as atividades realizadas pelo indivíduo fora do seu local de trabalho,
podem conduzir à construção de projetos que nos interessa aqui analisar do ponto de vista
das práticas culturais instituídas e dos modos de apropriação dos tempos de lazer e ócio, parece-nos pertinente colocar algumas questões sobre a forma como os indivíduos as usam
para o seu enriquecimento pessoal e social, pois que, estas práticas, efetuadas em diferentes
contextos culturais, podem originar projetos únicos, onde autores e atores se unem para a
construção de uma identidade outra. Estes projetos, constituem-se ainda em múltiplos objetos que originam formas de arte que se podem ler como multíplices formas de resistência
aos poderes político e cultural instituídos, a partir de distintas abordagens das áreas disciplinares aí presentes, e que se entreveem nas díspares abordagens que encerram.
As práticas culturais, as formas de lazer e o ócio têm cada vez mais signiﬁcado nas sociedades contemporâneas. Antevendo nesta relação a criação de cultura, de redes sócias e
económicas, mas também de vínculos, nomeadamente nas pessoas que os vivenciam, os
projetos culturais que daí decorrem são fundamentais para a promoção e desenvolvimento
da sociedade e do indivíduo. Paralelamente, o ócio, visto numa perspetiva lúdica, criativa,
festiva, ambiental ou solidária, permite diferentes abordagens e a gênese de diversos projetos
culturais e educacionais de considerável relevo. Encontrar os limites entre lazer, ócio e cultura, constituiu-se um desaﬁo. Já por diversas vezes estudado, o lazer e o ócio, a partir dos
anos setenta do século precedente, aparece-nos com a generalização do conceito de desenvolvimento cultural, como algo que está relacionado com o desenvolvimento pessoal e social.
Desta relação nascem ações pensadas com vista ao desenvolvimento sustentado dos territórios e à sua projeção territorial. O tema do ócio, difícil de considerar a nível académico, reporta-nos para um espaço pessoal de âmbito muito estrito, e que concerne à forma como
nos ocupamos, nos desenvolvemos e divertimos. Neste sentido, é fácil existir uma certa confusão com a deﬁnição de tempo livre e de ócio, e ainda mais quando se pensa nesse tempo
livre, e nesse ócio, como realidades temporais que podem ser ocupadas com atividades culturais. Ao pensar neste tempo como um espaço de tempo passível de ser utilizado para atividades culturais, ou outras, pensamos neste tempo como um tempo que pode ser
planiﬁcado com objetivos bem concretos e delineados, objetivos esses que nos remetem
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para ações direcionadas para públicos-alvo bem precisos, nomeadamente os mais idosos,
um público com objetivos e metas bem traçados.
No que concerne ao termo cultura, este é um termo que se usa de forma vasta nos diferentes meios de comunicação social, bem como nos meios académicos. Neste sentido, são
os meios de comunicação social dos diversos organismos culturais e sociais, responsáveis
pela divulgação das suas agendas culturais, que nos presenteiam com uma panóplia de eventos que abordam a questão dos diálogos culturais e intergeracionais e, neste sentido, alargam
a aplicação e o signiﬁcado da palavra cultura. Logo, diferentes autores falam de cultura como
algo imprescindível ao ser humano e que o caracteriza de forma única. Segundo Carrier
(1992:100) o homem é um “animal cultural” que necessita de cultura para obter prazer, e
de espaços de partilha e divulgação de arte, para se educar. Contudo, são outros os sentidos
que damos a este vocábulo. A cultura é vista maioritariamente no sentido de pessoa que
possui educação, que estuda, que é intelectual e esteticamente possuidora de saber e erudição. Neste sentido, urge dinamizar o acesso a bens culturais nos territórios menos favorecidos, por forma a desenvolver e fomentar a formação das populações, facilitando o acesso
à cultura e ao saber. Atualmente, veriﬁcamos que a cultura se encontra mais ligada ao saber
e ao desenvolvimento de uma indústria cultural que se encontra fundada na indústria do
ócio e na oferta cultural. Este facto, obriga o cidadão a ter de decidir entre o que faz e o que
deseja fazer, em função do tempo, da motivação e do poder económico que detém
(Rybczynski, 1991). Logo, temos que referir que, em face destas escolhas, nem toda a cultura
é ócio, e nem todo o ócio é promotor de cultura. Novos conceitos de cultura aparecem e
neles é necessário integrar, segundo Levy (1995), os valores inerentes a uma cultura tradicional que nos acompanham desde sempre, com os valores de uma cultura internacional baseada nas novas realidades sociais e tecnológicas.
Urge, pois, uma nova organização do tempo laboral, uma organização que nos permita
ter tempo livre para viver e reorganizar os ritmos de vida, para que novas formas de vivenciar
os espaços físicos e culturais, de forma lúdica e criativa, se concretizem, educando e promovendo diversos saberes e práticas. Como aﬁrma Huizinga (1949), a cultura lúdica abre-nos o
horizonte face ao jogo, ao entretenimento, recorrendo a elementos diferentes do ócio. é direcionar as nossas atividades para algo criativo, para o jogo e a aprendizagem em ambiente
não formal, relembrando a infância, rememorando jogos e práticas essenciais ao desenvolvimento do ser humano. Urge revitalizar, em contextos não formais, estas ações de forma a
religar gerações, revendo práticas educativas e culturais que, muitas vezes, se encontram esquecidas e negligenciadas. O relacionamento Intergeracional, bem como a abertura às novas
realidades sociais, económicas e ambientais que se geram é uma realidade. Sendo que estamos conscientes das diferentes formas de ocupação do tempo livre pelas diferentes gerações,
é nesta interligação que pretendemos reﬂetir a nossa ação, bem como nas vivências que um
ócio ativo e criativo pode oferecer. Neste sentido, fomentamos uma aprendizagem formal e
não-formal, com base numa formação interessada e intrinsecamente curiosa, dado que é
num contexto não-formal que se efetua essa aprendizagem. é nesta partilha mútua de interesses e emoções que nos vemos obrigados a trabalhar, para que num contexto de envelhecimento populacional galopante, e no apelo claro a um envelhecimento ativo das nossas
populações, se faça a mudança de paradigmas vivenciais e de contextos educacionais.
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Devemos referir que é com a idade que nasce o prazer em disfrutar da cultura, sendo
que as gerações mais novas se centram mais em atividades ligadas ao desporto e à atividade
física. Assim sendo, vemos nesta diferença de interesses não um constrangimento, mas uma
oportunidade de ação enquanto proﬁssionais na área da educação e da Animação Sociocultural, pois que são várias as vertentes pelas quais o ócio se rege, a saber, a vertente criativa
que está associada à prática de habilidades pessoais e das quais resultam objetos artísticos
nas diferentes áreas de atuação4. No que concerne à vertente recreativa, vertente essa onde
se destaca o papel da formação do indivíduo, veriﬁca-se que os que a estas práticas aderem,
possuem já conhecimentos que lhes permitem compreender as ações propostas. No que
concerne à cultura do ócio ligado à festa e às festividades, notamos que a essência das suas
ações assenta na vivência pessoal da festa. Neste sentido, não é a festa que importa, mas a
forma como a experienciamos. As festas tradicionais têm neste sentido um papel relevante
no que concerne à aproximação do grupo e à revitalização de saberes e práticas culturais.
Aproximando os jovens, despertando neles o sentimento de pertença, permitem a motivação
grupal e a revitalização de tradições, bem como o desenvolvimento dos territórios a elas associados. é o sentimento de pertença a um lugar e a um grupo, a identidade e a preservação
das tradições locais, a preservação da diferença face a uma globalização ditada pelos meios
de comunicação social e pelo acesso a uma informação globalizante. Neste sentido receamos
a perda da identidade local pelo afastamento de gerações, lutando no sentido da preservação
de saberes e práticas na forma como pensamos o contato entre gerações nos locais onde
atuamos. Sempre que possível, é no nascimento de projetos que envolvem toda a comunidade, que encontramos o propósito da nossa atuação e o âmago da nossa intenção. Aos
mais velhos, solicitamos que não percam a motivação e não se fechem ao saber das novas
gerações. Aos mais novos cabe saber escutar, vibrar com os desaﬁos que se lhe apresentam,
e que, quantas vezes, fogem às suas rotinas, seja em ambiente escolar, seja em ambiente familiar. Nasce assim a solidariedade entre gerações, que poderá ser vista também numa perspetiva da cultura solidária, onde o bem-estar que provocamos no outro é aquilo que nos faz
felizes e motiva. Concomitante, aparecem as ações voluntarias, o voluntariado consciente,
o fazer ao outro e para o outro. Assente no tempo livre e nos tempos destinados a atividades
extracurriculares por parte dos mais novos, os projetos desenvolvidos destinam-se a promover uma ocupação do tempo livre de forma educativa, criativa e motivacional, conduzindo à
obtenção de uma educação formal e não-formal efetiva e ativa dos mais novos, e uma ocupação do tempo livre dos mais velhos.

religar gerações

Com a proposta de realização de diversas atividades, dirigidas aos diferentes grupos
etários, acreditamos que se pode melhorar a vida em sociedade promovendo um medrio na
sua qualidade de vida. Consideramos importante que cada um ocupe o seu tempo de uma
maneira criativa, participando na vida associativa e da comunidade onde se insere. Estas
ações beneﬁciarão não só a comunidade onde o indivíduo está inserido como o próprio in4

A prática destas ações liberta o homem e produz nele uma sensação de bem-estar e de felicidade que o leva a
querer mais nestes campos de ação. Nasce a motivação intrínseca e a motivação extrínseca, sendo que a intrínseca
está fortalecida pelo prazer que daí se retira, e a extrínseca pela obra que nasce.
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divíduo que as executa. Com efeito, denotamos que a divisão entre tempo de trabalho e
tempo de lazer só se torna evidente nas sociedades contemporâneas aquando da passagem
das sociedades rurais predominantemente agrícolas para as sociedades industriais onde o
tempo passou a ter um valor económico e transacionável. Na verdade, o tempo livre passa
a ter interesse nas sociedades contemporâneas face à riqueza que pode gerar. é o direcionar
das nossas ações, das nossas práticas e das nossas vivencias para atividades de lazer que não
são mais do que atividades que geram riqueza. A reorganização dos modos de vida e as metamorfoses sociais decorrentes das modiﬁcações sociais e económicas, em corolário da evolução dos movimentos migratórios para as grandes urbes na procura de melhores condições
de vida, trouxe a necessidade de pensar a vida e as ofertas culturais em função das pessoas
e da sua ﬁxação em certas zonas do nosso território. A recuperação desses lugares ajudou
ao reaproveitamento e projeção das suas valências, identidade e cultura pela revalorização
do património e a recuperação de saberes e modos de vida, elementos representativos de
processos de interação entre homem, saberes e tradições. Ao perceber de que forma o património cultural pode contribuir para a preservação da cultura, poderemos delinear ações
que nos permitam estudar e preservar costumes e tradições, percebendo também como a
apropriação desses saberes contribui para uma leitura renovada dos lugares, nomeadamente
o que concerne à linguagem e cultura autóctones. Na divulgação destes saberes, as bibliotecas e outros organismos culturais que promovem a discussão e a prática baseadas na pesquisa e divulgação do território, e das quais resultam elementos artísticos de inegável valor
e riqueza formal, estética e social, consubstanciam-se pela troca de experiências culturais,
educativas e sociais.

LAzEr-INTErVENção-VALorIzAção-rECoNqUIsTA-oCIo:
um projeto intergerações

O trabalho que nos propomos apresentar mostra como o desenvolvimento de projetos
Intergeracionais podem potenciar o contato entre gerações. Motivados para esta realidade,
apresentamos um projeto que pretendeu perceber a importância da criação e desenvolvimento de projetos em que a interação entre gerações e contextos sociais e vivenciais diversos, é fundamental no processo de ajuda Intergeracional e na integração social. Apoiados
numa forte componente de animação socioeducativa e comunitária, numa perspectiva da
cidadania e educação social com vista à integração de pessoas idosas e jovens, nesta tipologia
de projeto, os intervenientes tiveram a possibilidade de desenvolver e otimizar as suas capacidades cognitivas, criativas, lúdicas, expressivas e musicais num contexto de prática artística diversiﬁcada. Neste projeto, desenvolvido no âmbito das atividades de enriquecimento
curricular, os envolvidos, professores, alunos, e utentes do Centro de Dia e Biblioteca Municipal, em interação e colaboração estrita, desenvolveram diversos conteúdos nas áreas das
Expressões Artísticas e da Língua no âmbito do Dia Mundial do Livro, um projeto de natureza
colaborativa onde todos tiveram um papel fundamental na determinação dos seus conteúdos
técnico-expressivos e nos resultados obtidos.
Para a construção e implementação do projeto, bem como no âmbito das atividades
desenvolvidas em contexto educativo e extracurricular, fomos levados a pensar como é que
a interação entre grupos dissemelhantes se desenvolveria e como é que a interpenetração
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entre faixas etárias tão diferentes na sua idade e formações se poderiam interligar, assim
como os resultados que daí poderiam advir. Neste sentido, e num contexto tão particular
como foi o convite para participar em ações no Dia Mundial do Livro, a proximidade entre
uma Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico, um Centro de Dia e a Biblioteca Municipal, pensouse na possibilidade de colaboração entre as diversas instituições numa perfeita articulação
entre diferentes agentes da comunidade. A proposta foi aceite por todos, numa tentativa
não só de dinamização de espaços, lugares e pessoas com vista à prossecução deste projeto
inter-geracional, como com o intuito de se mostrar espaço de transformação e reestruturação
humanas. Nasceu assim uma atividade em torno do Dia Mundial do Livro, que envolveu a
todos na troca de experiências e conhecimento5.
Como este projeto implica a criação de objetos artísticos, concilia a discussão, reﬂexão,
criação e representação de um texto, combinados com a realização de um conjunto de sessões de Expressão Plástica, Musical e Dramática. Neste contexto, foram elaborados diversos
materiais e objetos de plástica, bem como um conjunto de pequenas canções saídas de um
reservatório de pequenos poemas que se constituíram a partir de ideias várias e que depois
de mimados foram apreendidos e memorizados por todos. Assim, e se para os mais novos a
sua integração no projeto permite a capacitação e o desenvolvimento de diferentes conteúdos de natureza formal, comportamental e cívica, para os mais velhos, a interação com os
mais novos permite-lhes um novo erguer das suas capacidades e atitudes, que em muitos
casos se encontram unicamente adormecidas por falta de estímulo e oportunidade. Estando
na sua natureza um inato sentido de proteção, fomos levados, através da simbologia proposta
e das vivências sucedidas, a os fazer ultrapassar um conjunto de situações vivenciais traumáticas que resultam da ausência de estímulos e do contato familiar. A fragilidade presente
nos mais novos, a necessidade de proteção que lhes dedicamos, ajudando-os a crescer e a
tornarem-se indivíduos assaz capazes, saudáveis, tolerantes e, sobretudo, responsáveis, pode
fazer nascer desta colaboração uma outra forma de ser e estar, uma nova forma de ser e
estar vinculada no respeito e na aceitação, na dádiva e na solidariedade, na troca de conhecimentos em contextos não só formais, como não-formais. Neste sentido, a interação entre
instituições de diversa ordem, educacionais ou outras, cujas atividades diárias são muitas
vezes deixadas ao abandono por falta de uma política consciente naquilo que diz respeito à
sua importância para a sociedade e o seu papel na vida e na sociedade onde se inserem,
pode se manifestar uma ferramenta de mudança. A sua integração na sociedade, no grupo,
nas atividades do lugar de pertença, surgirá como uma forma de criar uma sociedade mais
justa e responsável, dinamizar os tempos de lazer e ócio, contribuindo para o desenvolvimento e formação cultural social, pessoal e cívica das populações.

5

Assim, e numa adaptação das atividades previstas no seu plano de atividades, os idosos foram participando nas
atividades que as crianças tinham que realizar, ajudando-as e motivando-as para as atividades escolares, numa
pertença muito própria que é a do papel que representam os avós na vida de uma criança, algumas delas sem poderem ter essa experiência dado que os avós se encontram longe e alguns já falecidos. Por outro lado, os mais
idosos, ao confrontarem-se com uma energia mais ativa como é a das crianças, mostram-se mais ativos e predispostos à ação física e cognitiva, participando de forma mais ativa nas atividades sugeridas. Todos, nas suas
imensas possibilidades, mas também constrangimentos, interagindo, dialogando e incentivando-se, contribuíram
para a melhoria signiﬁcativa das suas capacidades e conhecimentos, mas, também, e neste caso particular, para
a sua melhoria emocional.
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Considerações Finais

Da implementação deste projeto, cremos ter dado a algumas pessoas as ferramentas
necessárias para a implementação de ações futuras que possam vir a modiﬁcar a forma de
agir das populações, bem como a maneira de que dispõe do seu tempo de lazer e ócio. Das
nossas ações, e que envolvem diferentes públicos na prossecução e divulgação de projetos
Intergeracionais, promovendo o bem-estar e a partilha entre gerações, cremos dar a conhecer formas de trabalhar diferenciadas que poderão agilizar a mudança e a transformação da
visão das sociedades contemporâneas face ao tempo de lazer e ócio, um tempo que urge
dinamizar com ações concretas que envolvam diferentes gerações para que se vivenciem
momentos de partilha e ajuda, momentos que a todos enriqueçam e tornem o dia a dia mais
preenchido e feliz, profícuo e cativante.
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rEsUmo
A trajetória das políticas públicas de esporte e lazer no Brasil é marcada por uma série de avanços e retrocessos. Nessa trajetória consideramos dois momentos como marcos para a construção de uma política
pública de esporte e lazer e a democratização do acesso a cada um dos brasileiros. O primeiro em virtude
da inserção do esporte, nas suas dimensões de rendimento, educacional e de participação, na constituição federal de 1988, como um dever do Estado, conforme previsto no artigo 217, título VIII, capítulo
III, seção III. O objetivo deste texto é apresentar o processo de discussão e as contribuições do Fórum
de Políticas Públicas de Esporte e Lazer para os Povos Indígenas (FOPPELIN) para a construção da política
pública de esporte e lazer para os povos indígenas no Brasil. Este estudo combinou as pesquisas bibliográﬁca e documental. Em especial, a pesquisa documental foi realizada com base na análise do texto
orientador do Fórum e das propostas construídas a partir dos debates sobre os quatro eixos temáticos
dessa ação: 1- Esporte, Lazer e Desenvolvimento Sustentável; 2- Esporte, Lazer, Cultura e Território 3Esporte, lazer, Saúde e Educação; 4- Esporte de Alto Rendimento e Atletas Indígenas. O tratamento dessas informações foi baseado na análise de conteúdo. Observamos durante a reunião do FOPPELIN, uma
relação imbricada entre desenvolvimento sustentável, saúde, educação e direito ao território. Enfatizamos a importância do debate acerca de políticas de direito na direção de uma Política Cultural, que promova experiências de Esporte e Lazer como possibilidade de efetivação de uma vida cidadã, entrelaçada
aos direitos de saúde, educação, desenvolvimento, e até mesmo ao esporte de alto rendimento. Isso
nos provocou uma atenção à importância de efetivar a participação e a voz dos representantes dos diferentes povos. Contar as histórias de suas práticas corporais, ou de suas lutas pelo direito à terra, à
saúde e à educação fazia vibrar o sentimento de que cada um dos povos indígenas ganhava visibilidade
e reconhecimento. Entendemos que o FOPPELIN se constituiu em um tempo e espaço de resistências,
de encontros, diálogos e entendimentos acerca do esporte e lazer, estes sendo compreendidos e se relacionando com todo o modo de vida indígena, e participando da construção histórico-social que pode
provocar o fortalecimento da existência deste povo. No que tange ao debate do direito ao esporte e ao
lazer, o reconhecimento de suas especiﬁcidades e experiências culturais constitui questão central para
o debate político. Nas relações com o Estado, reivindicam o diálogo constante e destacam a relevância
dos indígenas assumirem protagonismos nos processos decisórios, em diálogo com os seus pares. Sendo
assim, não marcamos aqui uma ﬁnalização e sim a necessidade de continuidade, visto que por mais que
esta realidade esteja apresentada há séculos, começamos a participar dela somente agora.
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A participação política, como condição democrática, implica acesso à educação, à cultura, à saúde, à construção identitária, requerendo que o Estado assuma sua responsabilidade como condutor da cidadania. Políticas de Direito, assim referenciadas, estão
intrinsecamente ligadas às condições de participação social, bem como à destinação orçamentária que essas demandam. Com esse sentido, Demo (1994) nos provoca reﬂetir sobre
a noção de pobreza, inserindo-a em uma dinâmica política, em que a desigualdade de direitos
se revela como sua face mais dura, reforçando relações de poder, privilégios, assistencialismos e sentimentos de tutela. O diálogo com Freire nos relembra o termo “politicidade”, para
designar esse confronto político entre incluídos e excluídos. Para Freire (1993), a pobreza
não se restringe às coisas materiais, mas implica uma habilidade para conduzir com autonomia o próprio destino.
Para analisar as políticas públicas para os povos indígenas, em especial a que se esboçou
a partir da reunião do Fórum de Políticas Públicas de Esporte e Lazer para os Povos Indígenas
(FOPPELIN), consideraremos dois momentos como marcos para a construção de uma política
pública de esporte e lazer e a democratização do acesso a cada um dos brasileiros. O primeiro, em virtude da inserção do esporte nas suas dimensões de rendimento, educacional
e de participação na Constituição Federal de 1988, como um dever do Estado, conforme previsto no artigo 217, título VIII, capítulo III, seção III. Apontamos as três dimensões do esporte
porque no texto do referido artigo observa-se em duas passagens essas intenções. Na abertura, de acordo com o anúncio de que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, o que permite considerarmos o esporte não formal como manifestação
esportiva participativa e educacional. E no § 3º, que declara que “o Poder Público incentivará
o lazer, como forma de promoção social”. (Constituição da República Federativa do Brasil,
1988, p. 7). O segundo momento como marco para a construção de uma política pública concretiza-se com a criação do Ministério do Esporte (ME), por meio da Medida Provisória nº
103, de 1º de janeiro de 2003, assumindo a função de “formular e implementar políticas públicas inclusivas e de aﬁrmação do esporte e do lazer como direitos sociais dos cidadãos, colaborando para o desenvolvimento nacional e humano.” (Medida Provisória nº 103, 2003).
Esse processo de construção e implementação da Política Nacional de Esporte e Lazer
vem se delineando para atender toda a população, inclusive os anseios dos povos e comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas, ribeirinhas, rurais, comunidades de terreiro,
extrativistas, caboclos, pescadores artesanais), com o propósito de cumprir com o dever do
Estado de reconhecer a diversidade sociocultural, práticas e saberes tradicionais dos povos,
compreendendo que as políticas públicas devem ser elaboradas, desenvolvidas e avaliadas
com a participação qualiﬁcada de todos os segmentos, especialmente daqueles a quem se
destinam as ações e programas.
Observamos, assim, que, desde sua constituição, mesmo que de forma lenta, o ME vem
se empenhando para construir e implementar uma política nacional de esporte e lazer que
atenda aos anseios e direitos da população indígena
Destacamos que a questão indígena até 2016 foi alvo de atenção no ME, por meio de
investimentos e de apoio à pesquisa. Decorre daí a realização de eventos cientíﬁcos e tecnológicos, bem como o desenvolvimento de projetos e programas que contribuam para a
qualidade de vida dos povos indígenas. Observamos que os investimentos realizados, no
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campo da gestão pública, em ações que promovem o esporte e lazer, contribuem para o fortalecimento e valorização das práticas corporais indígenas. Os Jogos dos Povos Indígenas,
seguido do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC), Rede CEDES e da criação de um setor
responsável pelas questões indígenas, denotam um avanço na construção de uma agenda
que busca efetivar o direito social ao esporte e lazer.
Sabemos a relevância de interpelarmos o sentido dos direitos dos povos indígenas ao
esporte e ao lazer. De forma complexa, observamos que esses envolvem suas experiências
culturais, suas relações com o ambiente e territórios que habitam, bem como suas formas
sociais e econômicas, entrelaçando-as a um conjunto de contradições da sociedade moderna,
da cultura midiática e da indústria cultural. Observamos, sobretudo, que o direito a experiências universais, como o esporte e o lazer, também provoca um fortalecimento de experiências culturais tradicionais e a emergência de estratégias de preservação de seu
patrimônio material e imaterial.

Esporte, Lazer e Indígenas: Políticas Públicas do mE

Ao longo do processo histórico de criação e desenvolvimento do ME, identiﬁcamos um
movimento democrático no processo de efetivação das ações que promovam o acesso ao
esporte e lazer, por meio de políticas públicas de direito. Nesse cenário, destacamos a Conferência Nacional de Esporte (CFNE) como um espaço de debate, formulação e deliberação
das políticas públicas de esporte e lazer para o país. Mesmo sendo organizada de maneira
descentralizada, por meio de etapas municipais/regionais, estaduais e a nacional, com o propósito de tentar garantir uma ampla participação da sociedade nesse processo, como também de maneira a permitir aos entes federativos apresentar questões relevantes a partir de
demandas especíﬁcas da realidade local, não identiﬁcamos nas conferências eixos e temáticas de esporte e lazer voltados para os povos indígenas.
Os resultados das conferências pouco têm subsidiado o desenvolvimento e a implantação das políticas públicas de esporte e lazer no país, pois ainda ocorre a manutenção da hierarquização no ﬁnanciamento de recursos no fomento das políticas públicas privilegiando o
esporte de rendimento em detrimento ao esporte participativo e educacional. Isso ﬁcou evidente na priorização do governo federal pela política dos megaeventos esportivos (Jogos Pan
e Parapanamericanos de 2007, Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016).
Mesmo com todos esses devaneios no processo de desenvolvimento e implantação de
políticas públicas de esporte e lazer no país, observamos que no decorrer dos últimos anos da
história das políticas públicas há um esforço em propor ações aﬁrmativas de identidade, e,
nesse processo, de forma lenta e gradativa, fazer com que se efetivem também nas políticas
de esporte e lazer. Assim, a democratização do esporte e lazer e a promoção do seu acesso
tenta romper os limites urbanos, chegando aos povos e comunidades tradicionais e indígenas.
Apesar das pressões em favor de uma homogeneização cultural, nas sociedades contemporâneas pode-se observar a aﬁrmação das identidades étnicas e, ao mesmo tempo, um
ﬂuxo maior por meio de suas fronteiras, o que leva a formas diversas de relação com a alteridade. Veras (2004) destaca que o tempo em que para encontrar o exótico era preciso cruzar
oceanos entrou para a história da Antropologia. Assim, as sociedades plurais demandam
análises ﬁnas dos processos identiﬁcatórios, excludentes, classiﬁcatórios e integradores. Um
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estudo mais profundo e crítico acerca da autonomia cultural ou intencionalidade histórica
da alteridade indígena pode nos permitir veriﬁcar que:
[...] devemos prestar mais atenção aos hesitantes relatos etnográﬁcos sobre os povos indígenas que se recusavam tanto a desaparecer quanto a se tornar como nós. Pois acontece
que essas sociedades não estavam simplesmente desaparecendo há um século, no início
da antropologia: elas ainda estão desaparecendo – e estarão sempre desaparecendo [...].
Elas vêm tentando incorporar o sistema mundial a uma ordem ainda mais abrangente: o
seu próprio sistema de mundo. (Sahlins, 1997, p. 52).

Os estudos étnicos têm se ampliado de forma crescente na sociedade brasileira. Esses
estudos abrangem desde as práticas cotidianas, até os embates e ações políticas das relações
interétnicas. Segundo Pinto (2011):
O resgate, a valorização e a difusão da cultura indígena são elementos necessários à preservação dos conhecimentos e das manifestações culturais advindas das mais de 220 etnias
que vivem nas diferentes regiões do nosso País. São valores, ritos cotidianos que se apresentam no universo cultural das sociedades indígenas e que se manifestam em suas danças,
cantos, pinturas corporais e em seus jogos esportivos que valorizam o lúdico, o brincar e a
expressão de sentimentos como a alegria, essenciais para a qualidade de vida do ser humano
e sua convivência social (p. 5).

Almeida (2011) ao estudar os jogos dos povos indígenas brasileiros, destaca que os jogos
se constituíram a partir de uma demanda dos povos indígenas aos órgãos governamentais,
ao se apresentar como “um conjunto de práticas culturais de diversas etnias.” (p. 20) Entretanto, também chama atenção para a relevante inﬂuência de práticas hegemônicas da cultura
ocidental moderna, tendo o esporte como foco. Cabe aqui destacar uma permanente tensão
entre os processos identitários que dele emerge e o risco de esportivização de suas práticas
corporais tradicionais. De toda forma, sobressai, na percepção de Almeida (2011), a constante
ressigniﬁcação das práticas e dos usos do corpo, contribuindo para a formação da identidade
da pessoa indígena e para a expressão de sua diversidade cultural.
De certo, esse é um dos desaﬁos centrais do PELC5: ampliação dos sentidos das Políticas
de Direitos, mobilizando a inquirir as experiências de Lazer como possibilidade de efetivação
de uma vida cidadã. Esse programa contempla ações de esporte recreativo e lazer para os
indígenas e demais populações tradicionais (quilombolas, ribeirinhas, rurais, comunidades
de terreiro, extrativistas, caboclos, pescadores artesanais) por meio da implementação de
núcleos para Povos e Comunidades Tradicionais (PCT). A proposta para os povos indígenas
consiste em implantar espaços de convivência social nos territórios por meio de oﬁcinas e
eventos que promovam atividades físico-esportivas, socioculturais, artísticas e intelectuais,
pautadas nas diretrizes da auto-organização comunitária, trabalho coletivo, fomento e difusão da cultura local e nos princípios da gestão participativa e democrática.
5

Programa social de abrangência nacional, desenvolvido pela Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e
Inclusão Social (SNELIS/ME), que visa fomentar políticas públicas e sociais que atendam à demanda por lazer da
população, sobretudo daquelas em situação de vulnerabilidade social (Ministério do Esporte, 2014).
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Trazer o protagonismo indígena para o centro das ações do PELC é desaﬁador, porém,
necessário. A análise da realidade de cada povo a qual essa política pública é acessada deve
ser realizada, entendendo que as políticas não podem ser universalistas, que os indígenas
detêm direitos especíﬁcos e diferenciados. O que se apresenta é a necessidade de um olhar
e da elaboração de estratégias construídas pelos indígenas, favorecendo o reconhecimento
e fortalecimento da cultura indígena.
Nessa busca por favorecer o conhecimento e reconhecimento dos estudos e pesquisas
que são desenvolvidos no Brasil, o ME cria, em 2003, a Rede CEDES6. Essa ação permitiu a
publicação de pesquisas sobre esporte e lazer dos indígenas, duas versando sobre o universo
e histórico dos Jogos dos Povos Indígenas. Uma terceira acerca das contribuições para a inclusão da história dos povos indígenas na escola mediante os jogos e as culturas desses
povos, para destacar as possibilidades de uma educação intercultural na escola. Essas ações
provocam os envolvidos com a política pública a pensar no esporte e lazer indígena para
além do modelo não indígena. Com isso, trata-se de entender as interfaces, visões e direitos
diferenciados que esses povos conquistaram e não devem ser negados.
No ME o planejamento das ações para os povos indígenas é desenvolvido pela Coordenação Geral de Políticas Esportivas Indígenas (CGPEIN), criada em setembro de 2012 e consolidada somente em 2014 como área estratégica do governo federal. Suas ações visam
promover a interação e integração entre as etnias indígenas existentes em todo o território
nacional por meio de programas e eventos esportivos.

FoPPELIN: Fórum de Políticas Públicas de Esporte e Lazer para os Povos
Indígenas

Nesse cenário, surgiu o FOPPELIN com o objetivo de discutir a política pública de esporte
e lazer para os povos indígenas. A construção do Fórum ocorreu em conjunto com os representantes de diferentes idades e gêneros e lideranças das diversas etnias do país. Além disso,
foram contempladas no debate as temáticas do cotidiano desses povos e o seu modo de
vida para se estabelecer os eixos temáticos norteadores do Fórum. Como etapa preparatória,
três meses antes da realização do Fórum ocorreu um encontro de mediadores com o propósito de mobilizar, organizar grupos de trabalhos e qualiﬁcar as discussões em torno dos quatro
eixos temáticos norteadores dessa ação: 1- Esporte, Lazer e Desenvolvimento Sustentável;
2- Esporte, Lazer, Cultura e Território; 3- Esporte, lazer, Saúde e Educação; 4- Esporte de Alto
Rendimento e Atletas Indígenas (Ministério do Esporte, 2015).
Buscar entender a realidade indígena por meio das dimensões do lazer e do esporte,
observando aspectos que perpassam pelas objetividades e subjetividades das experiências
nesse campo nos desaﬁa a confrontar o contemporâneo com o tradicional, o local com o
global, o individual com o coletivo e talvez entender que esses processos não são únicos ou
entanques, e sim que em algum momento são híbridos. Tais possibilidades, então, trazem
indagações acerca das relações entre homem, natureza, cultura e territorialidade. Nesse sentido, Martins (2007) aponta que:

6

Instituições de Ensino Superior públicas e privadas sem fins lucrativos, constituem núcleos da Rede, colaborando
para a produção e difusão de conhecimentos voltados para o aperfeiçoamento e a qualificação de projetos, programas e políticas públicas de esporte recreativo fundamentados nas Ciências Humanas e Sociais
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O que se desenha mais uma vez é que a cultura e a natureza são componentes de uma
mesma realidade. E a forma como percebemos e apropriamos da natureza é sempre um
mecanismo de se expressar culturalmente que tem embates e desdobramentos na nossa
relação com o mundo. Eis um exemplo disso: a natureza externalizada ao homem e se torna
mercadoria que pode ser usada e consumida com base na ideologia do consumismo. Isso é
uma construção cultural. Os efeitos são valores humanos erodidos da mesma forma que a
própria mercadoria natureza. (p. 7).

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

FoPPELIN como Possibilidade de Diálogo e Perspectiva de Direitos: A Voz
dos Atores sociais

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

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

O I FOPPELIN buscou enfatizar a luta que os povos indígenas vêm enfrentando nas duas
últimas décadas pela consolidação de direitos, ultrapassando o campo dos ordenamentos
legais, materializando-se como política pública. Como contexto de discussão, o FOPPELIN
trouxe a perspectiva de ter os indígenas como atores sociais, envolvidos na discussão das
políticas públicas. Nesse sentido, entende-se fundamental que lhes seja garantida a participação em todos os fóruns e processos de discussão e decisão, aﬁrmando-os como sujeitos
de direito e representantes legítimos de seus contextos e povos.
Na realização do FOPPELIN, explicitou-se a relevância de que os indígenas, enfatizados
como atores sociais, estejam necessariamente envolvidos e participem da formulação das
políticas públicas voltadas à garantia de seus direitos e, sobretudo, na elaboração de uma
agenda de ações que estruture e garanta sua implementação. Essa agenda é, justamente, o
instrumento que destacará a priorização de temas e problemas a serem trabalhados como
uma Política de Estado, independente de concepções de governo, pois sabemos que esse é
um espaço de conﬂitos, disputado entre os diversos atores que fazem parte do jogo político.
No que tange ao debate do direito ao esporte e ao lazer, o reconhecimento de suas especiﬁcidades e experiências culturais constitui questão central para o debate político. Nas
relações com o Estado, reivindicam o diálogo constante e destacam a importância de os indígenas participarem dos processos decisórios, em diálogo com os seus pares. A gestão das
políticas públicas de esporte e lazer é, a partir do FOPPELIN, provocada a formular uma
agenda que consiga garantir espaços e tempos de discussões com os indígenas, aprimorando
as estratégias de organização e construção do protagonismo indígena e dos gestores.
O que queremos dizer é da necessidade dos gestores realmente garantirem que o processo seja em prol do protagonismo efetivo, não cerceado e/ou conduzido; que possam criar
estratégias para que os indígenas compreendam esses espaços como extensão da sua luta
por efetivação dos seus direitos, que sintam a possibilidade de ver sua voz ecoar e que se
apropriem das discussões do esporte e lazer, para garantir o que realmente anseiam.
Torna-se desaﬁador reconhecer o esporte e lazer como mais uma política pública que
está buscando um processo alteritário para desenvolver suas ações, contemplando o modo
de vida, cosmologia e os anseios dos povos indígenas no que tange ao esporte e lazer, entendendo que esses dialogam diretamente com a educação, desenvolvimento sustentável,
saúde e território, por meio de ações que rompam com compartimentos e que busquem ser
intersetoriais. Há de se entender que, além dos direitos à saúde e à educação diferenciadas,
eles precisam do acesso às políticas de esporte e lazer, que devem ser desenvolvidas a partir
do reconhecimento do território, pois não está se falando de outro lugar e sim do território
indígena e todas as suas relações com a natureza, que não está somente fora, e sim dentro
do indígena. Dessa maneira, há que se buscar compreender o que realmente desejam, como
possibilidades de esporte e lazer para além do que já têm no cotidiano.

FÓRUM DE POLíTICAS PúBLICAS DE ESPORTE E LAZER PARA OS POVOS INDíGENAS: ESPAçO E TEMPO DE RESISTêNCIAS

Aos indígenas cabe, o exercício do protagonismo, buscando a reﬂexão e a ocupação dos
espaços de discussão, apresentando o que realmente esperam das políticas públicas de esporte e lazer, não as recebendo como um favor, mas sim como um direito. E podendo inclusive ter a liberdade de optar por acessá-las ou não, reﬂetindo se tais políticas podem
realmente contribuir com os anseios dos povos indígenas e se favorecem o fortalecimento
da cultura de cada povo. Como atores sociais, devem buscar garantir uma agenda de ações
e iniciativas que promova a valorização da vida e todos os direitos para a sua consolidação.
O que consideramos, ﬁnalmente, é que o FOPPELIN se constituiu em um espaço de encontros, diálogos e entendimentos acerca do esporte e lazer, de modo a se relacionar com
todo o modo de vida indígena e participar de toda construção histórica e social que pode
provocar o fortalecimento da existência desse povo. Sendo assim, não marcamos aqui uma
ﬁnalização e sim a necessidade de continuidade, visto que, por mais que essa realidade esteja
apresentada há séculos, começamos a participar dela somente agora.
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rEsUmo
O território indígena e sua temporalidade traz especiﬁcidades que são constituídas a partir de experiências, vivências, sentidos e signiﬁcados elaborados na vida cotidiana individual e coletiva. Partindo
destas ideias o objetivo da pesquisa foi relacionar as práticas culturais do povo Akwẽ-Xerente e o campo
de Estudos do Lazer. Investiguei as experiências culturais que se revelam como modo de vida e como
processo de constituição da alteridade do povo. A ênfase nos estudos do lazer se explicita a partir do
foco na ludicidade das experiências culturais do povo Akwẽ-Xerente. O estudo foi realizado combinando
as pesquisas bibliográﬁca e pesquisa de campo, com observação, entrevista e registros no caderno de
campo. A fundamentação no debate antropológico orientou a prática etnográﬁca por meio do “olhar
de perto e de dentro". Analisei o habitar dos indígenas, revelando como vivenciam o tempo e espaço
da aldeia, suas relações com as obrigações, lazer e cultura. Constatei um complexo de práticas culturais
do povo Akwẽ-Xerente, como o banho no rio; a realização da Dasipê, com ênfase na corrida de tora; a
festa de aniversário da aldeia, que tem o futebol como centralidade; a partir da identiﬁcação do envolvimento cultural. Portanto, entendo essas manifestações como práticas culturais de lazer que se revelam como modo de vida e de formação da alteridade e fazem parte da vida cotidiana, constituindo-se
como força geradora que deﬁne a cultura deste povo.
PALAVrAs-CHAVE
Indígenas; Territorialidade; Alteridade; Temporalidade e Lazer.

Introdução

A história dos indígenas no Brasil vem sendo contada e recontada ao longo dos tempos,
com algumas variações em datas, acontecimentos e, por certo, a partir do olhar, contato e
experiências com esses grupos.
Sobre a presença indígena na história, Cunha (2012) observa que não se sabe muito
acerca da história indígena e ressalta que dados como origem e as cifras de população são
seguras. é importante reconhecer que na atualidade há clareza do que realmente não temos
conhecimento. As etnograﬁas realizadas, apresentam modos de vidas especíﬁcos, que nos
auxiliam a compreender parte do universo dos indígenas, porém não reﬂetem as particularidades do todo, presentes na vida cotidiana dos 220 povos indígenas que habitam o Brasil.
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O povo Xerente é caracterizado pelo dualismo4 que marca os aspectos sociais e cosmológicos, por meio da divisão em metades. Nimuendajú, na década de 1940, os destaca como
uma sociedade peculiar por apresentar: metades exógamas matrilineares, clãs patrilineares
divididos em metades, sistema de descendência paralela, princípios de nominação e classes
de idades. Os estudos de Barroso (2009, p. 41) nos possibilitam entender que:
A sociedade divide-se em duas metades, deﬁnidas pelo povo como metade do sol e metade
da lua. A metade do norte chama Sadakrâ associada à lua, e a metade sul Siptato, associado
ao sol. De um lado está o sol e do outro, a lua. Assim, poderiam ser localizados os clãs na
estrutura física da formação da aldeia, que corresponde ao desenho de uma ferradura onde
as casas estão dispostas com uma única entrada e uma mesma saída aberta para o lado
oeste. As duas metades compõem seis clãs. é importante ressaltar que para os Xerente, os
clãs são chamados de “partidos”.

A vida do povo Xerente, autodenominados Akwẽ, é contada a partir dos estudiosos que
se embrenharam no universo indígena, trazendo informações e dados do modo de vida, língua, organização política e territorial deste povo. A pintura corporal, com traços e círculos,
marca a divisão dos clãs, e somente é realizada em momentos festivos ou ocasiões especiais
e de rituais, quando, por exemplo, a aldeia recebe um grupo de visitantes. A pintura corporal
marca a divisão dos grupos para a corrida de tora e o futebol, distingue os pertencentes aos
clãs, sendo que os círculos pequenos, médios e grandes designam, respectivamente, os membros da metade doi e os traços representam a metade wahirê.
Nas ocasiões festivas e em outros momentos importantes os Xerente pintam seus corpos. Também os dois times de corrida de tora, Steromkwã e Htamhã entre os quais os homens se dividem, possuem motivos pictóricos distintivos.
De acordo com estudos de Niemuendajú (1942) e Maybury-Lewis (1984), a história de
contato do povo Akwẽ-Xerente é marcada por sua aproximação com o povo Xavante, prova
dessa aproximação é que ambos pertencem ao mesmo grupo autolinguístico, autodenominado akwẽ, ou ainda, tronco línguístico Macro-Jê.
O Akwẽ-Xerente da atualidade vive entre o moderno e o tradicional, tentando decifrar
as armadilhas do mundo ocidental, onde as relações de poder marcam e tencionam a vida
cotidiana indígena. De acordo com os dados do IBGE (2010), a população Akwẽ-Xerente tem
aumentado de forma signiﬁcativa nos últimos dez anos.
No território indígena do Akwẽ-Xerente, hoje, há aproximadamente 70 aldeias e os clãs
e suas lideranças organizam-se para administrar a manutenção ou transformação das questões sociais de cada aldeia, estabelecendo relações de poder e disputa, como é o caso das
vagas de emprego da educação e saúde. Atualmente os indígenas vivem tendo como fonte
de renda monetária as aposentarias e pensões, o programa Bolsa Família, os serviços públicos
estaduais, federais e municipais (professores indígenas, agentes de saúde e saneamento, representantes políticos-vereadores).
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métodos

A tarefa de traçar os caminhos metodológicos deste estudo nos reporta para a análise
de que, enquanto fenômeno moderno, o lazer tem seus estudos centrados nas cidades. As
pesquisas neste campo concentram-se em revelar as diversas possibilidades de aprofundamento das relações entre o lazer e a modernidade. Na busca por contribuir com este campo
de estudos, proponho trilhar o caminho de volta. Ou seja, voltar às populações tradicionais
para veriﬁcar como estão desenvolvendo (tecendo/construindo) o seu modo de vida.
A inspiração antropológica para esta pesquisa, parte das reﬂexões de Ingold (2015, p. 25),
que apresenta a possibilidade de “investigação constante e disciplinada das condições de vida
e potenciais da vida humana”, observando os sentidos de produção, o signiﬁcado de história,
a noção de habitar e a ideia de que a vida é vivida ao longo de linhas. Assim, a ideia deste autor
é compreender o ser humano enquanto produtor de sua vida, considerando que, nesta produção, criam histórias, identiﬁcando as formas de habitar o mundo, dos seres humanos e não
humanos, entendendo o caminho que cada ser trilha a partir do seu modo de vida.
Os estudos da sociologia, da antropologia e da educação podem contribuir para o entendimento das comunidades tradicionais, mais especiﬁcamente as comunidades indígenas.
Buscar nestes estudos as metodologias e análises para uma leitura que possa veriﬁcar o que
acontece com a comunidade indígena que está inserida em um contexto capitalista, como
ela se movimenta, se organiza e se produz no cotidiano, também se faz importante.
Este estudo foi realizado mediante a combinação de pesquisas bibliográﬁca e de campo.
Como ponto de partida, a revisão teórica, identiﬁcando trabalhos nas áreas do lazer, da educação física e da antropologia que versam sobre a relação povos indígenas e ludicidade, práticas corporais, corporalidade, esporte, lazer, identidade e corpo. Foi analisado também
publicações que apresentam o que o campo de Estudos do Lazer nomeia como lazer e ainda
as produções acerca do povo Akwẽ-Xerente, buscando conhecer e identiﬁcar especiﬁcidades
deste povo e ainda trabalhos que trouxessem conhecimentos acerca das práticas culturais
Akwẽ-Xerente.
Destarte, a pesquisa de campo marca um momento relevante deste estudo, pois permitiu a aproximação com a realidade do povo, despertando curiosidades, descobertas, encantamento, incertezas e saberes. O estar perto e dentro da aldeia Salto, observando,
experimentando e analisando as práticas culturais das crianças, jovens, adultos e idosos
Akwẽ-Xerente, possibilitou trazer uma olhar, uma interpretação enquanto investigação dos
estudos do lazer.
Dentre as 71 aldeias do território indígena Akwẽ-Xerente, foi selecionada a aldeia Salto
(Kripé) para desenvolver este estudo. Esta aldeia tem na atualidade 106 famílias, totalizando
mais de 400 habitantes, sendo a maior aldeia Akwẽ-Xerente, como destaca o mapa abaixo.
Nela há um esforço por manter as práticas culturais vivas e uma das estratégias utilizadas é
a realização anual da festa tradicional, chamada Dasipê.
Após um período de observação participante, foi acessado com a uma lente única um
retrato do povo Akwẽ-Xerente na atualidade, com seu modo de vida que foi sendo construído
historicamente de geração em geração, que faz revelar práticas culturais que denotam uma
unidade entre o pensar, a natureza, o ambiente e a cultura. Esta vivência embasou a construção do roteiro de entrevistas, que objetivou trazer elementos relevantes para responder
meu problema de pesquisa.
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Seguindo o ﬂuxo da história do Akwẽ-Xerente da aldeia Salto, busco identiﬁcar aspectos
de seu modo de vida que se aproximam dos estudos do lazer. A presença em campo objetivou
conhecer as práticas culturais do indígena contemporâneo, que é formado tanto pelo fortalecimento da tradição Akwẽ-Xerente como pelo contato interétnico.
A abordagem ecológica da experiência cultural proposta pelo antropólogo Tim Ingold
(2000) traz contribuições fundamentais para entender a importância da vida cotidiana do
indígena Akwẽ-Xerente, na compreensão, permanência ou transformações de suas práticas
culturais. A vida cotidiana, a partir do ponto de vista proposto por este antropólogo, é um
universo social privilegiado a ser explorado.
O estudo das práticas culturais Akwẽ-Xerente remete-nos a considerar o comportamento do indivíduo frente aos estímulos contemporâneos e suas possibilidades de resistência
e fortalecimento das práticas culturais. Adentrar o universo indígena, reconhecendo o tempo,
o espaço e a atitude em relação à construção cotidiana pode trazer contribuições para os
estudos do lazer e os estudos interétnicos e interculturais.
Apresento o processo de aproximação e envolvimento com o povo Akwẽ-Xerente, com
base nas reﬂexões de Ingold (2012), ou seja, aproximamos da vida cotidiana Akwẽ-Xerente
tendo como referência que a produção do conhecimento e sua transmissão são indissociáveis
dos sujeitos no mundo e da sua ação criativa no presente; é imprescindível observar a vida
e seus ﬂuxos e linhas, que ganham forma nos materiais que nos constituem a todos que fazemos parte do ambiente-mundo; é importante partir sempre da simetria que aproxima os
seres humanos e não-humanos, ou seja, todos aqueles que partilham da mesma atmosfera
ou que habitam o mesmo mundo-ambiente e, ﬁnalmente, de tudo o que observo e
apreendo: o que se aproxima dos estudos do Lazer?
A forma de habitar do povo Akwẽ-Xerente traz uma carga histórica de relação e comprometimento com o meio em que vivem, o lugar onde residem e de onde tentam retirar
recursos naturais de forma inteligente para a manutenção das futuras gerações. Conclui-se
que a territorialidade constitui-se na forma como este povo se comunica com as formas de
vida que lhe rodeiam e estas relações consolidam a consciência de pertencimento a este
lugar, à aldeia Salto, ao Território Indígena Xerente.
Perpassa por esse modo de vida, por essa forma habitar do povo Akwẽ-Xerente, a noção
de sustentabilidade ecológica e cultural, estabelecida por Sachs (1993). Essa noção considera
que sustentabilidade ecológica é a possibilidade de propor novas formas de relacionamento
entre o consumo humano e os recursos naturais, sendo que a sustentabilidade cultural é a
possibilidade de valorização de formas diversas de relação entre ser humano, natureza e diversidades culturais, mediada pela etnociência. Nos estudos de Bahia e Sampaio (2005) há
indicação de aprofundamento neste caminho, de uma necessidade da atualidade de viver e
compreender as relações e do estabelecimento de um novo paradigma sobre as questões
do meio ambiente:
A problemática ambiental, mais que uma crise ambiental, é um questionamento do pensamento e do entendimento sobre os valores vividos na atualidade e as relações estabelecidas
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na sociedade capitalista no que se refere à busca de um desenvolvimento pautado na lógica
da dominação da natureza e dos recursos naturais. (BAHIA; SAMPAIO, 2005, p. 161).

A sociedade não indígena, por conta das demandas estabelecidas por sua forma de
viver, de produzir e consumir, constrói um modo de habitar diferente dos povos indígenas,
enquanto para a primeira há uma necessidade humana de dominação da natureza e dos recursos naturais; para a segunda, é necessária uma possibilidade de comunhão e unidade
entre homem, natureza e recursos naturais.
Pensar sobre territorialidade, alteridade e temporalidade permite dizer da relação “invisível” do habitar do povo Akwẽ-Xerente, que se consolida para além da materialidade que
conseguimos tocar, observar ou descrever; consolida-se na cosmologia das histórias sobre a
origem, das lembranças do corpo vivido, dos sentimentos e emoções vinculados às paisagens
daquele lugar especíﬁco. São habitantes que vivem na terra e não sobre ela (Ingold, 2015).
A noção de pertencimento a um lugar agrupa tanto os povos indígenas de uma área
imemorial quanto os grupos que surgiram historicamente numa área através de processos
de etnogênese e, portanto, contam que esse lugar representa seu verdadeiro e único território (Litlle, 2002). Este território traz a possibilidade de habitar práticas culturais de lazer
que demonstram uma perspectiva de relação com todo esse processo construído de territorialidade, alteridade, temporalidade e sustentabilidade.
O habitar do povo Akwẽ-Xerente possibilita o emergir de práticas culturais que trazem
elementos que nos dizem da possibilidade de uma relação com o lugar onde vivem os indígenas, onde podem ser como são, pintar seus corpos, cantar seus cantos e dançar pela noite,
em comemorações ou rituais. O que se apresenta neste modo de vida é uma possibilidade
de interação entre territorialidade, alteridade, temporalidade, sustentabilidade cultural e os
estudos do lazer.
As práticas culturais especíﬁcas do povo Akwẽ-Xerente (a pintura, o canto, as brincadeiras, o berarubu, a corrida de tora, a corrida de ﬂecha, o KraKau e o banho no rio); a relação
com a comunidade – as práticas culturais são para todos os “parentes”, crianças, jovens,
adultos e idosos, sendo ressaltado, inclusive, a intergeracionalidade nas atividades e, por
ﬁm, a questão da territorialidade e da temporalidade acontecem dentro de um território e
tempo especíﬁco.
Constata-se que há todo um complexo de práticas culturais que se revelam como modo
de vida e de constituição da alteridade Akwẽ-Xerente, a partir da identiﬁcação do envolvimento cultural. Estas práticas culturais deixam emergir uma temporalidade humana de lazer,
que denota promover um outro nível de “conhecimento, desenvolvimento e de aproximação
do homem de si próprio, na escuta do que lhe é mais íntimo”, (Baptista, 2014, p. 96), constituindo, desta maneira, uma forma especíﬁca de habitar o mundo.

Considerações finais

As práticas culturais de lazer analisadas têm uma dimensão social marcante, são referenciadas pelo princípio do prazer lúdico, com a ﬁnalidade do bem-estar, são permeadas
pela liberdade e desejo e têm como propósito a descontração, a diversão, o desenvolvimento
pessoal e as relações entre as pessoas.
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Percebe-se o banho no rio; a realização do Dasipê, dando ênfase para a corrida de tora;
a festa de aniversário da aldeia, tendo o futebol como centralidade; a relação com a cidade
e, ﬁnalmente, o uso das tecnologias (mídias) como práticas culturais de lazer do povo AkwẽXerente da aldeia Salto.
As práticas culturais especíﬁcas do povo Akwẽ-Xerente (a pintura, o canto, as brincadeiras, o berarubu, a corrida de tora, a corrida de ﬂecha, o KraKau e o banho no rio); a relação
com a comunidade – as práticas culturais são para todos os “parentes”, crianças, jovens,
adultos e idosos, sendo ressaltado, inclusive, a intergeracionalidade nas atividades e, por
ﬁm, a questão da territorialidade e da temporalidade, pois as práticas culturais destacadas
acontecem dentro de um território e tempo especíﬁco, compõem uma paisagem única entre
ambiente, corpo, percepção e aprendizagem das práticas culturais, revelando a relação entre
territorialidade, alteridade, temporalidade, sustentabilidade e lazer.
As práticas culturais especíﬁcas do povo Akwẽ-Xerente (a pintura, o canto, as brincadeiras, o berarubu, a corrida de tora, a corrida de ﬂecha, o KraKau e o banho no rio); a relação
com a comunidade – as práticas culturais são para todos os “parentes”, crianças, jovens,
adultos e idosos, sendo ressaltado, inclusive, a intergeracionalidade nas atividades e, por
ﬁm, a questão da territorialidade e da temporalidade, pois as práticas culturais destacadas
acontecem dentro de um território e tempo especíﬁco, compõem uma paisagem única entre
ambiente, corpo, percepção e aprendizagem das práticas culturais, revelando a relação entre
territorialidade, alteridade, temporalidade, sustentabilidade e lazer.
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o óCIo sELVAgEm - ExPErIêNCIAs Do TEmPo LIVrE Em CoNTExTos
CULTUrAIs DIVErsos1

Júlio Ruas2
rEsUmo

O presente ensaio traz uma reﬂexão a respeito da experiência do tempo livre no contexto das culturas
ditas “primitivas”, isto é, das sociedades nômades, caçadoras e coletoras. O objetivo deste trabalho é
possibilitar uma explanação dos elementos que particularizam a forma “primitiva” de relação com o
tempo de não trabalho. A sociologia e a antropologia econômicas admitem que a economia de tais sociedades é radicalmente distinta da economia de mercado praticada nas sociedades ocidentais capitalistas. Da mesma maneira, os sociólogos e antropólogos políticos aﬁrmam que as relações de poder
no interior de tais sociedades, que não possuem um estrutura estatal, se desenrolam de modo bastante
distinto das relações de poder observadas nas sociedades com Estado e, portanto, estratiﬁcadas política
e economicamente. Como tais diferenças estruturais - tanto econômicas quanto políticas - afetam a
experiência do tempo de não-trabalho das sociedades, sem Estado, caçadoras e coletoras? De que maneira as atividades econômicas e a estrutura política de tais sociedade funcionam como uma forma de
resistência à lógica da acumulação e ao discurso hegemônico de exaltação do trabalho?
PALAVrAs-CHAVE
Ócio; Economia; Estado; Guerra e Resistência

Crítica da antropologia evolucionita adepta do materialismo-histórico

Segundo Marshall Sahlins3, em “A sociedade Aﬂuente Original”, a antropologia durante
muitos anos compreendeu mal a economia das sociedades caçadoras e coletoras. As sociedades com este modo de produção eram consideradas – por antropólogos como Herskovits,
Marvin Harris, Steward, Faron e outros – miseráveis do ponto de vista material; a miséria
dos “primitivos” decorreria de sua baixa competência tecnológica, o que, por sua vez, os impeliria ao constante esforço pela sobrevivência. Deste modo, não lhes restaria quase nenhum
tempo livre. Sahlins nos mostra que o que ocorre na economia caçadora e coletora é exatamente o inverso disso. Nas palavras do autor de Cultura na Prática,
“não há nenhuma serventia na convenção de que os caçadores e coletores desfrutam de
pouco lazer em virtude das tarefas voltadas para a mera sobrevivência. é assim que costumam explicar as deﬁciências evolutivas do Paleolítico, ao passo que o Neolítico é enaltecido
por todos por sua oferta de lazer. Mas as fórmulas tradicionais poderiam ser mais verdadeiTrabalho apresentado durante o XII Encontro Internacional OTIUM e VI Congresso Internacional em Estudos Culturais - Ócios e Resistências: Crescer e Envelhecer em Contextos Culturais Diversos.
2
Doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E-mail: julio.ruas@yahoo.com.br
3
Marshall Sahlins (1930) é um antropólogo norte-americano que se dedicou ao estudo das sociedades tribais das
ilhas do pacíﬁco. Ele observou que, neste contexto cultural, economia, política, religião, ritual e festa não
aparecem como sistemas separados. Para o autor, a cultura [ou a “ordem simbólica”] interfere sobre todos os
elementos que organizam a vida social, inclusive sobre a ordem econômica. No texto La Pensée Bourgeoise, ele
aﬁrma: “Nem mesmo o capitalismo, apesar da sua organização ostensiva por e para a vantagem pragmática,
pode escapar dessa constituição cultural de uma práxis aparentemente objetiva. (…) A produção, portanto, é algo
além e distinto de uma lógica prática da eﬁciência material. é uma intenção cultural.” (Sahlins, 2007: 182-183).
1
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ras se fossem invertidas: a quantidade de trabalho (per capita) aumenta com a evolução da
cultura, enquanto o tempo de lazer diminui” (2007: 143).

464

A antropologia evolucionista pautada pelo materialismo histórico, postulava o critério
tecnológico como o mais adequado para a deﬁnição dos estágios evolutivos da humanidade.
Seguindo essa linha teórica, Darcy Ribeiro escreve, em O processo Civilizatório, que
“é o próprio Marx quem reclama no primeiro tomo de O Capital (1962:303) a necessidade
imperiosa de se escrever a história crítica da tecnologia. Isso porque, a seu juízo, ela seria,
no plano social, o equivalente da obra de Darwin no plano da evolução das espécies. Com
efeito, depois de salientar a importância da história da tecnologia natural de Darwin, Marx
pergunta: Será que a história da criação dos órgãos produtivos do homem social (quer dizer
dos meios de produção, isto é, das técnicas produtivas, esclareço eu), que são a base natural
de toda organização especíﬁca de sociedade, não merece a mesma atenção?” (2000: XXIII).

Para a antropologia marxista-evolucionista, a Revolução Neolítica é marcada pelos seguintes fatores: 1. o desenvolvimento da técnica agrícola/pastoril, e a consequente sedentarização; 2. o surgimento da propriedade privada sobre a terra; 3. o aparecimento das
primeiras cidades-estado. Sob esta perspectiva, se enfatiza dois processos que caracterizam
a revolução tecnológica que tirou a humanidade da Era Paleolítica: um deles diz respeito ao
sistema produtivo – ou seja, ao desenvolvimento das técnicas agrícolas de regadio e pastoris
– o outro diz respeito à instituição da máquina de Estado - isto é, à deﬁnição de uma classe
social capaz de exercer poder sobre os demais. O aparecimento da agricultura e das primeiras
cidades-estado coincide com o surgimento da escrita e da moeda. Tais novidades do neolítico
não deixam de se constituir como formas especíﬁcas de saber-fazer – como técnicas – relativas à produção dos recursos e ao governo dos povos.
O desenvolvimento dessas técnicas, tanto produtivas quanto políticas, não permitiu a
liberação do tempo para a maioria da população, pelo contrário, em termos de média per
capita, durante e depois da Revolução Neolítica a humanidade passou a trabalhar mais para
poder manter sua condição de sedentária. é verdade que todas as chamadas “civilizações
antigas” - a exemplo da egípcia, da grega, da romana, da chinesa, da mesopotâmica e da
hindu – possuíam, além de agricultura de regadio e/ou pastoreio, uma estrutura estatal e,
portanto, uma elite governante. Em razão disso, pode se dizer que no interior de tais civilizações se estabeleceu uma classe social que não se ocupava diretamente das atividades de
produção dos recursos materiais necessários à manutenção da vida cotidiana. Ou seja, tomando a Teoria de Thorstein Veblen como referência, a partir revolução neolítica e do aparecimento das cidades-estado, se formou no interior do corpo social uma espécie de “classe
ociosa” cuja ocupação estava restrita a atividades não-produtivas e consideradas honoríﬁcas.
Segundo esse autor, todas as civilizações antigas eram estratiﬁcadas com base em regas de
status, de modo que no interior da estrutura social daquelas sociedades havia uma classe
especial cuja função social era, tão somente: o governo, o sacerdócio, a guerra, a educação
e a arte/esporte. A instituição de uma "classe ociosa" é necessariamente acompanhada pela
determinação de uma classe produtora cuja função será produzir as bases materiais indispensáveis à subsistência dela mesma e da “classe ociosa” dominante.
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A Revolução Neolítica é marcada pelo aparecimento da cisão entre campo e cidade.
Aqueles que vivem no campo são encarregados de produzir o sustento nutricional daqueles
que habitam a cidade, sendo que estes últimos se tornam responsáveis pelo exercício do
poder através da cobrança de tributos e do domínio dos saberes militares, políticos, religiosos, ﬁlosóﬁcos e estéticos. Neste ponto da história aparece de forma clara a distinção social
- inexistente no contexto anterior das sociedades “primitivas” sem Estado - entre a classe
dos produtores e a classe dos que governam, entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. é possível pensar a classe dos camponeses, servos e escravos das sociedades antigas
como sendo aquela classe que - para poder comer pouco, vestir mal e dormir pior - alimenta
a elite que a explora4.
A Revolução Neolítica, que trouxe o surgimento das cidades-estados e, por conseguinte,
das aristocracias que as comandavam, só permitiu a liberação do tempo em termos relativos,
pois que para se manterem ociosas tais classes dominantes dependiam da exploração do trabalho excedente das classes inferiores, o que, por sua vez, aumentava a quantidade média de
trabalho por pessoa, dado que as elites sempre foram uma pequena minoria do contingente
demográﬁco. A arqueologia mostrou que, com a Revolução Neolítica, a estrutura da sociedade
se tornou mais complexa. Diversas atividades não ligadas diretamente à subsistência material
- como o sacerdócio, a ﬁlosoﬁa e as artes - se desenvolveram com maior intensidade que no
período anterior. Entretanto, a quantidade de trabalho, em termos absolutos de média per capita, não diminuiu, pois a ociosidade - religiosa, erudita e/ou estética - das pequenas elites do
passado era sustentada pelo trabalho da massa de produtores rurais.
A partir do neolítico, a humanidade passou a produzir seu próprio alimento; a totalidade
dos víveres não provinha mais unicamente dos achados feitos na natureza selvagem. A maior
parte da produção dos recursos alimentares passou a ser realizada através do trabalho contínuo sobre a terra, por conseguinte a subsistência não estava mais adstrita às intermitentes
expedições de caça e de coleta. Do neolítico em diante, o trabalho de produção da comida
se torna mais constante e regular. Desde sempre, as atividades agrícolas são realizadas em
um ambiente domesticado e familiar que, ao contrário dos territórios de caça in natura, requerem vigilância e cuidado contínuos. Sendo assim, os camponeses experimentam um tipo
de trabalho muito mais frequente e repetitivo que as atividades de subsistência dos “primitivos”, nômades caçadores e coletores.
Segundo a antropologia adepta do materialismo histórico, as sociedades caçadoras e
coletoras tendem a ser também nômades. A baixa capacidade produtiva era considerada a
causa dos constantes deslocamentos desses povos, que, por não conseguirem extrair de seu
ambiente todos os recursos de que necessitavam de forma otimizada, tinham de sair desesperadamente à procura de novos haveres. Neste sentido, se acreditava que, por não possuírem agricultura e pastoreio, esses povos não conseguiam extrair de um único território todos
os recursos de que dependiam, sua inaptidão para a sedentarização era considerada decorrência de uma baixa tecnologia produtiva. No entanto, Sahlins argumenta que, antes de se
preocuparem com a construção de moradias sólidas e com o acúmulo de bens materiais du4

étienne de La Boétie, há quase quinhentos anos, aﬁrmava que o poder daquele que governa provém daqueles
que são governados. No início do seu Discurso sobre a Servidão Voluntária, ele aﬁrma: “Quero para já, se possível,
esclarecer tão somente o fato de tantos homens, tantas, vilas, cidades e nações suportarem às vezes um tirano
que não tem outro poder senão o que lhe é dado; que só tem o poder de os prejudicar enquanto eles quiserem
suportá-lo; que só lhes pode fazer mal enquanto eles preferirem aguentá-lo a contrariá-lo.” (1997: 18)
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ráveis, os nômades se dedicam à manutenção de uma base material móvel, de preferência
pequena e sempre à disposição. Talvez decorra daí a impressão dos missionários, dos colonizadores e até mesmo de alguns antropólogos mais antigos de que a condição material dos
caçadores e coletores era precária, e de que sua tecnologia de produção era incipiente. Sahlins explica que, na verdade, para esses povos, “a fabricação de instrumentos, roupas, utensílios ou adornos, por mais facilmente que seja executada, torna-se sem sentido quando
esses passam a ser mais um fardo do que uma comodidade. Assim, tanto menor é a utilidade
quanto menor é a portabilidade” (2007: 141). As informações a respeito de povos nômades,
caçadores e coletores do presente etnográﬁco indicam que, mesmo havendo a possibilidade
de crescimento da produção, a economia dessas sociedades está submetida ao senso de satisfação das necessidades materiais imediatas - à produção de “valores-de-uso”, de preferência leves e portáteis - e não à lei de mercado que exige o crescimento constante da
produtividade com vistas a se produzir cada vez mais excedentes destinados à comercialização [“valores-de-troca”].
De acordo com Sahlins, há margem para escolha na adoção de técnicas produtivas; segundo ele, alguns grupos nômades da África teriam optado por não se submeterem a um
modo de produção agrícola:
“Curiosamente, os hadza, ensinados pela vida e não pela antropologia [mais especiﬁcamente
pela antropologia materialista/evolucionista, eu diria] rejeitam a revolução neolítica para
preservar seu ócio. Embora cercados por lavradores, até recentemente recusavam-se a adotar a agricultura, principalmente sob a alegação de que isso implicaria muito trabalho árduo”
(2007: 134).

Tomando o trabalho de Sahlins como referência, Jacques Lizot nos apresenta uma crítica
à antropologia ecológica [ou materialista] em População, Recursos e Guerra entre os Yanomami. Assim como Sahlins, Lizot apresenta dados sobre a economia e a alimentação dos indígenas, mais especiﬁcamente dos Yanomami, que desmentem aquelas teorias que
consideram a baixa produtividade das economias “primitivas” consequência de uma baixa
tecnologia de produção. Nas palavras de Lizot,

Os índios podem teoricamente produzir um excedente alimentar, mas preferem consagrar
uma fração importante do tempo livre de que dispõem às atividades de recreio: um lucro
tecnológico que melhore a produtividade do trabalho não conduz nunca a um reinvestimento econômico, serve apenas para tempos livres maiores; por exemplo, entre os Yanomami, a introdução relativamente recente dos utensílios metálicos aliviou
consideravelmente o trabalho agrícola e o ganho de tempo foi reservado a atividades puramente sociais. Os índios deixam de trabalhar mal consideram satisfeitas as suas necessidades
alimentares (1980: 177).

Para Lizot, o que de fato inﬂui sobre o tamanho da produção nessas sociedades não é
uma baixa capacidade produtiva – pois se observa o aumento da produtividade, com a introdução de ferramentas metálicas, mas este aumento não tem como decorrência o crescimento da produção, mas sim a diminuição das horas de trabalho – na verdade a variável
“atitude perante o trabalho” é a que se mostra mais relevante para explicação da capacidade
produtiva dos Yanomami (1980:185).
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O tamanho da produção dos povos ditos “primitivos” não decorre de uma limitação técnica,
de uma baixa produtividade, mas sim da renúncia da lógica - ou da “ideologia” - da acumulação.
Se não acontece nessas sociedades o acúmulo de objetos supérﬂuos – pois estes seriam empecilho para locomoção durante as expedições de caça, de pesca e de coleta, bem como demandariam uma quantidade a mais de tempo e esforço para sua produção e manutenção – é de se
supor que, diﬁcilmente, vingaria em tais grupos a noção de que é preciso ocorrer a produção
de bens excedentes para que a comunidade possa ter sucesso econômico e, por consequência,
melhorar sua condição de vida. Em resumo, os índios estão pouco preocupados com a elevação
do seu PIB. Pode se pensar também que, não havendo a valorização da produção de excedentes,
diﬁcilmente seria possível o estabelecimento de relações de produção com trabalho escravo ou
alienado. Tudo indica que a ideologia (ou a “superestrutura”) das sociedades aﬂuentes nômades,
para as quais Sahlins chama a atenção, e a de alguns grupos das terras baixas da Amazônia, condiciona o modo de produção da vida material (a “infraestrutura”). Em outras palavras, a economia das sociedades ditas “primitivas” é mais inﬂuenciada pelo valor que elas dão ao trabalho
produtivo do que pelo potencial de sua capacidade tecnológica.
Os estudos de Lizot não se limitam àquelas sociedades que se dedicam unicamente à
caça e à coleta. é sabido que os Yanomami dominam a agricultura e são relativamente sedentarizados. Os deslocamentos que fazem são restritos aos locais onde estão as roças e os
territórios de caça/coleta. Desse modo, os Yanomami estão longe de corresponder àquela
imagem antropológica dos “bandos caçadores/coletores pré-civilizados”, que vagavam à
mercê da disponibilidade dos recursos naturais. Os deslocamentos dos Yanomami são planejados, segundo Lizot,
“a mudança de habitação é por vezes ditada por razões sobrenaturais ou técnicas, e os índios
aproveitam então para procederem a um reajustamento aproximando o novo Shabono [centro
da aldeia] das plantações principais, para encurtarem também o trajeto a percorrer e assegurarem um mínimo de vigilância. Só uma pressão militar muito vigorosa da parte de inimigos
pode obrigar uma comunidade a movimentos migratórios de grande amplitude e não o esgotamento dos solos, nem a rarefação da caça. Certos grupos Yanomami vivem no mesmo local
desde 1950, sem qualquer inconveniente para as atividades econômicas” (1980: 178).

Como vimos, a partir do contexto Yanomami, as razões para o deslocamento do grupo
não são meramente econômicas. Muitas vezes a mudança do Shabono ocorre por motivos
religiosos-espirituais, como no caso da morte do tuxaua ou de algum outro membro inﬂuente
da aldeia. O desenvolvimento da agricultura na sociedade Yanomami não levou ao surgimento de uma lógica da acumulação ou da produção de excedentes, nem ao aparecimento
do Estado. Não são apenas os nômades que recusam a economia da acumulação e o sobretrabalho que ela requer, algumas sociedades agricultoras e sedentarizadas também o fazem,
os Yanomami estão aí para mostrar. De acordo com Lizot,
é preciso partir da ideia, fundamental, de que um povo utiliza a tecnologia e a economia de
que tem necessidade, de acordo com as leis e possibilidades do meio natural, e não ao invés,
a saber, que a ideologia se determina a partir do nível técnico e econômico. E se é mister
que invoquemos aqui Marx, se é verdade que é o capital que faz o capitalista, não é menos
verdade que, para se criar o capital, tem de preexistir o espírito capitalista sem o qual nada
se faz. Não esqueçamos a lição de Max Weber (1980: 189).
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As condições para o desenvolvimento de um sistema produtivo voltado para a produção
cada vez maior de bens excedentes são de ordens tanto técnicas quanto culturais. A lição
que Weber nos ensina é a seguinte: as possibilidades abertas à difusão do capitalismo por
diferentes ideologias religiosas são um indício de que os modos de produção da vida material
requerem bases culturais propícias que assegurem o seu desenvolvimento. Para que haja
capitalismo, não basta a existência de forças puramente industriais, é igualmente necessária
a presença de certa ética que exalta o trabalho produtivo e condena a ociosidade.

o poder nas sociedades sem estado

Acreditava-se que as sociedades sem Estado eram politicamente desestruturadas [se
costumava dizer que estes eram "povos sem fé, sem lei e sem rei”]. Porém, de acordo com
Pierre Clastres5, o que se observa na verdade é que, a concepção indígena de poder é radicalmente diferente da nossa na medida em que

todo o esforço do grupo tende exatamente a separar cheﬁa e coerção, e assim tornar o
poder, em certo sentido, impotente. (…) Concretamente, um chefe - caberia antes nomeálo dirigente ou guia - não dispõe sobre seus homens de nenhum poder, (…). O menor abuso
de poder (isto é, o uso de poder) identiﬁcado pelo grupo, e acabou o prestígio do chefe: ele
é abandonado em proveito de outro mais consciente de seus deveres. (Clastres, 2011:62).

O poder nas sociedades sem Estado não se encontra concentrado em nenhum setor especíﬁco do corpo social, ele é uma espécie de poder difuso. Por consequência desta ausência
de concentração do poder político, essas sociedades não possuem uma classe especial que
possa, exclusivamente, se abster do trabalho produtivo, ou seja, não existe uma divisão social
na qual podemos identiﬁcar algum tipo de aristocracia ou de “classe ociosa” que desfrute
sozinha de um tempo livre consideravelmente maior que o do restante da sociedade.
De acordo com Clastres, o que engendra a sociedade de classes é a distinção política
entre os que mandam e os que obedecem. Numa entrevista de 1974, para a revista francesa
L´Anti-Mythes n. 9, Clastres aﬁrma:

“não é a divisão em grupos sociais opostos, não é a divisão em ricos e pobres, exploradores
e explorados, a primeira divisão, aquela que funda todas as outras; é a divisão entre os que
comandam e os que obedecem. Ou seja, o Estado. Porque, fundamentalmente, é assim, é
a divisão da sociedade entre os que têm o poder e os que se submetem ao poder. No momento em que isso existe, isto é, a relação comando/obediência, um sujeito ou um grupo
de sujeitos comandando outros que obedecem, tudo é possível; porque quem comanda
tem o poder de mandar os outros fazerem o que ele quiser, já que ele se torna o poder, precisamente. Pode dizer-lhes: 'trabalhem para mim', e nesse momento o homem do poder
pode se transformar facilmente em explorador, isto é, naquele que faz os outros trabalhar”
(2003: 238).
5

Pierre Clastres (1934 - 1977) foi um antropólogo francês que realizou pesquisas de campo na América do Sul
entre os índios Guayaki, Guarani e Yanomami. Ele estudou o estatuto político de tais sociedades buscando compreender a natureza das relações de poder, de cheﬁa e de guerra nas sociedades sem Estado.
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Segundo Clastres, as sociedades "primitivas", sociedades sem Estado, deveriam ser demograﬁcamente pequenas para poderem se manter livres da necessidade de centralização
do poder político. No entanto, diferentemente dos antropólogos materialistas-evolucionistas,
Clastres aﬁrma que tais sociedades pretendem manter-se pequenas, e que tal fato não é resultado de uma incapacidade técnica em aumentar o seu contingente populacional. Elas são
pequenas porque recusam a desigualdade social típica de uma estrutura de poder, que separa os membros da sociedade entre os que comandam e os que obedecem, os que governam e os que produzem, e que é requisito para o estabelecimento de uma cidade ou aldeia
de grande porte. A "sociedade contra o Estado" deve ser, naturalmente, uma sociedade antiurbana. Segundo de Clastres,
“onde há Estado, há cidade; […] Como há pessoas habitando a cidade em volta daquele que
comanda, é preciso necessariamente que elas comam, é preciso que vivam, e então são os
outros, os que estão fora da cidade, os que estão no campo, que trabalham para elas. Aliás,
pode-se dizer que é para isso que a ﬁgura do camponês enquanto tal aparece no interior
da máquina do Estado, o camponês sendo aquele que vive e trabalha no campo parcialmente em proveito dos que estão na cidade e comandam” (2003: 245).

Para o autor, o surgimento das cidades-estado não é decorrência, apenas, do desenvolvimento de técnicas produtivas – como aﬁrmavam os materialistas evolucionistas – e, muito
menos, a estratiﬁcação que se observa em sua estrutura social uma consequência exclusiva
desse desenvolvimento tecnológico e da divisão do trabalho que o acompanha. Clastres
aﬁrma que o fator que torna possível o aparecimento das cidades-estado e da estratiﬁcação
socioeconômica que lhes é própria é a instituição de um grupo político capaz de comandar
os demais. Nas palavras do autor de Sociedade contra o Estado,

“convém inverter ﬁrmemente a teoria marxista da origem do Estado – é um ponto enorme
e preciso ao mesmo tempo – e parece-me que, ao contrário de ser o Estado o instrumento
de dominação de uma classe, portanto o que vem depois de uma divisão anterior da sociedade, é o Estado que engendra as classes” (2003: 238).

Pode se dizer que as sociedades sem Estado observadas pelo antropólogo francês - dentre as quais, os Guayaki e os Yanomami - resistem ao “pacote civilizacional” que deﬁne o
neolítico. Elas rejeitam a centralização do poder que torna possível a instituição de uma cidade-estado – por conseguinte, elas impedem a estratiﬁcação da sociedade em estamentos
desiguais, bem como a divisão do trabalho social entre manual e intelectual que, como vimos,
caracterizam a revolução neolítica. As culturas ditas “primitivas” recusam qualquer relação
social de poder desigual, por consequência neste contexto cultural não há possibilidade de
um indivíduo ou grupo comandar o trabalho e o tempo dos seus semelhantes. Se trata de
uma resistência ao Estado não apenas como instituição, mas também como prática de dominação; em suma, é uma resistência ao aparecimento de relações sociais assimétricas nas
quais um grupo ou pessoa tenha condições legítimas de impor sua vontade aos outros, de
modo que estes realizem aquilo que é de seu interesse – seja a construção de monumentos,
de canais artiﬁciais irrigação, de grandes lavouras, estradas ou a construção da própria cidade,
com suas ruas e prédios. Os povos ditos “primitivos” rejeitam qualquer relação social que
possibilite a um grupo ou indivíduo mais poderoso orientar, administrar ou explorar o tempo
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e a atividade produtiva dos demais. Esta resistência à centralização do poder [ao Estado] se
dá principalmente através da guerra. Através desta atividade as sociedades indígenas impedem a formação de uma autoridade que centralize o poder e, por consequência, aliene seu
tempo e seu trabalho através da cobrança de impostos.
De acordo com Clastres, ao ocorrer a concentração do poder na ﬁgura de um chefe soberano surge, também, a necessidade da imposição dos tributos. Nas palavras do autor,

“o tributo é o signo do poder e ao mesmo tempo o meio de manter, de assegurar a permanência da esfera do poder, de todos os que cercam o chefe. E a burocracia incha muito depressa a partir do momento em que há um chefe, um déspota. […] A partir desse momento,
há imediatamente tudo o que cerca a ﬁgura do chefe: os sacerdotes, os militares, os escribas,
os funcionários, os inspetores etc., e uma vida de corte, uma aristocracia. Toda essa gente
não irá trabalhar, em realidade eles têm outra coisa a fazer; não por preguiça, por desejo
de gozo, como o mestre em Hegel, mas porque têm outra coisa a fazer, precisam ser sacerdotes, generais, funcionários, etc. Não podem simultaneamente cultivar os campos, criar
rebanhos, então é preciso que os outros trabalhem por eles” (2003: 245).

é possível dizer que, se a guerra indígena impede a concentração do poder político, por
consequência, ela suprime a possibilidade de surgimento de uma “classe ociosa”. Não havendo a distinção entre uma classe trabalhadora e uma classe ociosa, que explora o trabalho
da primeira para livrar-se completamente dessa atividade, pode-se pensar que em tais sociedades o ócio seja experimentado por todos, uma vez que não há nem alienação do tempo
nem da produção de uma classe por outra. Podemos dizer também que, em função do caráter generalizado desse ócio, ele pode ser considerado uma espécie de “ócio difuso”, em contraposição ao “ócio concentrado” das sociedades estratiﬁcadas por estamento - com Estado
- e, portanto, com uma elite governante que nada produz de material e que desfruta de uma
ociosidade quase total.
Ao analisar a relação entre a guerra e a garantia do tempo livre nos estudos de Clastres,
Carlos Fausto escreve que:
“Clastres (...) constrói a imagem positiva de uma sociedade que recusa o trabalho, a desigualdade e a sujeição, mas faz da guerra uma condição necessária pra sua existência. 'A permanência da sociedade primitiva passa pela permanência do estado de guerra' (Clastres,
1982, p. 200), pois é esse estado que garante a dispersão e a autonomia das unidades sociais,
que impede sua uniﬁcação, sua redução a um poder organizado exterior à própria sociedade” (1999: 259).

Assim como as sociedades “primitivas” estudadas por Clastres são sociedades contra o
Estado, elas também são, por consequência, sociedades contra o trabalho alienado. As sociedades guerreiras sem Estado lutam para manterem seu tempo livre e, por consequência,
seu próprio modo de vida, inalienável, de forma que possam ser senhoras de seu próprio
tempo.
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o trabalho dos “primitivos”

Norbert Elias, em Sobre o Tempo, faz uma investigação sobre as formas de experiência
do tempo ao longo da história humana. Ao abordar a questão das formas “primitivas” de relação com o tempo, Elias faz referências aos estudos de Clastres e aos escritos de JosephFrançois Laﬁtau para mostrar basicamente duas coisas: primeiro, a centralidade da guerra
para os povos "primitivos"; segundo, o desprezo dos "selvagens" pelo trabalho estritamente
de subsistência. Elias cita uma passagem escrita por Laﬁtau que sugere uma imbricação entre
guerra, ociosidade e nobreza. No entanto, não creio que esta seja uma nobreza no sentido
aristocrático, conspícuo ou classista do termo, mas sim uma "nobreza de sentimentos", que
tem a ver com a altivez do guerreiro/caçador que se sabe forte e corajoso perante os riscos
da guerra e da caça.
“os homens, que se mostram sumamente ociosos em suas aldeias, escreveu Laﬁtau, vangloriam-se de sua indolência apenas para dar a entender que só nasceram, propriamente,
para as coisas grandiosas, e sobretudo para a guerra, a qual, submetendo sua coragem às
mais rudes provas, fornece-lhes frequentes oportunidades de expor sob o prisma mais favorável toda a nobreza de seus sentimentos” (ELIAS, 1998: 124).

O trabalho para os índios guerreiros só era valorizado na medida em que servisse de
encenação ou de preparação para a guerra. A atividade puramente útil era desprestigiada e
ﬁcava, na maior parte das vezes, a cargo das mulheres. Tomando como referência o trabalho
de Laﬁtau, Elias escreve que, entre os “primitivos”,
“os homens se disporiam a deixar entregue às mulheres – que eram, de qualquer modo,
responsáveis pela alimentação – suas duas ocupações, a caça e a pesca, se estas não lhes
servissem de treinamento para atingir o que constituía seu principal objetivo de vida, ou
seja, mostrarem-se terríveis para com seus inimigos, mais terríveis do que qualquer animal
feroz” (1998: 125).

O trabalho de subsistência não era, de modo algum, visto pelos indígenas como a atividade social mais importante; na verdade, tanto Clastres, quanto Sahlins, Lizot, Laﬁtau e Elias
concordam que, para esses povos o centro da vida social não está na economia - no trabalho
estritamente produtivo - muito menos no Estado - no trabalho político de dominação - mas
antes no ócio e na guerra, e em tudo aquilo que eles possuem de ritualístico, de festivo, de
dispendioso, de educativo, de lúdico e de audaz.
Os povos indígenas das terras baixas da América do Sul – povos guerreiros, “sem fé,
sem lei e sem rei”, que ignoravam a distinção entre dominantes e dominados, bem como a
divisão econômica da sociedade em classes – possuíam uma tecnologia de produção que
lhes assegurava a satisfação de suas necessidades materiais com relativa facilidade, o que
lhes garantia, por conseguinte, tempo livre em abundância. A despeito do potencial produtivo
que a tecnologia dos povos indígenas apresentava, pode-se dizer que essas sociedades atribuíam um certo limite à sua economia. A limitação da produção era determinada, repita-se,
não por uma ineﬁciência das forças produtivas, mas sim pela recusa da acumulação de bens
e pela aversão à consequente divisão da sociedade entre ricos e pobres que caracteriza as
situações nas quais as relações de produção são fundamentadas na desigualdade social. No
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“O MDP [modo primitivo de produção] assegura [...] à sociedade primitiva uma abundância
medida pela igualização da produção às necessidades, ele funciona tendo em vista a total
satisfação delas e recusando ir mais além. Os selvagens produzem para viver, não vivem
para produzir” (2011: 172).

A economia “primitiva”, diferentemente da economia de mercado, tem como princípio
a produção voltada para o consumo imediato – ou seja, para a satisfação das necessidades
dos próprios produtores – é uma economia cujo objetivo não é de modo algum a obtenção
de lucro através da troca de excedentes. Em função do caráter próprio deste tipo de economia anti-excedente, e também em função da estrutura política não-estatal que a engendra,
é difícil aﬁrmar que os indivíduos que dela participam experimentem a oposição entre tempo
livre e jornada de trabalho que marca experiência moderna do tempo ou que eles categorizem seu tempo em termos de tempo de trabalho, férias, ﬁns de semana, feriados.

Conclusão

Pode se dizer que a disponibilidade de tempo aumenta à medida que se "retrocede" a
formas mais “primitivas” de sociedade. A detecção do trágico decréscimo da disponibilidade
de tempo à medida que as sociedades avançam em direção à Era Moderna já havia sido feita
por Marx. Neste ensaio se fez uma crítica a certa antropologia marxista-evolucionista guiada
por um materialismo-histórico unilateral, no entanto não se deve esquecer que Marx já chamava atenção para o fato de que,
condições monstruosas de trabalho constituíam exceção no mundo antigo. Mas, quando
povos cuja produção se encontra nos estágios inferiores da escravatura, da corvéia etc. entram num mercado mundial dominado pelo modo de produção capitalista, tornando-se a
venda de seus produtos ao exterior o interesse dominante, sobrepõe-se aos horrores bárbaros da escravatura, da servidão etc. a crueldade civilizada do trabalho em excesso (2011:
274).

Se “condições monstruosas de trabalho constituíam exceção no mundo antigo” como
aﬁrmava Marx, no mundo “primitivo” elas tampouco existiam. As sociedades “primitivas”,
principalmente aquelas nômades caçadoras e coletoras, desfrutam de um tempo livre muito
maior que qualquer sociedade antiga ou moderna. A respeito das sociedades nômades, Sahlins (2007) aponta que:
as informações sobre os caçadores e coletores do presente etnográﬁco – especiﬁcamente
sobre os que se encontram em ambientes marginais – sugerem uma média de três a cinco
horas de produção alimentar por dia, por trabalhador adulto. Os caçadores cumprem um
horário de banqueiros, expressivamente menor que o dos modernos operários da industria
(sindicalizados), que com certeza aceitariam uma semana de trabalho de vinte e uma a trinta
e cinco horas (2007: 142).

O ÓCIO SELVAGEM - EXPERIêNCIAS DO TEMPO LIVRE EM CONTEXTOS CULTURAIS DIVERSOS

Sahlins conclui,

Pode-se alegar, de modo convincente, que os caçadores e coletores trabalham menos do
que nós; e, em vez de ser uma labuta contínua, a busca de alimento é intermitente, o lazer
é abundante e há uma quantidade maior de sono diurno per capita, anualmente, do que
em qualquer outra condição de existência social (2007: 120).

A passagem do trabalho escravo ao trabalho assalariado não garantiu por si só a redução
do tempo de trabalho. Mesmo em alguns países considerados desenvolvidos - como o Japão
e os Estados Unidos, por exemplo - observa-se, em pleno século XXI, a superexploração do
trabalho excedente em longas jornadas que, apesar de serem corroboradas pela legislação,
não deixam de ser desumanas. Nos países em vias de desenvolvimento, o trabalho escravo
ilegal perdura no meio rural e avança em direção às cidades superpovoadas; ele é com frequência denunciado na construção civil, na industria têxtil, na indústria madeireira, na mineração, no trabalho doméstico e a escravidão no século XXI se apresenta ainda sob a forma
horrorosa da prostituição forçada.
Enquanto alguns pensadores dos séculos passados acreditavam que o desenvolvimento
tecnológico das forças produtivas liberaria algumas horas de trabalho do homem moderno,
nós, do século XXI, percebemos diretamente que esse desenvolvimento, ao contrário, aumentou a capilaridade trabalho. Se, por um lado, as técnicas de produção incrementaram a
produtividade da indústria ao longo dos séculos XIX e XX, por outro, as técnicas de comunicação contemporâneas permitiram a extensão do trabalho para fora de seu local e de seu
tempo. O telefone e a internet conseguiram transportar o trabalho para dentro das casas,
das salas de espera, dos carros, dos banheiros. Assim, pode-se trabalhar a qualquer hora e
em qualquer lugar. O tempo todo e todo o tempo. A cultura hegemônica teria feito do ócio
uma categoria em vias de extinção? A ética do trabalho essencialmente calculista e utilitarista
que tem predominado nos últimos séculos do desenvolvimento do capitalismo terá a capacidade de continuar a despertar aquela má consciência com a ociosidade que nos torna muitas vezes incapazes de desfrutar despreocupadamente o tempo livre?
O ócio “selvagem” se constitui como uma forma radical de resistência ao discurso e às
práticas hegemônicas de dominação político-econômicas. Diferentemente das sociedades
ocidentais capitalistas que proclamam o grande engodo do time is money, as culturas ditas
“primitivas” sabem que “ócio” é o positivo do qual “negócio” é o negativo.
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TUrIsmo Em UNIDADEs DE CoNsErVAção E o
DEsENVoLVImENTo LoCAL Em soUrE-PA1

Juliana A. Hamoy2
Mirleide C. Bahia3

rEsUmo
Esse estudo desenvolve uma análise sobre o turismo como meio de alcance do desenvolvimento local
em Unidades de Conservação. O objetivo dessa pesquisa foi analisar o planejamento e a gestão pública
do turismo na Unidade de Conservação de Soure, no que se refere ao Desenvolvimento Local. Ressalta-se que Soure faz parte da Área de Proteção Ambiental (APA) do Marajó, de instância estadual, e
no município tem uma faixa de terra como Reserva Extrativista Marinha (RESEX), de instância federal.
Como procedimento teórico-metodológico, foram utilizadas bases teóricas sobre Turismo em Unidades
de Conservação e o Desenvolvimento Local. De cunho qualitativo, esta pesquisa foi realizada a partir
de estudos exploratórios combinando o referencial teórico, análise documental de planejamentos públicos com a pesquisa de campo, com observação sistemática e entrevistas semiestruturadas. Foi possível observar a existência de diferenças nos níveis de gestão do município, do estado e da federação,
percebendo os interesses e ações distintas para o desenvolvimento local em Soure. Esse contexto
aponta para algumas dificuldades e desafios, como a integração efetiva entre os agentes públicos, privados e moradores locais, por meio de participação e diálogo efetivo.
PALAVrAs-CHAVE
Turismo; Unidade de Conservação; Desenvolvimento Local. Planejamento; gestão pública

Introdução

Discorrer sobre o turismo em Unidades de Conservação4 (UC) requer um olhar diferenciado, tanto para as características econômicas e/ou administrativas da atividade,
quanto considerar os aspectos associados à sociedade e ao meio ambiente, para minimizar
seus efeitos negativos. Sobre a atividade turística em UC, há um grande desaﬁo no processo
de planejamento e gestão pública, que objetiva compatibilizar os ideais de uma área natural
a ser conservada, os interesses dos visitantes e o envolvimento da comunidade local (quando
permitido o Uso Público5). A criação de uma UC transforma o espaço de vivência em áreas
legalmente protegidas, e insere uma nova lógica de organização espacial para os usuários.

Trabalho apresentado durante o XII Encontro Internacional OTIUM e VI Congresso Internacional em Estudos Culturais - Ócios e Resistências: Crescer e Envelhecer em Contextos Culturais Diversos.
2
Graduação em Turismo - Universidade Federal do Pará (UFPA); Mestre em Desenvolvimento Sustentável do
Trópico úmido (Núcleo de Altos Estudos Amazônicos-NAEA/UFPA).
3
Professora do NAEA/UFPA; Doutora em Desenvolvimento Socioambiental (NAEA/UFPA) - mirleidebahia@gmail.com
4
Unidades de Conservação são espaços territoriais, com relevantes características naturais, que têm a função de
garantir a existência de diferentes comunidades, habitats e diversidade de fauna e ﬂora, resguardando o patrimônio
biológico existente (BRASIL, 2000).
5
Nelson (2012, p. 215), apresenta a utilização das UC pelo público dizendo que é “uma maneira de aproximar as
pessoas da natureza enquanto gera renda para sua conservação e para seus moradores e os do entorno”.
1
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No Brasil existem cerca de 2.071 UC6 (BRASIL, 2017), dentre as quais está o Marajó, uma
Área de Proteção Ambiental (APA) instituída pelo governo estadual em 1989. Em seu interior
está Soure é considerada a “capital” da ilha, sendo um dos municípios que tem relevante
“apelo turístico” (BRASIL, 2016), com a especiﬁcidade de ter uma faixa de terra como Reserva
Extrativista7 Marinha 8(RESEX), denominada Reserva Extrativista Marinha de Soure, de instância federal, a qual está sob a gestão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO)9.
O objetivo desse estudo foi analisar o planejamento e a gestão pública do turismo na
Unidade de Conservação de Soure, no que se refere ao Desenvolvimento Local. Como procedimento teórico-metodológico, foram utilizadas bases teóricas sobre Turismo em Unidades
de Conservação, Desenvolvimento Local, planejamento e gestão pública. De cunho qualitativo, esta pesquisa foi realizada a partir de estudos exploratórios combinando o referencial
teórico, análise documental de planejamentos públicos com a pesquisa de campo no período
de janeiro/2017 a fevereiro de 2018, com observação sistemática e entrevistas semiestruturadas com os setores público, privado e moradores locais.

referencial teórico

O desenvolvimento local surge como uma resposta aos desaﬁos da concorrência internacional, de modo que a sociedade, por meio de organizações, associações e redes públicas
e privadas criem novas alternativas de gestão, possibilitando a participação e liderança em
ações e projetos, interagindo nos distintos segmentos econômicos e sociais para otimizar
“suas vantagens competitivas e sejam incentivadoras do desenvolvimento econômico” (VAZQUéS BARQUERO, 2002, p. 33). O desenvolvimento local propõe:
[...] atender às necessidades e demandas da população local através da participação ativa
da comunidade envolvida. Mais do que obter ganhos em termos de posição ocupada pelo
sistema produtivo local na divisão internacional ou nacional do trabalho, o objetivo é buscar
o bem-estar econômico, social e cultural da comunidade local em seu conjunto (VAZQUéZ
BARQUERO, 2002, p. 39).

De acordo com Vazqués Barquero (2002), os processos de desenvolvimento local podem
ser deﬁnidos a partir da capacidade da própria comunidade local no que tange ao controle
das mudanças ocorridas em uma região. O objetivo é que seja um desenvolvimento que priorize ações vindas com a buscando satisfazer suas próprias necessidades coletivas.
O turismo pode ser um ﬁo condutor de desenvolvimento local quando a iniciativa para
inserir a atividade ou mesmo reorganizar seu modo de dinamização vem para atender aos
6

7

8
9

Informação do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), que tem por objetivo disponibilizar informações oficiais do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), além de apresentar as características
gerais de cada UC do país (BRASIL, 2017).
Reserva Extrativista é uma Unidade de Conservação utilizada por comunidades extrativistas tradicionais, que têm
sua subsistência baseada na extração e agricultura de subsistência, além da criação de animais de pequeno
porte, e tem como objetivos proteção dos meios de vida a cultura dessas comunidades (COSTA, 2002).
Ainda que a faixa de terra litorânea de Soure seja uma RESEX Marinha, nesse estudo será mencionado como
“RESEX de Soure”.
O ICMBIO é uma autarquia do Ministério do Meio Ambiente (MMA) responsável pela gestão de UC federais.
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anseios da comunidade, se mostrando como uma resistência às tendências de um turismo
de massa, que descontrua as imagens por vezes estereotipadas criadas externamente.
A abordagem do desenvolvimento local para o turismo se baseia na premissa de construir um novo modelo de promoção do turismo enquanto atividade social, direcionada para
o lugar que recebe os visitantes e para os atores que participam desse processo (os moradores locais). Sobre o desenvolvimento local para o turismo, é um:
[...] processo de mudança de mentalidade, de câmbio social, e de troca de eixo na busca do
desenvolvimento, por isso se orienta para o desenvolvimento de médias, pequenas e microempresas, tendo em vista socializar as oportunidades e promover o desenvolvimento na
escala humana (CORIOLANO, 2003, p. 25).

Assim, a possibilidade de desenvolvimento local a partir do turismo passa também pela
dinâmica de participação dos atores locais, visando romper com o modelo global de um turismo massivo. De modo geral, a perspectiva do desenvolvimento local em relação ao turismo (em especial em Unidades de Conservação), necessita de uma integração entre os
agentes que dinamizam a atividade (turistas, comunidade receptora, e poderes público e privado), de modo a compatibilizar as condições físicas, ecológicas, econômicas e sociais das
UC efetivadas por meio de um processo cíclico de planejamento e gestão pública com base
na participação da comunidade que possibilite a instrumentalização dos moradores locais
para gerenciar o turismo.
O turismo, por ser considerado uma atividade transformadora do espaço, necessita de
uma organização não apenas de dentro do setor que promove as viagens e beneﬁcia os locais
receptores, pelos meios que utiliza e pelos resultados que produz, mas principalmente necessita de um mediador que avalie os efeitos negativos e maximize os benefícios. Esse papel
de mediador cabe ao Estado, no sentido de prezar pelo bem-estar da sociedade, de modo
que as atividades possam gerar mais do que crescimento econômico mas, principalmente, a
distribuição dessa renda e traga o desenvolvimento local, regional e nacional. Além da mediação do setor público, é indispensável a existência de um planejamento que envolva todos
os atores envolvidos no processo.
Acerca do planejamento voltado para a atividade turística, é indispensável
[...] ordenar as ações do homem sobre o território e ocupar-se em direcionar a construção
de equipamentos e facilidades de forma adequada, evitando assim efeitos negativos nos
recursos, como sua destruição e a redução de sua atratividade (RUSCHMANN, 1997, p. 9).

Outro aspecto a ser considerado é que pensar o planejamento é compreender que este
é um instrumento de signiﬁcativo poder10, pois é o processo no qual as ações futuras serão
realizadas, além da possibilidade de carregar consigo interesses pessoais ou coletivos, dependendo do objetivo a ser alcançado. No turismo, a preocupação com o planejamento e as
políticas públicas ocorreu somente após o crescimento do setor turístico, como possível e
real indutor de desenvolvimento.
10

Para Weber (1994, p.33) o poder é “toda a probabilidade de impor a própria vontade numa relação social,
mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade”.
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A gestão pública se baseia na capacidade do Estado em promover o desenvolvimento
pautado pelas políticas públicas escolhidas e administradas adequadamente (BRESSER-PEREIRA, 2010). As políticas públicas surgem e incidem de acordo com os acontecimentos da
sociedade e das relações entre as esferas de governo. A importância do planejamento para
as políticas públicas se mostra no planejar como algo contínuo, que se adequa de acordo
com a realidade e com os processos democráticos eleitorais.

Local de estudo

Localizada ao leste da ilha do Marajó, Soure é uma cidade distante 90 Km de Belém (capital do Estado). Se situa à margem esquerda do rio Paracauari, e é considerado o maior município do arquipélago marajoara. Possui extensão territorial de 3.517,318km² e tem 24.682
habitantes (BRASIL, 2018). Soure tem sua área litorânea instituída como RESEX, criada em
2001, pelo Decreto s/nº de 22/11/2001, e tem por “objetivos de assegurar o uso sustentável
e a conservação dos recursos naturais renováveis, protegendo os meios de vida e a cultura
da população extrativista local” (BRASIL, 2001, s/p). A RESEX abrange uma área com ecossistemas diversiﬁcados que se constituem como relevante patrimônio ambiental.
No interior da RESEX, com 29.578,36 hectares (BRASIL, 2017a), habitam cerca de 1.300
famílias ligadas diretamente a atividades de extração de peixes, crustáceos, moluscos e extração vegetal de modo sustentável na UC, como pescadores artesanais, caranguejeiros, artesãos e famílias complementam a renda com o ﬂuxo de visitantes gerado pela atividade
turística. Essa população, que está distribuída em comunidades tradicionais, faz parte da Associação dos Usuários da Reserva Extrativista Marinha de Soure (ASSUREMAS), que autoriza
a prática extrativista na região da RESEX e os associados também são beneﬁciados com
acesso ao crédito (LOBATO et al., 2014). Na RESEX existem quatro comunidades residentes
na área: a Comunidade do Pedral, a do Cajuuna, a do Céu e a Vila do Pesqueiro. Dessas, a última se destaca pela relevância turística no município, a qual foi foco desse estudo, juntamente com a área urbana de Soure.
A Comunidade da Vila do Pesqueiro possui cerca de 100 famílias (grande parte nascidos
na vila), se situa a 8 km de Soure e o deslocamento é feito via PA 154. Como o próprio nome
sugere, a principal atividade dos habitantes é a pesca, juntamente com a extração de produtos de origem vegetal, e turismo. é importante considerar que a localização do Pesqueiro facilita o acesso de visitantes. As casas das comunidades da RESEX são construídas de madeira
e com piso suspenso. O motivo de adoção desse modelo de construção é que no período do
inverno amazônico, a vila ﬁca alagada.

Pesquisa de campo

Com o planejamento os gestores deﬁnem os objetivos, detalham indicadores e traçam
metas. Para que esse planejamento seja transformado em realidade, os gestores tomam decisões que necessitam de competência, coragem e um grau de autonomia (BRESSER-PEREIRA,
2012), além da ciência de que suas decisões inﬂuenciarão na realidade de terceiros.
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setor público

A pergunta direcionada aos entrevistados representantes do setor público tanto de turismo quanto de meio ambiente foi sobre como acontece o planejamento do turismo em
Soure, considerando que se trata de uma área de relevante interesse social e ambiental. Em
nível da Secretaria de Turismo de Soure (SETUR/Soure), não há um processo de planejamento
que guie suas ações. A resposta do técnico da SETUR/Soure foi
Em execução não. Respondendo bem diretamente a tua pergunta, não. Mas a gente tá em
etapa de planejamento, a gente está saindo da formação do Conselho Municipal e partindo
pra questão do sistema; do sistema municipal (INFORMAçãO VERBAL11).

O Sistema Municipal, o qual é citado, é referente a “toda a política que vai ser direcionada pro seguimento turismo no município no período que a gente vai deﬁnir” (INFORMAçãO VERBAL12). Esse sistema inclui uma reforma administrativa na Secretaria de Turismo e
um planejamento estratégico detalhado, e está sendo pensado para ter vigência de 10 anos,
com revisão de quatro em quatro anos.
Entende-se que a gestão municipal passa por uma reorganização para iniciar o planejamento efetivo para o turismo. Para que o planejamento seja concretizado em documento, o
técnico da SETUR/Soure ressalta a importância de envolver a sociedade, por meio do Conselho Gestor do Município (que está em fase de reativação). Aﬁrma que
[...] preciso dar uma selecionada na composição desse conselho, e tratar esse conselho de
uma forma em que cada membro tenha conhecimento do que é um conselho, do seu papel
dentro do conselho e de que modo vai atuar dentro do conselho. Nós tivemos três reunião
tratativas, para ver, esclarecer... o conselho era o primeiro passo (INFORMAçãO VERBAL)13.

Atualmente, a SETUR/Soure tem se dedicado à organização da Conferência Municipal
de Turismo. Este seria o início para a elaboração de um plano de desenvolvimento local por
meio da atividade turística. A conferência teria por objetivo o diálogo entre a comunidade
local e os setores público e privado, na busca de estratégias que, a curto, médio e/ou longo
prazo, fortalecessem as políticas de turismo.
Nas palavras do técnico da SETUR/Soure, ao ser questionado sobre como a gestão estava
estruturada, ele respondeu que o principal é
[...] trazer a população, trazer as pessoas que estão ali diretamente ligadas ao trade no caso.
Pra que a gente possa daí tirar propostas, metas e tirar ações. Mas dentro do período dessa
gestão. [...] a tentativa de fortalecimento das políticas direcionadas para o turismo é fazer
com que a gente não necessite fazer muito isso. Pra que a gente não tenha apenas quatro
anos pra trabalhar. é fortalecer uma cadeia, é fortalecer o segmento, para que as políticas
não ﬁquem a mercê da gestão que chega, entendeu? (INFORMAçãO VERBAL14).
11
12
13
14

Entrevista com um técnico da SETUR/Soure, em 07/2017.
Entrevista com um técnico da SETUR/Soure, em 07/2017.
Entrevista com um técnico da SETUR/Soure, em 07/2017.
Entrevista com um técnico da SETUR/Soure, em 07/2017.
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Na fala do técnico da SETUR/Soure, percebe-se uma atenção quanto ao tempo de gestão. é relevante ressaltar quanto à ruptura que por vezes acontece com a mudança de governo que resulta em descontinuidade na implementação da gestão pública, pois quando
um governo muda há também uma mudança na sua ideologia, inﬂuenciando nas diretrizes.
A formação da Conferência Municipal de Turismo seria um modo de evitar essa descontinuidade com a participação dos agentes envolvidos, de modo que com os debates, estratégias com propostas, metas e formulação de ações (na concretização de um plano), a
conferência seja uma ferramenta para alinhar interesses e envolver os moradores locais e
os setores público e privado.
A gestão do turismo pela SETUR/PA se volta para um planejamento especiﬁco para sol
e praia. Soure recebe investimentos públicos do governo estadual, principalmente para a
qualiﬁcação da mão de obra, de modo que a principal beneﬁciária dessa qualiﬁcação é a comunidade do Pesqueiro, enquanto as demais ﬁcam como coadjuvantes no processo. Nos documentos de planejamento da SETUR/PA, à exceção do Programa de Qualiﬁcação Proﬁssional
do Turismo (PEQTUR), não são citadas ações especíﬁcas voltadas ao turismo especíﬁco em
Unidades de Conservação.
O que se percebe nos documentos de planejamento das ações da SETUR/PA é que são
ações voltadas diretamente para o mercado turístico. E isso não é uma crítica necessariamente. Contudo, a atividade turística não deve ser limitada aos serviços prestados aos turistas ou à infraestrutura da cidade, que ambos são inegavelmente importantes. E para além
disso, é incluir a comunidade local que buscam uma inserção no Turismo de Base Comunitária15 (TBC).
A gestão municipal do Meio Ambiente pela SEMMA não possui nenhum planejamento
e/ou ação para o uso público municipal (mais especiﬁcamente o turismo) e suas ações são
pontuais, com parcerias com o ICMBIO e o IDEFLOR-Bio. Na SEMMA/Soure, as ações principais são o parecer de licenciamento ambiental, a veriﬁcação de denúncias e ﬁscalizações, e
as ações educativas em eventos e escolas.
O planejamento e gestão do turismo na APA Marajó, em nível estadual, é coordenado
pelo IDEFLOR-Bio e também demonstra um cuidado relevante, principalmente em Soure,
ainda que as ações sejam mais esporádicas, se comparadas ao ICMBIO. é importante considerar que o IDEFLOR-Bio possui sede apenas em Belém, e essa distância compromete o trabalho dos gestores. Ainda assim, há uma mobilização quanto às ﬁscalizações periódicas e
cursos de qualiﬁcação, principalmente de trilhas e primeiros socorros.
Ainda que existam outros municípios, também com potencial turístico, Soure conta com
a presença física do ICMBIO, onde os técnicos se disponibilizam, incentivam e sempre buscam
interação com o IDEFLOR-Bio. Sobre essa parceria, o entrevistado do IDEFLOR-Bio diz que
[...] somos poucos, então se desdobrar para todos os municípios simultaneamente é complicado. E com essas parcerias, como com o ICMBIO, a gente consegue intensiﬁcar algumas
ações. [...] sempre foi muito de querer que a gente faça trabalhos juntos, de uma forma que
cada um contribui como pode [...] (INFORMAçãO VERBAL16).
15

16

Para Coriolano (2009, p. 67), TBC é caracterizado quando “[...] os residentes possuem controle produtivo da atividade desde o planejamento até o desenvolvimento e gestão dos arranjos. [...] se preocupam com o envolvimento
participativo, não de forma individualista, daí o avanço para as gestões integradas”.
Entrevista com a gestora da APA no período de setembro/2016 a setembro/2017do IDEFLOR-Bio, em 10/2017.

TURISMO EM UNIDADES DE CONSERVAçãO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL EM SOURE-PA

Os trabalhos que ocorrem em Soure, sob a gestão da APA Marajó se baseiam, principalmente, em cursos de capacitação e qualiﬁcação da mão de obra.
O ICMBIO se mostrou o órgão com maior inﬂuência e atividades em execução na área
da RESEX. Com a execução do projeto “Praias de Soure”17, o projeto “Jovens protagonistas”18
apontam que a articulação para o desenvolvimento local existe, mas que é voltada não para
o município de Soure, mas para a área da RESEX. A percepção que se tem é que, pela dinamização de ações criada pelo ICMBIO, os demais agentes públicos, conseguem ter uma articulação, de modo que é a partir das atividades direcionadas por esse órgão federal que as
demais instituições públicas se mobilizam para colaborar em busca de uma atividade turística
que traga mais benefícios do que prejuízos à sociedade, ao meio ambiente e aos visitantes.

setor privado

Em Soure não foram identiﬁcadas organizações do setor privado voltadas para o desenvolvimento do turismo. Os representantes entrevistados dos três hotéis informaram a inexistência de articulação entre agentes privados. A pergunta principal para esses agentes foi
se eles tinham ciência sobre a UC e, em caso positivo, se essa informação era repassada ao
turista. Ressalta-se que o setor privado entrevistado (Hotéis e agencia) foi da área urbana
de Soure. Um entrevistado aﬁrmou: “Eu não sabia. [...] eu não sei de nada disso” (informação
verbal19). Complementou informando que a ação do setor público é “pra marcar reunião na
prefeitura ou outro local. [...] São reuniões que eles falam sobre o meio ambiente, que não
pode tirar pedra daqui, areia dali, porque vai acabando” (informação verbal).
Outro entrevistado, representante de hotel, aﬁrmou saber que se trata de uma RESEX,
e ressaltou a presença do ICMBIO. Mas não tinha conhecimento que a área urbana de Soure,
onde seu hotel se localiza, faz parte de uma APA.
Eu sei que aqui tem essa RESEX, na praia, ne? Já vi o IBAMA antes, e agora o ICMBIO que tá
aqui. Mas eu não sabia que aqui também era uma reserva. Que aqui eles não vem quase.
Não me lembro deles aqui. Eu cheguei aqui e montei meu hotel e ninguém me avisou de
nada. Mas é importante saber dessas coisas (INFORMAçãO VERBAL20).

O proprietário da Agência de receptivo de Soure aﬁrmou saber sobre a APA e a RESEX.
Ao perguntar se existia o repasse dessas informações para os turistas, respondeu
Sim, a gente fala pra eles. Fala que eles não podem jogar o lixo no chão, que não podem
pegar flores e plantas, que não pode entrar no mangue... é uma série de restrições que são
necessárias aqui, que o ICMBIO informa pra todo mundo. Então com os turistas é a mesma
coisa. Se o morador não pode, o turista também não. (INFORMAçãO VERBAL21).
17
18

19
20
21

Desenvolve e amplia ações voltadas tanto para a população local quanto aos turistas, promovendo a conservação
e o uso adequado das praias, mangues e restingas durante o período de veraneio.
Objetiva [...] diagnosticar e fomentar o surgimento de novas lideranças em áreas protegidas e entorno, assim
como promover o fortalecimento comunitário visando multiplicar conhecimentos para fortalecer a gestão participativa. Na prática, busca-se estimular a participação dos jovens das decisões sócio-ambientais das comunidades,
trazendo suas valiosas e criativas contribuições para a gestão da área (BRASIL, 2015).
Entrevista com gerente do hotel 01, em 11/2017.
Entrevista com gerente do hotel 03, em 11/2017.
Entrevista com proprietário de agência de receptivo, em 02/2018.
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Esse repasse de informações quanto aos cuidados socioambientais em Soure é realizado de modo informal, no decorrer das atividades e passeios.
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Comunidade Local

Dentre os agentes existentes na atuação do turismo em Soure, os moradores locais se
mostram indispensáveis para a compreensão do planejamento e da gestão pública do turismo, principalmente no que tange ao desenvolvimento local. Foram entrevistados 08 moradores da comunidade do Pesqueiro e 08 moradores da área urbana de Soure. Todos os
moradores da comunidade do Pesqueiro são cientes que se trata de uma RESEX (possuem a
concessão de uso da terra). Dentre os moradores da área urbana, só souberam que existia
a RESEX por meio das placas espalhadas pela cidade.
Ao perguntar se o turismo é uma atividade positiva ou negativa, todos os entrevistados
ressaltaram os aspectos econômicos, conforme informação abaixo:
[...] o turismo é bom pra nós. Porque os turistas traz investimento nos nossos produtos, nos
nossos artesanatos, ne? Isso aqui tudo eu vendo pra eles. [...] Mas também coloco coisa
dos outros vizinhos pra vender. A gente precisamos se ajudar a senhora não acha? [...] e ai
eles traz o dinheiro e deixa pra gente. (INFORMAçãO VERBAL22).

Os entrevistados identiﬁcam o turismo como uma atividade capaz de dinamizar a economia local, seja pela geração de emprego e renda, a partir da oferta de serviços turísticos
na praia e nas próprias comunidades, seja com a valorização cultural, a partir da produção
do artesanato, que é capaz de reaﬁrmar a identidade local, como um aspecto positivo gerado
pela atividade turística.
Sobre a participação da comunidade no planejamento e ordenamento do turismo, foi
identiﬁcado um desnível entre a área urbana de Soure e o Pesqueiro. Na área urbana de
Soure houve inexistência de moradores entrevistados que fossem envolvidos em qualquer
diálogo com o setor público municipal. Destaque para um morador que informou: “Não tem
nada aqui. Só funciona o posto de informação lá na orla. [...]Mas a gente aqui não vê nada
de turístico. [...] é muito mal cuidado tudo” (INFORMAçãO VERBAL23).
Na vila do Pesqueiro os moradores se mostram mais envolvidos e articulados nas tomadas de decisão. Entre os entrevistados, a maioria participa ou já participou da Associação
de Mulheres do Pesqueiro (ASMUPESQ), principal organização civil da comunidade para a
tomada de decisões. Ao ser perguntado sobre a integração entre os setores públicos e os
moradores do Pesqueiro, a resposta foi: “Não. A organização aqui é da comunidade.”24. Percebe-se que a maioria das ações no processo de organização da comunidade com relação às
práticas de turismo partem dos próprios moradores. Essa participação é um pressuposto
para o desenvolvimento local, pois é o que torna o desenvolvimento mais humano (VAZQUéS
BARQUERO, 2002). Destaca-se que a participação deve ser entendida como um “empenho
pessoal por um aprendizado difícil das regras e meios de se fazer ouvir, entender e atender”
22
23
24

Entrevistado 07- Morador da Comunidade do Pesqueiro, informação concedida em 07/2017.
Entrevistado 15 – Morador da área urbana de Soure, informação concedida em 11/2017.
Entrevistado 07- Morador da Comunidade do Pesqueiro, informação concedida em 07/2017.
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(MARTINS, 2002, p. 54). Esse é um processo permanente que vem se solidiﬁcando na comunidade do Pesqueiro
Porém, nem todos se fazem presentes nessas reuniões, conforme aﬁrma um morador
do Pesqueiro, quando perguntado sobre a existência de envolvimento da comunidade nas
ações públicas para o turismo, aﬁrmou: “a comunidade aqui é unida. Só que também tem
os que não participam. Que querem fazer sozinhos. Veio até gente falar do turismo comunitário25 aqui. Mas nem todo mundo aqui participou” (informação verbal26), aﬁrmação aﬁnada
à resposta da representante da ASMUPESQ:
Toda reunião que tem a gente chama, agora é muito difícil a gente reunir, assim.. [...] Difícil
eles participarem, agora se você falar “olha, é uma inscrição da bolsa verde, é um Incra, vai
dar casa, vai dar isso, vai dar aquilo, vão dar cesta básica, lota! [...] as vezes a gente faz convite pra uma assembleia [...] é muito difícil a participação (INFORMAÇÃO VERBAL 27).

Na vila do Pesqueiro, apesar de existir a integração e organização entre a maioria dos
moradores, foi percebido que alguns não se sentem representados, e por isso não se motivam a participar das discussões relacionadas ao planejamento do turismo na comunidade,
bem como ações voltadas para o meio ambiente. Essa ausência de motivação pode estar relacionada ao que um morador da comunidade do Pesqueiro ressaltou: “Eu não participo da
associação, então, a gente não ﬁca sabendo muito desses encontros. Mas também não é
muito do interesse da gente. Porque eles decidem e fazem”28.

Considerações finais

O planejamento e a gestão do turismo em Soure é realizado sob três aspectos: econômico, social e ambiental. Trata-se de um município incluso em uma APA estadual e com uma
faixa de terra como RESEX federal, que tem uma signiﬁcativa relevância turística nos cenários
regional e nacional. O desenvolvimento local e a sustentabilidade em Soure é um processo
que vem caminhando e aos poucos vem alcançando resultados e enfrentando alguns obstáculos. A partir de seu efeito multiplicador, a atividade turística representa uma alternativa
para o desenvolvimento local, de modo a preservar a identidade local, conservar os patrimônios (natural/cultural) e dinamizar a economia de Soure. O turismo pode viabilizar o desenvolvimento local em uma comunidade, porém, em Soure, é um tanto contraditório, pelo
fato de não existir planejamento municipal. Contudo, há uma satisfação dos moradores em
saber que pessoas de outras localidades vão ao seu lugar de moradia.
é importante considerar que o turismo pode colaborar para a sensibilização de moradores e turistas, juntamente com o diálogo e participação dos setores público e privado na
busca pelo desenvolvimento local do município. Além disso, o envolvimento de todos os
agentes da cadeia produtiva, com ações de planejamento e gestão pública do turismo que
são indispensáveis para a melhor condução da atividade, com a viabilidade de um turismo

25
26
27
28

Na vila do Pesqueiro há um processo de organização para o TBC, que objetiva a troca de experiências e a participação da comunidade na sua organização, a partir de uma relação de conﬁança entre os atores locais.
Entrevistado 08 - Morador da Comunidade do Pesqueiro, informação concedida em 07/2017.
Entrevista com representante da Associação de Mulheres do Pesqueiro, concedida em 07/2017.
Entrevistado 07 – Morador do Pesqueiro, informação concedida em 07/2017.
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com o máximo de benefícios econômicos e sociais e o mínimo de danos ambientais, que
possibilite aos envolvidos, em especial moradores e turistas, uma experiência que estabeleça
vínculos afetivos e contribua para a sensibilização para com o meio ambiente.
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rEFúgIo DE VIDA sILVEsTrE “mETróPoLE DA AmAzôNIA”:
CoNHECImENTo Do PATrImôNIo HIsTórICo-CULTUrAL LoCAL
Por mEIo DE PráTICAs DE LAzEr E TUrIsmo1

Leonard J. Grala Barbosa2
Mirleide Chaar Bahia 3
Kátia S. Demeda4

rEsUmo
A borracha é protagonista dos ciclos econômicos da Amazônia. Às margens da capital do Pará, Belém,
a Fazenda Oriboca, de propriedade da empresa Pirelli S/A, constituiu-se em um empreendimento voltado ao cultivo da borracha. Fatores conjunturais agiram para o insucesso desta empreitada. O objetivo
desta pesquisa foi de analisar a história do referido empreendimento e algumas possibilidades de lazer
e de turismo no Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia (REVIS-MA), com vistas a proporcionar à população o conhecimento do Patrimônio Histórico-Cultural presente na área. Esta área se constitui como uma Unidade de Conservação (UC) estadual de Proteção Integral, a qual se encontra em
processo de consolidação de seu Plano de Gestão (PG), a partir do diagnóstico da situação atual do
uso público.
PALAVrAs-CHAVE
Patrimônio Histórico-Cultural da Amazônia; Memória Coletiva; Lazer; Turismo; Refúgio de Vida Silvestre.

refúgio de Vida silvestre metrópole da Amazônia

A criação da Unidade de Proteção Integral “Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia” (REVIS-MA) é parte de um contexto histórico peculiar da Amazônia paraense, ligado
a diferentes ciclos econômicos e sociais. A Fazenda Pirelli, a qual origina o território componente do Refúgio, atravessou dinâmicas de expansão regional dos períodos de exploração
das drogas do sertão5, das madeiras nobres, da cana-de-açúcar e da borracha.
Esta pesquisa buscou traçar os principais acontecimentos na área da Região Metropolitana de Belém (RMB), onde a empresa multinacional Pirelli S/A desenvolveu um projeto de
plantio de seringa para abastecer sua indústria em expansão na América Latina, demonstrando a relevância da conﬁguração histórico-cultural para a futura gestão da Unidade de
Conservação (UC) ligada, sobretudo, à prática do lazer.
A pesquisa partiu de estudos realizados para a elaboração do Plano de Gestão6 da UC
REVIS-MA e subsidia, em parte, a dissertação de mestrado de um dos autores. Utilizou-se a
concepção de uma pesquisa qualitativa, de caráter descritivo exploratório (Demo, 2000),
Trabalho apresentado durante o XII Encontro Internacional OTIUM e VI Congresso Internacional em Estudos
Culturais - Ócios e Resistências: Crescer e Envelhecer em Contextos Culturais Diversos.
2
Mestrando em Desenvolvimento Sustentável do PPGDSTU-NAEA, UFPA - Brasil. E-mail: leograla@gmail.com.
3
Professora do PPGDSTU-NAEA, Universidade Federal do Pará - Brasil. E-mail: mirleidebahia@gmail.com
4
Doutoranda em Ciências Ambientais do PPGSND-UFOPA - Brasil. E-mail: katiademeda@gmail.com
5
Especiarias e produtos como baunilha e salsaparrilha.
6
O órgão gestor da UC Instituto do Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (IDEFLOR-Bio) utiliza esta expressão em detrimento da expressão consagrada “Plano de Manejo”.
1
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considerando o que aponta Feyerabend (2007) sobre como metodologias de pesquisa podem
sofrer alterações a partir das realidades observadas e vivenciadas em campo.
As pessoas que residiam na Fazenda à época de seu funcionamento, e que hoje residem
em outras localidades foram mapeadas e posteriormente entrevistadas, seus depoimentos
foram tratados como fontes orais, uma vez que constituem processos de reescrita da história
compartilhada (Thompson, 2002). Estas histórias se constituem em representações sobre os
fatos da vida de grupos e indivíduos, compondo sua história social e cultural (Pesavento,
2008; Jeudy, 1990) e sobre fatos da memória coletiva revelando-se como uma colcha de retalhos (Halbwachs, 1990).
A pesquisa abordou estudos e documentos históricos sobre a área, com informações
sobre a ocupação da região, que corresponde hoje à RMB. Utilizou-se a concepção de Dartiegues (1998) para a análise de narrativas, no intuito de acessar memórias coletivas. Tais
narrativas foram analisadas como um meio de compreender identidades individuais e, ainda,
como uma ferramenta metodológica para acessar a identidade coletiva.
Os atores acessados neste contexto foram de dois tipos: um grupo identiﬁcado com famílias que ainda residem na região (dentro da UC), e outro grupo que reside em outras localidades. Procurou-se demonstrar correlação entre as práticas de lazer atuais e as pretéritas,
assim como as concepções dos moradores atuais acerca da probabilidade de se desenvolver
o turismo local.
Neste contexto a função do lugar7 é imprescindível para o desenvolvimento da memória
coletiva destacada por Halbwachs (1990), para o autor é impossível recuperar o passado sem
um quadro espacial. Tal referência centra-se no espaço em que se estabeleceu e desenvolveu
a Fazenda Pirelli, um espaço ocupado, percorrido, imaginado e praticado por trabalhadores
e moradores, alguns dos quais foram importantes interlocutores de práticas diversas e de
suas percepções de lembranças.

Contexto Histórico regional

Por muitos anos a Amazônia oscilou no imaginário entre o “inferno verde” e o “el dourado” (Pizarro, 2012). Entre as décadas de 1940 e 1960, a Amazônia brasileira recebeu uma
série de cientistas, dentre os quais alguns ligados a teorias evolucionistas8 e difusionistas9,
posteriormente refutadas por pesquisadores que demonstram que a Amazônia é composta
de abundante história de ocupação humana anterior à ocupação europeia na região (Balée,
1989; Heckenberger, 2005; Roosevelt, 1992).
O registro mais antigo da área relacionada à Fazenda Pirelli, portanto, anterior aos projetos de seringa e gado, evidencia que a localidade representa essa ocupação de largo prazo,
demarcada pelo início das atividades do antigo “Engenho Oriboca” em 1780 (Marques,

De acordo com Tuan (1983) os signiﬁcados de espaço e de lugar estão unidos, no sentido de que um não pode ser
deﬁnido sem o outro. Tuan (1983) aponta lugar denotando segurança e estabilidade, por sua vez, atribui ao
“espaço” uma concepção ligada à amplidão e liberdade.
8
Segundo Castro (2005), evolucionismo social e cultural pressupunha que todos os seres humanos passariam
pelas mesmas etapas de desenvolvimento (cognitivo, técnico, etc.) do mais simples ao mais complexo grau.
9
Castro (2005, p. 17) aﬁrma que os difusionistas explicam a presença elementos similares em regiões distantes
“[...] era que deveria ter ocorrido a difusão de elementos culturais entre esses mesmos lugares (por comércio,
guerra, viagens ou quaisquer outros meios)”.
7
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2004). A documentação deste engenho, com a utilização de mão de obra escrava, corroborou o processo de reconhecimento e a deﬁnição do Território Quilombola do Abacatal (TEQ
Abacatal) na década de 200010. Estudos complementares11 realizados a partir de trabalhos
de arqueologia de contrato trouxeram luz à uma ocupação indígena, anterior ao período
do engenho.

A ocupação da área a partir da Ferrovia belém-bragança

A área da Fazenda, como parte região Bragantina, teve sua ocupação incentivada pela
Província do Estado do Pará, desde o século XIX12. Iniciado a partir de 1875, esse processo
de colonização manteve-se até o governo do interventor Magalhães Barata (1930-1937), segundo Nunes (2009 e 2012). Este movimento de ocupação está ligado diretamente ao contexto da expansão da economia da borracha, entre 1840 e 1910, a partir dos avanços técnicos
e industriais (Weinstein, 1993).
Durante os últimos anos de 1800 e a primeira década de 1900 alguns personagens procuraram estreitar laços entre empreendimentos italianos e a Amazônia brasileira (Cappelli,
2012; Gugliotta, 2008). Este contexto regional colabora para a construção da Estrada de Ferro
Belém-Bragança (EFBB), que seria concluída apenas na década de 1950.
Segundo Hurtienne (1999), haveria três momentos distintos que ajudam a compreender
melhor o desenvolvimento da RMB: 1) período dos extrativistas tradicionais13 e agricultores
itinerantes como os grupos indígenas, caboclos e ribeirinhos; 2) período dos colonos atraídos
construção da EFBB e, 3) A colonização trazida pós 1950 com a abertura de estradas de rodagem como a Belém-Brasília. Esta processo contribuiu para a redução das matas primárias
e promoveu a consolidação de um “campesinato agrícola” (Hurtienne, 1999).
A porção ocidental da região Bragantina era composta, por loteamentos de caráter agrícola (Penteado, 1967). é região, onde está o território do futuro município de Marituba que,
na década de 1950, foi instalada uma das maiores plantações de pimenta do reino. A Fazenda
Oriboca, já administrada pela empresa Pirelli S/A:
A fazenda Oriboca é o maior empreendimento, no gênero, que a Bragantina conhece. Situada em terras do município de Ananindeua vizinho a Belém, a referida propriedade ocupa
uma área grosseiramente retangular, limitada, ao sul pelo rio Guamá, a leste pelos rios Tacaiunas e Tajassui; e a oeste pelo igarapé Oriboquinha, e a norte, por uma linha de demarcação artiﬁcial de traçado bastante irregular [...] (Penteado, 1967, p. 328).

Cultivar pimenta do reino na Fazenda Oriboca foi uma decisão da empresa Pirelli S.A
para “cobrir” as despesas, enquanto aguardava o pleno desenvolvimento de seu seringal
plantado. O empreendimento da Pirelli atraiu a produção regional de borracha, que era obtida por moradores da região explorando árvores de seringa nativa. Segundo ex-funcionários
10
11
12
13

Marin; Castro (2004); Soﬁatti (2015); Araújo et al (2017), e Sirotheau (2013).
Marques (2002, 2003 e 2004), e Magalhães (2002).
Penteado (1967), Conceição (2002) e Hurtienne (1999) tratam dos processos de colonização da Região Bragantina.
Para esta categoria, utilizamos as deﬁnições consagradas na CF 1988 e na OIT 169, que são como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais.

487

ÓCIOS E RESISTêNCIAS: CRESCER E ENVELHECER EM CONTEXTOS CULTURAIS DIVERSOS

488

da Pirelli, a empresa comprava seringa de quem pudesse fornecer o produto, para além de
sua produção, o que demonstrou a alta demanda do mercado entre 1950 e 1970.
O apogeu levou a empresa a construir diversas estruturas para atender à demanda produtiva e ao convívio de seus funcionários. Entre as estruturas somam-se Igreja, escola, casas
(com diferentes conﬁgurações a depender da hierarquia do funcionário), sedes administrativas,
galpões de beneﬁciamento e estocagem, entre outros. Estas estruturas compõem parte do arcabouço material que colaboram para o uso público voltado ao lazer e ao turismo histórico.

Caracterização do Uso Público no refúgio: situação atual

O REVIS-MA é o maior fragmento remanescente de Floresta Amazônica na RMB (Almeida, 2013). Possui rica diversidade de espécies14 e valioso acervo histórico e cultural que
remonta ao período da escravidão e, mais recentemente, ao segundo ciclo da borracha com
a empresa Pirelli. Apesar de estar localizado próximo aos centros urbanos, abriga importante
conjunto de práticas culturais típico de comunidades extrativistas tradicionais.
Após o período em que a seringa foi rentável, novos acionistas criaram gado na área,
até que em meados dos anos 1980, ocorre a falência da Fazenda que à época era chamada
de Guamá Agropecuária S/A. A área passa ao poder do governo do Estado, que inicia o processo para transformar a área em uma Unidade de Conservação (homologada em 2010).
A UC ainda é pouco conhecida como área de preservação pela comunidade em geral,
das sessenta (60) entrevistas realizadas com moradores da região, trinta e cinco (35) moradores alegam não saber o que é o Refúgio (Instituto Avaliação, 2017b). A maioria da população circundante, bem como do poder público, reconhece a área como a “Fazenda da Pirelli”.
O órgão gestor da UC, Instituto de Desenvolvimento Florestal e Biodiversidade – IDEFLOR-Bio, não levantou o perﬁl dos visitantes, apesar disso, informa que, em 2016, predominou a solicitação de autorização para a realização de pesquisas cientíﬁcas e para a
promoção de eventos esportivos, como corrida de bicicletas e caminhadas ecológicas15. Existem ações isoladas de condução turística com visitas guiadas, porém no local, não há infraestrutura para recepção de visitantes (centro de visitantes, banheiro, estacionamento,
lanchonete, placas sinalizadoras, placa de identiﬁcação da UC, etc.), sendo esta uma das
maiores diﬁculdades que a UC enfrenta para o desenvolvimento do uso público.
O lazer praticado na UC por parte dos moradores locais possui lógicas próprias de populações tradicionais da Amazônia, e ainda não foram objeto de estudo sistemático. Entretanto, documenta-se que nas práticas cotidianas, o lazer não está segregado das práticas de
trabalho. Se há a necessidade de pescar para prover sustento para a família, há também um
prazer associado a esta prática, o mesmo se pode dizer das idas à ﬂoresta para extração de
frutos, como o açaí, por exemplo. Ademais, as práticas lúdicas e desportivas, como tomar
banho no rio e jogar futebol são constantes em todas as localidades.
Segundo Castro (2016) e Barbosa, Palheta e Bahia (2017), existem diferentes projetos para
uso público da Unidade. Alguns destes, voltados aos visitantes externos, como o projeto de trilhas ecológicas, que oferece a experiência da visitação de escolas em três trilhas mapeadas.
14
15

Almeida (2013) registrou mais de 200 espécies de aves na UC, algumas delas endêmicas em situação de risco.
Informação do órgão gestor, reunião dia 19/10/2017.
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Há ainda, o projeto intitulado “Parque Amazônia”16, que visa a construção de um complexo ecoturístico de nível internacional dentro da UC, os comunitários veem com ressalvas
esse tipo de empreendimento. Por outro lado, o órgão gestor implementa junto às comunidades residentes o Projeto Agrovárzea17, com foco em atividades produtivas tradicionais de
baixo impacto ambiental e na capacitação para práticas de turismo de experiência.

Conclusões

A trajetória histórica que conﬁgurou o espaço da UC Refúgio de Vida Silvestre Metrópole
da Amazônia tem relação direta com os processos econômicos e sociais da Amazônia paraense. A relevância do período da borracha em termos econômicos, trouxe ao estado do
Pará um grande empreendimento internacional que promoveu alterações em estruturas locais. Entre estas alterações, citam-se as construções encavadas em uma porção de ﬂoresta
que hoje é preservada por sua relevância regional.
Os atributos históricos e culturais expressos no modo de vida dos moradores tradicionais
dentro e no entorno da UC ganham força frente aos contextos de valorização dessas formas
de organização no contexto do turismo cultural e histórico. Além de valores intrínsecos relacionados à natureza preservada, de serviços ambientais associados, o Refúgio apresenta
signiﬁcativo potencial para fomentar práticas de lazer e turismo. Estes representam um segmento que busca realizar contribuições e signiﬁcativas para o bem-estar ambiental, cultural,
social e econômico para a UC e as comunidades do seu entorno.
Pode-se dizer que o Refúgio contém um conjunto de elementos necessários para promover diferentes tipos de turismo. Ignarra (2003) salienta que os atrativos turísticos, em
geral, estão relacionados com as motivações que induzem ao deslocamento de turistas, estes
podem ser divididos em aspectos naturais e culturais. A diferença entre os atrativos são seus
detalhes e suas peculiaridades, quanto mais singular e diferente for um elemento, mais chamará atenção para os espaços visitados.
O diagnóstico socioeconômico do Instituto Avaliação (2017a) apurou que as comunidades com perﬁl rural, detentoras de conhecimento histórico, são potenciais parceiros para
atividades turísticas de base comunitária. No interior e nas fronteiras da UC, são encontradas
famílias e comunidades com modo de vida tradicional, que desenvolvem atividades agroextrativistas. Tais elementos formam um potencial turístico e educacional para o fortalecimento
da memória, formas de vida, costumes, tecnologia e sabedoria.
Conforme foi trabalhado no artigo, abordagens lazer e turismo no Refúgio podem ser
compatíveis com os objetivos da UC. Atividades que incentivam a aproximação entre sociedade,
natureza e promoção cultural fazem parte de modelos de turismo educacional, turismo cientíﬁco, turismo histórico-cultural, turismo de aventura e turismo de experiência. Estas abordagens podem gerar empoderamento das comunidades locais como agentes ativos na interface
público visitante e moradores locais, uma vez que são os moradores que detêm conhecimento
profundo do lugar. A junção entre os elementos históricos e a natureza singular conferem uma
dupla relevância para a manutenção de práticas de uso público da UC estudada.

16
17

Proposto em 2003, quando a área ainda não era uma UC, foi atualizado e retomado pela Secretaria de Estado de
Turismo - SETUR e exposto ao IDEFLOR- Bio como uma proposta de fomento ao ecoturismo.
Desenvolvido pelo IDEFLOR-Bio, o projeto dá suporte para feiras e eventos onde os produtores têm a oportunidade
de comercializar e divulgar seus produtos, entre outras ações relevantes.
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resumo

As práticas de lazer já foram, inúmeras vezes, consideradas como espaços de atuação exclusivamente
masculina. As atividades corporais voltadas para as mulheres surgiram no ﬁnal do século XIX, porém,
as práticas permitidas a elas eram somente aquelas que não fossem consideradas masculinizadas. A
diferença entre homens e mulheres é acentuada desde a infância, e estas diferenças também se manifestam no lazer. São várias as investigações referentes à Educação Física, mulher e identidade de gênero, porém, parecem escassos os que enfatizam as relações de gênero nos momentos de lazer. Nesse
sentido, objetivamos discutir a inserção da mulher nos espaços de lazer na contemporaneidade. Este
trabalho constituiu-se de uma revisão sistemática de literatura, ancorado na abordagem qualitativa. O
lazer constitui-se como um espaço em que se produzem e reproduzem representações de feminilidade
e masculinidade, assim como as demais práticas humanas. Este campo de intervenção deve ser problematizado para que possamos compreender os reais impactos do processo cultural de diferenciação
dos gêneros no que se refere às possibilidades sociais de acesso e adesão dos sujeitos às práticas corporais e de lazer.
PALAVrAs-CHAVE:
Mulher; lazer; gênero; espaços de lazer; contemporaneidade.

Introdução

As práticas de lazer já foram, inúmeras vezes, consideradas como espaços de atuação
exclusivamente masculina. Isto deve-se ao fato de que tais atividades, normalmente, ocorriam em locais públicos, fora do contexto “lar”; contexto este, que serviu de “prisão” para
as mulheres por muito tempo.
As atividades corporais voltadas para as mulheres surgiram no ﬁnal do século XIX.
Porém, as práticas permitidas a elas eram somente aquelas que não fossem consideradas
masculinizadas, ou que não desviasse o gênero feminino do papel de mãe dedicada ao lar,
ocupações estas consideradas como destino das mulheres. Os princípios básicos que susten-
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tavam a atribuição de práticas corporais ao público feminino eram a manutenção da saúde
e a prevenção de doenças (SALLES-COSTA et al., 2003).
No contexto atual, notamos que há um processo de questionamento dos papeis sociais
atribuídos a homens e mulheres. Tal fato pode ser creditado à ampliação do questionamento
do movimento feminista contemporâneo sobre a invisibilidade das mulheres nos espaços
públicos, na produção artística, cultural, cientíﬁca e no questionamento da esfera privada
do lar e da reprodução como função social das fêmeas da espécie humana (LOURO, 2012).
Quando problematizamos as relações entre os gêneros e as atividades corporais, encontramos algumas práticas que foram consideradas masculinas como, por exemplo, o skate
que além disso também passou por processo social de marginalização. De acordo com Velozo
(2009) as pessoas praticantes desta modalidade, não raro, são associadas ao fumo, bebidas,
drogas, ou seja, práticas consideradas como pouco saudáveis.
A diferença entre homens e mulheres é acentuada desde a infância, em que os meninos
são incentivados a se interessarem por aventuras, serem competitivos e agressivos, e as meninas devem desenvolver uma postura mais sutil, se interessar pela vida familiar, serem dependentes e delicadas. Estas diferenças também se manifestam no lazer, assim, “os
movimentos de mulheres, nos dias atuais, não podem mais concentrar todas as suas forças
na luta pela conquista da igualdade no campo do trabalho (...) há um longo caminho a ser
percorrido em relação (...) ao tempo de lazer (...)” (MARCELLINO, 2012, p.38). As questões
de gênero permeiam várias esferas sociais, assim, destacamos a emergência desta temática
dentro da Educação Física e, mais especiﬁcamente, nos estudos de lazer.
Cabe destacar que compreendemos o conceito de gênero “como um dispositivo discursivo que constrói, inclusive, a noção de natureza ao estabelecer a ﬁcção da diferença sexual”
(PRADO & RIBEIRO, 2014, p. 206). Para essa perspectiva pós-estruturalista a própria deﬁnição
de homem e mulher é estabelecida dentro de determinado contexto cultural e discursivo
(BUTLER, 2003).
São várias as investigações referentes à Educação Física, mulher e identidade de gênero
(PRADO& RIBEIRO, 2014; ALTMANN, 2001; MARIANO, 2010; JESUS E DEVIDE, 2006), porém,
parecem escassos os que enfatizam as relações de gênero nos momentos de lazer. Nesse sentido, objetivamos discutir a inserção da mulher nos espaços de lazer na contemporaneidade.

metodologia

Este trabalho constituiu-se de uma revisão sistemática de literatura, ancorado na abordagem qualitativa (MINAYO, 1994). O estudo do tipo revisão sistemática trata de uma revisão
crítica de literatura que objetiva contribuir para delimitar a produção existente em um determinado contexto permitindo que se apontem lacunas, limites e também possibilidades
para futuras investigações (CECíLIO et al., 2013).
Para a realização deste levantamento foram consultadas as bases de dados Scielo –
Scientiﬁc Eletronic Library Online, Lilacs – Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde e Portal de Periódicos Capes. O levantamento da produção acadêmica sobre
gênero e lazer foi realizado a partir do cruzamento da palavra “lazer” com as palavras: mulher,
gênero e feminismo.
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Apontamentos sobre lazer

A vinda do sociólogo francês e estudioso do lazer Joﬀre Dumazedier ao Brasil, na década
de 1970, por intermédio do Serviço Social do Comércio impulsionou os estudos sobre lazer,
que passaram a ser discutidos com maior ênfase.
O lazer pode ser entendido como prática social que se relaciona às diferentes esferas
da sociedade, como trabalho, economia, educação e política, por exemplo. A compreensão
sobre o lazer pode partir de duas perspectivas. A primeira considera o lazer como um direito
conquistado por trabalhadores. A segunda, como uma possibilidade de produção de cultura
por meio da vivência de diferentes conteúdos (WERNECK, 2000).
Marcellino (2010) deﬁne lazer como sendo,
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 (p. 29).

Podemos aﬁrmar que o lazer é produto da sociedade urbano-industrial. Nesse sentido,
pode servir como instrumento de alienação ou de enfrentamento contra a atual conﬁguração
social e política (MARCELLINO, 2010).
Dumazedier (1976) apresentava um conceito de lazer que defendia que sua prática deveria ser “não imposta”, desinteressada e individualista. A prática do lazer deve então ser resultado da vontade do indivíduo e atrelada aos seus interesses, porém, não deve ser
relacionada à ﬁnalidade nenhuma, a não ser a satisfação proporcionada pela própria atividade de lazer.
Além disso, o mesmo autor acreditava que o lazer poderia se caracterizar como um momento de descanso, divertimento e desenvolvimento. Marcellino (2010) também aponta em
seus estudos a importância do desenvolvimento pessoal e social durante o lazer, podendo
ser conﬁgurado em instrumento de modiﬁcação social. Porém, para isso é preciso que existam políticas públicas que garantam a vivência da população em diversiﬁcadas atividades de
lazer.
O lazer pode ser encarado também em sua função educativa, tanto como objeto de
educação, ou seja, quando nos educamos/aprendemos para as práticas de lazer, como
quanto veículo de educação, caracterizado pelo uso dos momentos e espaços de lazer como
local de aprendizagem.
Destacamos o que Marcellino (2010) chama de barreiras para o lazer, caracterizadas
como impedimentos para a vivência plena desta manifestação cultural. Podemos citar algumas indicadas pelo autor como a classe social à qual o indivíduo pertence, o grau de escolaridade, faixa etária e gênero. Dentre essas, enfatizamos os impedimentos às atividades de
lazer relacionadas ao gênero.
As mulheres são desfavorecidas comparativamente aos homens, ou pela rotina do trabalho
doméstico, ou pela dupla jornada de trabalho e, principalmente, pelas obrigações familiares
decorrentes do casamento, numa sociedade que, apesar dos avanços nesse campo, continua
machista. (Marcellino, 2012, p. 25).

495

ÓCIOS E RESISTêNCIAS: CRESCER E ENVELHECER EM CONTEXTOS CULTURAIS DIVERSOS

496

O autor aﬁrma que existe uma diferença entre o uso do tempo de lazer pelos homens
e pelas mulheres. Os motivos que produzem essa diferença se relacionam com aspectos culturais e sociais. Poucas são as práticas públicas de lazer consideradas como apropriadas para
a vivência das mulheres (MARCELLINO, 2012).
O lazer constitui-se como um espaço em que se produzem e reproduzem representações
de feminilidade e masculinidade, assim como as demais práticas humanas (GOELLNER et al.,
2009). Este campo de intervenção deve ser problematizado para que possamos compreender
os reais impactos do processo cultural de diferenciação dos gêneros no que se refere às possibilidades sociais de acesso e adesão dos sujeitos às práticas corporais e de lazer.

gênero e práticas corporais na contemporaneidade

Dentre os diferentes marcadores sociais que produzem práticas sociais de marcação de
diferenças que, não raro, geram discriminação, preconceito e violência, o conceito de gênero
pode ser útil para questionarmos as relações assimétricas de poder estruturadas entre homens e mulheres. Assim, não são as diferenças anatômicas e ﬁsiológicas entre os sujeitos as
responsáveis pelas relações sociais desiguais, mas como tais diferenças são interpretadas e
(des)valorizadas no plano cultural.
Louro (2004) argumenta que o termo gênero passou a ser utilizado pela segunda onda
do movimento feminista na década de 1960. Tal investimento acadêmico possibilitou compreender que as relações históricas produziram a invisibilidade e subalternidade do considerado como feminino, excluindo as mulheres dos espaços públicos do trabalho,
representatividade e criação.
Segundo Scott (1995) o termo gênero pode ser compreendido a partir de dois critérios.
O primeiro refere-se a compreender o termo como uma construção histórica e social sobre
o considerado como feminino ou masculino em determinado contexto. O segundo ponto a
ser evidenciado é perceber o gênero como uma forma primária de nomear as relações de
poder entre homens e mulheres, manobra esta que enaltece o considerado como masculino
e subjuga a representação do feminino ao domínio das impossibilidades sociais.
Entendemos gênero como um dispositivo discursivo que constrói a noção de natureza
estabelecendo a ﬁcção da diferença sexual. O considerado como feminino é desvalorizado
nos espaços sociais o que contribui para que tanto as mulheres quanto homens que não performatizam uma masculinidade virilizada tornem-se alvos constantes de depreciações que,
na materialidade da cultura, direcionarão esses corpos para posições sociais especíﬁcas e
desqualiﬁcadas.
Butler (2003) argumenta que não é possível nos compreendermos como sujeitos fora
de um contexto discursivo. Reitera que a identiﬁcação como homem ou mulher é marcada
pelo olhar do “outro”, ou seja, não pode ser considerada como uma característica natural
dos corpos.
Com isso, não é difícil perceber que mulheres que subvertem o considerado como feminino, ou “machos” da espécie humana que produzem uma masculinidade não hegemônica, passam por situações sociais que tendem a despotencializá-los enquanto formas de
vida possíveis. Tornam-se vidas não passíveis de compreensão por provocarem uma ruptura
na ótica normativa com que somos levados a compreender o mundo (BUTLER, 2003).
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é nesse sentido que os espaços sociais precisam ser reconﬁgurados para que ampliem
as possibilidades de atuação e provoquem o reconhecimento de toda e qualquer forma de
expressão humana.
Entendemos que todas as práticas sociais constituem-se como espaços para a reprodução
das representações das masculinidades e feminilidades dos corpos. O esporte, por exemplo,
se apresenta como um dos fenômenos culturais mais signiﬁcativos da contemporaneidade,
sendo também um espaço para a (re)produção dessas representações (FERNANDES et al.,
2015).
Para Goellner (2005), alguns argumentos acabam reforçando a ideia de que a mulher
não deve ter participação em algumas modalidades esportivas, como futebol e lutas, por
exemplo. Segundo a autora, esse tipo de pensamento remete à “naturalização de uma representação de feminilidade que estabelece uma relação linear e imperativa entre mulher,
feminilidade e beleza” (p.367).
Podemos perceber que as meninas são condicionadas a se comportarem da forma esperada pela sociedade, enquanto os meninos apropriam-se culturalmente de maior liberdade
em relação ao comportamento, roupas, brinquedos e, como foco do trabalho, as práticas
corporais. Cabe destacar que, no que se refere ao desenvolvimento de capacidades físicas e
habilidades motoras os meninos acabam privilegiados quando comparados à educação da
menina que, por ser considerada “meiga” e “delicada” é policiada em relação às suas possibilidades de movimento.
A maioria das pessoas acha incomum a participação feminina em práticas inicialmente
consideradas masculinas, como futebol, lutas, skate; e acabam por associar tais práticas à
masculinização da mulher.
Figueira e Goellner (2013) sobre a prática do skate feminino no Brasil, visibilizam as diﬁculdades de mulheres aderirem a tal prática. A partir dos referenciais teóricos assumidos é
possível inferir que a escassez da presença feminina no skate deve-se a uma compreensão
cultural dessa prática enquanto atividade masculina.
O futebol é outra atividade esportiva compreendida socialmente como masculina. As
mulheres que se identiﬁcam com tal esporte e acabam adquirindo visibilidade através dele,
muitas vezes, são consideradas como masculinizadas, enquanto “deveriam” representar a
feminilidade e beleza (GOELLER, 2005). Tal rotulação visa negar a experiência feminina em
tal prática a partir do rechaço ou da instauração do fantasma da lesbianidade.
Outro exemplo pode ser creditado à participação de mulheres no cenário das lutas, território deﬁnido historicamente como masculino. O ano de 2013 passou a ser destaque nos
estudos sobre o tema, visto que, neste ano, foi realizada a primeira luta entre mulheres promovida pelo Ultimate Fighting Championship (UFC) na modalidade Mixed Martial Arts (MMA)
(FERNANDES et al., 2015).
Figueira e Goellner (2013) argumentam que o esporte se mostre como um espaço generiﬁcado e generiﬁcante em razão de sua construção cultural, na qual se agregam discursos e valores que acabam por marcar nos corpos as representações de feminilidades e masculinidades.
Acreditamos que o lazer seja um espaço no qual se pode identiﬁcar processos de exclusão em relação ao gênero. Em contrapartida, se apresenta como possibilidade de transformação social, uma vez que podemos nos apropriar de suas características educativas já
evidenciadas, caracterizando o lazer como veículo de educação.
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Através de revisão sistemática de literatura, propomo-nos a analisar de que maneira a
mulher vem sendo inserida nas práticas de lazer. Em um passeio pela história, podemos conferir a exclusão social e cultural da mulher em relação a diversas práticas corporais e papeis
sociais.
Acreditamos, porém, que este quadro esteja mudando com o passar do tempo, e que
a mulher veio conquistando seu espaço nas diversas esferas da sociedade, como trabalho,
esporte, lazer, entre outros. Apesar deste avanço, ainda não podemos aﬁrmar que exista a
igualdade social e cultural entre homens e mulheres.
Durante nossa pesquisa nas bases cientíﬁcas citadas, notamos uma abundância de artigos que fazem a relação entre mulher, esporte e lazer, trazendo o aspecto histórico e contemporâneo das vivências femininas nos diversos espaços culturais.
Entendemos que este trabalho seja o início para pensarmos em uma questão de gênero
mais abrangente, abandonando a ideia do binômio masculino/feminino, que representa
grande parte do que é encontrado nas produções acadêmicas que se propõem a dissertar
sobre gênero e lazer, por exemplo.
Várias autoras e autores que se dedicam ao estudo do gênero defendem que hoje as
classiﬁcações binárias de gênero e sexualidade não abrangem todas as possibilidades de vivência e de identidades.
Desta forma, terminamos esta discussão com algumas indagações, e as demais manifestações de gênero e sexualidade que fogem aos binários masculino/feminino e heterossexual/homossexual, quais seus lugares e papeis sociais? Quais são seus espaços e práticas de
lazer? Quais barreiras são encontradas para a prática do lazer?
Estas e mais tantas outras questões nos dão rumos para novas pesquisas, que acreditamos serem necessárias e escassas na área da Educação Física e do Lazer.
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rEsUmo
Este estudo apresenta a viagem independente no feminino, tendo como pano de fundo o cenário do
turismo contemporâneo, indicando os estudos de ócio para analisar as dimensões objetivas e subjetivas
da vivência da mulher neste tipo de vivência. O estudo exploratório ocorreu no período de janeiro a
dezembro de 2014, em que foram entrevistadas em profundidade quinze mulheres brasileiras, momento no qual foi possível identiﬁcar, através da análise de conteúdo, as condições objetivas e subjetivas que a viagem independente ocorre, considerando os diferentes contextos das experiências
turísticas (Bardin, 1977). O perﬁl analisado é de mulheres com elevadas habilitações literárias, que vão
desde a licenciatura ao grau de doutoramento. A maioria delas é solteira, não possui ﬁlhos, atua nas
áreas das ciências humanas e sociais e visitou de um a cinco países de forma independente. As performances dessas viajantes ganham espaço, tanto na esfera pública como na privada, transformando sutilmente padrões estabelecidos, rompendo limites, desconstruindo preconceitos de gênero e
empoderando a mulher enquanto sujeito de direitos. Assumimos, portanto, uma identidade social que
nos posiciona através de atitudes e comportamentos feministas (Swirsky & Angelone, 2015), que prezam por denunciar qualquer forma de repressão, limitação e assédio à liberdade da mulher, e esta investigação surge como um convite à exploração de novos espaços de subjetivação no feminino.
PALAVrAs-CHAVE
Viagem independente; ócio; subjetivação; resistência no feminino.

1. Introdução
Seja qual for a liberdade pela qual lutamos, deve ser uma liberdade baseada na igualdade”.
Judith Butler

As discussões de gênero, sob o olhar da viagem e do ócio, apresentam um ponto em
comum e agregador: o processo de subjetivação. Pesquisadores desses assuntos reconhecem
e destacam a necessidade de aprofundar estudos que integrem os temas, a ﬁm de melhor
compreender o protagonismo na sociedade pós-moderna, além de agregar valor para o desenvolvimento humano. Ao aplicar esta análise à viagem independente e ao papel da subjetividade na construção da identidade da viajante, exploramos a qualidade da vivência e
sublinhamos o empoderamento e o papel político deste tipo de lazer para estas mulheres,
resultantes de suas escolhas em momentos de ócio.
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O ócio aqui compreendido como experiência subjetiva, constituído por características
especíﬁcas que contribuem para a construção de experiências satisfatórias, positivas e felizes,
capazes de favorecer o desenvolvimento humano e social (Cuenca Cabeza, 2006; Doistua,
2006). O estudo dos processos de subjetivação da mulher que viaja sozinha gera uma reﬂexão
sobre a atuação da mulher e do seu papel político enquanto cidadã de direitos e deveres,
uma vez que as relações de gênero afetam a forma como homens e mulheres constroem
suas experiências turísticas (Yang, 2017).
Para um melhor entendimento da viagem independente no cenário do turismo, seguiremos uma trajetória que demarca o lazer e o ócio, contextualizando a participação da mulher contemporânea, sob esse enfoque, para trazer à tona as dimensões objetivas e subjetivas
envolvidas na atividade. Neste particular, usaremos a perspectiva apresentada por Baptista
(2016), ao tratar da importância de observar a dimensão cultural e política no debate sobre
os estudos do ócio e do lazer, uma vez que nos parece ser essencial o aprofundamento das
questões que envolvem o tema. Esta perspectiva permitirá compreender mais fácil as transformações das relações sociais na pós-modernidade, em particular a viagem independente.
As descobertas e aprendizados vivenciados pela mulher em viagens independentes favorecem uma série de possibilidades quanto às suas performances, assim compreendidas
como sendo um discurso de liberdade que diz respeito à natureza ativa da relação entre o
indivíduo e a sociedade, relacionado ao discurso que habita o corpo, que faz esse corpo e
por isso se confunde com ele (Butler, 2004). Desse modo, performar é atravessar fronteiras
geográﬁcas, emocionais, ideológicas, políticas e pessoais; é tornar-se alguém mais e você
próprio ao mesmo tempo; é ter empatia, reagir, crescer e mudar (Schechner, 2014).
Nesse entendimento, as mulheres que compõem o objeto deste estudo atualizam e
desconstroem o discurso sobre o lugar e o papel da mulher na sociedade contemporânea,
com seus comportamentos e atuações durante a experiência da viagem. Dito de outra forma,
talvez existam outros caminhos a trilhar e diferentes formas de ser e de atuar na sociedade,
como bem aﬁrma Schechner (2014, p. 725) “devemos imaginar, inventar e performar formas
alternativas de tornarmo-nos nós mesmos”.

2. metodologia

A informação recolhida resulta de quinze entrevistas em profundidade realizadas com
mulheres brasileiras que, através de perguntas-guias expuseram suas experiências de viagem,
com questões adaptadas aos objetivos especíﬁcos e particularidades deste estudo. As entrevistas foram feitas no período de janeiro a novembro de 2014. Das quinze entrevistas realizadas, seis ocorreram presencialmente e nove decorreram em meio digital, utilizando o
programa Skype, com duração média de uma hora de conversa. Ao identiﬁcar as condições
objetivas e subjetivas que tais viagens ocorrem, em diferentes contextos das experiências
turísticas, este estudo faz uso de ferramentas qualitativas de investigação para a compreensão da realidade estudada.
O perﬁl analisado é de mulheres com elevadas habilitações literárias, que vão desde a
licenciatura ao grau de doutoramento. A maioria delas é solteira, não possui ﬁlhos e tem origem nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Quanto à atuação proﬁssional, a predominância é da área das ciências humanas e sociais. A maior parte visitou de um a cinco
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países de forma independente, ainda que três, das quinzes viajantes entrevistadas, já visitaram mais de vinte países sozinhas.
Para analisarmos os dados empíricos, utilizamos a análise de conteúdo como abordagem, por esta ser a teoria capaz de reconhecer o papel ativo do sujeito na produção do conhecimento, além do signiﬁcado pessoal e objetivado que se concretiza na prática social e
que se manifesta a partir das representações sociais, cognitivas, subjetivas, valorativas e
emocionais, necessariamente contextualizadas (Bardin, 1977; Franco, 2008). Ressaltamos a
importância de estudos qualitativos sobre gênero e turismo, que favoreçam um maior entendimento sobre questões que vão além das diferenças entre homens e mulheres, sejam
cisgêneros ou transgêneros. Isso inclui a subjetividade, preferências, anseios, medos, tendências e possibilidades. Nesse entendimento, analisar os depoimentos das entrevistadas
pode nos permitir monitorar os discursos, práticas e relações de poder que determinam os
espaços de resistência de mulheres em viagem independente (Mehta, 1999).

3. ócio e resistências: a viagem independente no feminino

No atual contexto em que desfrutamos de múltiplas possibilidades de vivenciar o turismo globalizado, é importante delinearmos o cenário da atividade que se desdobra de maneira dinâmica no Brasil e no mundo, uma vez que, ao tratarmos o turismo, sua caracterização
e tendências, estamos dialogando com o mundo das viagens e dos viajantes. Ambos se complementam e estão entrelaçados de uma maneira muito particular e interdependente.
Ainda que as experiências virtuais estejam cada vez mais acessíveis - e inclusivas -, na
tentativa de substituir a experiência in loco, nada se compara ao que é vivido e sentido de
forma real. Signiﬁca dizer que a experiência subjetiva é vital para a caracterização e qualiﬁcação do turismo, reforçando dessa maneira que o futuro da viagem não é um destino ou
um lugar onde se quer ou se deve estar, e sim uma jornada que se inicia de onde estamos
hoje para onde desejamos estar amanhã. Isso se relaciona com a ideia de que o processo e
o caminho de como se desenvolve determinada jornada são mais importantes, pois deles
pode resultar um maior aprendizado para o indivíduo.
No passado, o uso do tempo livre para as atividades recreativas e de lazer era privilégio
das classes mais abastadas. Além de uma necessidade individual para manutenção da saúde
física e mental, nessa altura o ócio era uma possibilidade de manter e estimular a vida em
sociedade. Desse modo, não é difícil compreender a importância da viagem na construção
da subjetividade própria. Com efeito, aliado aos aspectos que caracterizam a viagem independente está o potencial transformador e recriador da experiência do ócio como experiência que transforma.
Neste estudo, optamos por aplicar o conceito de ócio humanista, em especial por entender que é o mais condizente com a qualidade da viagem independente, objeto desta investigação. Da mesma forma, a dimensão ética e política, levantada por Inchaurraga (2012),
nos ajuda a reﬂetir sobre os espaços de subjetivação que as mulheres dispõem na sociedade
contemporânea, transitando em diversas culturas. Nas viagens, essas mulheres levam consigo
o contexto da sua cultura de origem, o que nos leva a crer que o ócio débil já tem sido uma
prática.
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A deﬁnição de ócio humanista compreende um tempo de não trabalho, associado à prática de inúmeras atividades de lazer, entre elas a viagem em si mesma. é interpretado como
uma experiência subjetiva, constituído por características especíﬁcas que contribuem para
a construção de experiências satisfatórias, positivas e felizes, capazes de favorecer o desenvolvimento humano e social, além de ser uma excelente oportunidade para o autopreenchimento e enriquecimento pessoais (Rhoden, 2014; Martins, 2014; Cuenca Cabeza, 2006;
Monteagudo et al., 2014).
O olhar apurado do ócio humanista acerca da necessidade e importância de sermos
educados para o autodesenvolvimento pode ser uma via alternativa para a diminuição de
conﬂitos sociais, que antes de se tornarem globais, são pessoais e subjetivos. Como bem esclarece Bruhns (2009), o lazer moderno vive contradições que têm origens em promessas e
realizações ligadas ao discurso do prazer e da liberdade, decorrentes de um isolamento artiﬁcial em relação à vida como um todo, construindo muros de intolerância.
Nessa perspectiva, o ócio humanista (Cuenca Cabeza, 2006), o “serious leisure” (Stebbins, 1982) e a experiência ﬂuída (Csikszentmihalyi, 1990) têm muitos aspectos em comum,
pois resultam em experiências otimizadas, caracterizadas por um elevado estado de realização pessoal e sustentam as interpretações feitas a partir dos dados da pesquisa empírica.
De acordo com Cohen (2013), tanto na experiência ﬂuída do lazer, como no lazer sério, existe
um esforço pessoal signiﬁcativo para alcançar a identidade e experimentar uma sensação de
completude.
Podemos aﬁrmar que um dos mais signiﬁcativos sentidos da viagem, considerando o
ponto de vista da subjetividade é o transformar-se. Para Romano (2013, p. 35), “o itinerário
do turista é planejado visando criar a ilusão do viajante-descobridor” e é certo que a experiência individual resultante do ato de viajar, na sua essência, pode ser transformadora, nova
e singular. Inicialmente, é fundamental que se compreenda em que consiste a viagem, quais
os desaﬁos e perspectivas sob a ótica pessoal e subjetiva do viajante, para então entender
que possibilidades a viagem independente oferece, tendo em vista a construção de um novo
paradigma de comportamento para o século XXI.
As questões de gênero e os desaﬁos para entendê-las perpassam todos os grandes
temas da modernidade, pelos quais a humanidade segue continuamente em conﬂito. Esta
investigação considera o movimento feminista sob olhares diferentes e complementares,
tendo como base de suas reivindicações e reﬂexões a relevante literatura recente sobre gênero, visto que o tema atravessa aspectos da vida econômica, social, cultural, política e ambiental, a exemplo de Beauvoir (1970); Scott (1995), Butler (2003), Braidiotti (2002) e Saﬃoti
(2001).
A viagem independente de que tratamos neste estudo está inserida no contexto do
lazer e refere-se à mulher brasileira, que viaja ou viajou ao menos uma vez desacompanhada
para o exterior. Entre as qualidades e características encontradas nos depoimentos foram:
ﬂexibilidade do roteiro feito por elas; destino internacional; hospedagem particular (albergue,
hotel, pousada, outro); passam a maior parte do tempo sozinhas e fazendo, a todo momento,
suas escolhas pessoais e de lazer (Chai, 1996; Fool, 1999; Stanford, 2017). Ou ainda, o que
Myers (2017) caracteriza como:
Viajantes independentes, que também são conhecidos como free independent travelers
(FITs), tendem a ser ambientalmente conscientes, entusiasmados e motivados a experimen-
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tar novos modos de vida. Eles são geralmente exploradores fora do comum, com sede de
experimentar a “coisa real” e evitando o turismo de massa em favor de uma abordagem
mais individualista das viagens (Myers, 2017, p.162).

As viagens sempre provocaram profundas e intensas transformações das visões de
mundo, de povos e culturas, especialmente pelo fato de modiﬁcar o viajante, o explorador.
Talvez seja esse o ganho substancial da viagem: conferir ao praticante uma ideia de descoberta do self, do eu interior, tendo como base a vivência em sociedades muito diferentes da
sua de origem. Por isso, o self é construído, modiﬁcado e reproduzido na interação com outras pessoas. Mais do que um eu ﬁxo, cada indivíduo tem múltiplos selfs, que são permeáveis
e dependentes do contexto (Cohen, 2010; Vaughan & Hogg, 2002).
Para Berdychevsky et al. (2013), as relações de gênero afetam a forma como homens e
mulheres constroem suas experiências turísticas. As mulheres aventureiras, que se propõem
a viajar sozinhas e de maneira independente, descrevem as suas jornadas como um projeto
de identidade, bem como uma forma de ganhar força, independência e liberdade (Elsrud,
2006). Logo, o trabalho da mulher ganha empoderamento na medida em que os questionamentos combatem as normas e instituições que perpetuam a subordinação da mulher (Hanmer e Klugman 2015). Yang (2017) aﬁrma que, consideradas as diferentes realidades entre
o mundo ocidental e o oriental, no que se refere ao cenário de mulheres em viagem independente, existe uma tendência social de transformação em nível global, como resultado do
avanço da igualdade de gênero no mundo todo, a exemplo do acesso à educação e ao emprego.
Na atualidade, tendo como pressupostos as inúmeras conquistas das mulheres no
campo social, político, cultural e econômico, está cada vez mais evidente que a subordinação
feminina não é algo natural, nem tão pouco deﬁnitivo. Assim como as identidades e performances são plurais, diversas e dinâmicas, as relações de gênero também o são. Para Berdychevsky et al. (2013, p. 83), as experiências turísticas, oferecem um espaço para que as
mulheres manifestem desejos reprimidos, uma vez que oferecem um campo fértil para a autoexploração e autodescoberta, “seja através da expressão do eu autêntico ou pela experimentação com identidades alternativas”.
Deste modo, as mulheres que compõem o objeto deste estudo atualizam e desconstroem o discurso sobre o lugar e o papel da mulher na sociedade contemporânea, com seus
comportamentos e atuações durante a experiência da viagem, pois gênero é um determinante essencial na liberdade de viajar (Khan, 2011).
Há, portanto, na viagem independente, um espaço que convida à libertação, à transgressão e à transposição das normas, que reprime quem somos ou quem podemos vir a ser,
justamente por se realizar em um ambiente fora do cotidiano, do ordinário. Dito de outra
forma, talvez haja outros caminhos a trilhar e diferentes formas de ser e de atuar na sociedade, como bem aﬁrma Schechner (2014, p. 725): “devemos imaginar, inventar e performar
formas alternativas de tornarmo-nos nós mesmos”.
Nessa lógica, constituir uma identidade pessoal é também uma corporiﬁcação performática que é processual, já que os sujeitos estão sempre no palco e dentro da performance.
é um processo que sugere uma performance através do corpo. Da mesma forma, é possível
desempenhar o papel social de várias maneiras, a exemplo de uma peça de teatro, que requer um texto e interpretação, onde os indivíduos podem expandir seu universo cultural
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através do universo corporal, por meio de performances subversivas de vários tipos (Butler,
1990). Isso signiﬁca que nós escolhemos como e o que queremos performar. No trabalho
que Butler (2015) levou 20 anos para concluir, a autora observa que somos afetados por algo
que está fora de nós, pois o que vem de fora ativa e informa quem eu sou (Butler 2015b).
Nas práticas de lazer, a performance representa além de um estilo de vida, pode ser também
uma fonte de estabilidade e bem-estar para os sujeitos.
O percurso, o caminho do deslocamento em uma viagem tem um valor particular, e
pode ser rico e prazeroso passar por ele. Nessa busca do mundo, o viajante procura a si
mesmo, procura a sua identidade (Figueiredo & Ruschmann, 2004). Existe, aﬁnal, uma busca
individual que, ao mesmo tempo, é coletiva, sobretudo por dar signiﬁcado à existência pessoal com experiências diversiﬁcadas, mas que tenham sentido.
A construção da subjetividade em Hegel (1992) acontece apenas na produção da consciência e implica numa forma de se reconhecer livre, de se construir, fazendo-se a si próprio
no embate com o mundo. No entanto, para o ﬁlósofo, uma parte do outro ﬁca em mim,
sendo que a unidade da consciência de si consigo próprio reﬂete o mundo a partir de si, num
processo dialético: eu só sei de mim mesmo a partir da relação comigo e com o outro. O
outro atua como espelho, que manifesta o meu reﬂexo e, em relação com ele, eu me encontro.
O ócio tem uma relação especíﬁca com o tempo existencial, pois esse processo de reconhecimento da subjetividade própria precisa de um tempo ocioso para ser validado. No
que diz respeito às mulheres estudadas, estas experimentam novos espaços e tempos para
vivenciarem o ócio, já que ele está inserido em uma dinâmica social ampla, em rede, o que
também contribui para dar mais qualidade à experiência e ao uso desse tempo. Para as viajantes, ainda que essa linha que separa o tempo do ócio do tempo de não ócio seja tênue,
há um ganho na importância desse tempo, de maneira objetiva e/ou subjetiva. Além do
tempo para relaxar e descansar, o ócio permite uma dimensão de expressão do ser humano,
um espaço-tempo para a recuperação do eu. Sob o olhar de uma das motivações mais estudadas no turismo, o lazer, buscamos analisar os resultados e reﬂetir profundamente sobre a
percepção de gênero no processo de construção de novos comportamentos.
No caso das viajantes, elas precisaram negociar e reaﬁrmar seu propósito em inúmeras
situações ao longo de suas jornadas, o que nos mostra que as viajantes precisam estar sempre atentas e prontas para se defenderem de possíveis assédios ou constrangimentos inerentes à sua condição de gênero feminino. Para Jordan e Aitchison (2008) quando sozinhas
em espaços públicos, as viajantes permanecem em estado de autovigilância, justamente por
sentirem-se observadas sob um olhar sexualizado.
Essa tensão, fruto das diferenças entre os papéis de gênero estabelecidos pela sociedade, pode ser exempliﬁcada pelo fato das mulheres entrevistadas não gozarem da liberdade
de irem a bares e restaurantes à noite, quando estão sozinhas, além de serem sutilmente
compelidas a se vestirem de maneira discreta. Em comparação com o estudo de Mehta
(1999) e Yang (2017), as viajantes manifestaram medo de saírem à noite sozinha, porém admitem que devem continuar a ir adiante, seguindo suas jornadas, apesar dos riscos e perigos
de que são constantemente relembradas, seja nos guias de viagem especializados, por familiares, ou por manchetes de violência contra turistas mulheres pelo mundo.
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O estudo de Hatton e Trautner (2012), apresenta um cenário ordinário, onde prevalecem
as imagens de mulheres hipersexualizadas, em detrimento das poderosas e bem-sucedidas.
Isso corrobora os depoimentos da maioria das viajantes deste estudo, que, ao serem abordadas ou vítimas de assédio, em razão de seu tipo físico latino e por estarem sozinhas, sentem-se ameaçadas, seja em Florença ou em Paris. é como se estivessem total ou parcialmente
‘descolocadas’ em toda parte, como se não estivessem em lugar algum, o que pode ser uma
experiência desconfortável, por vezes perturbadora (Bauman, 2005; Trigo 2015).
Se por um lado existe a vulnerabilidade, por outro existe a resistência. Sobre isso, signiﬁca dizer que existe um paradoxo entre violência, vulnerabilidade e resistência, pois, ao
recorrermos à lei contra a violência, por vezes a legitimamos (Butler, 2003). Na verdade, ninguém quer ser identiﬁcado como vulnerável, a exemplo da suscetibilidade admitida pelas
mulheres entrevistadas neste estudo. Essas mulheres reagem a preconceitos e estereótipos
sociais por serem mulheres, solteiras, sozinhas, brasileiras, latinas, os quais são vivenciados
de formas sutis, mas também agressivas. Então, quanto mais aﬁrmam as diferenças, maior
é o poder que essas diferenças assumem, pois a resistência requer a superação dessa condição de vulnerabilidade (Butler, 2015a).
Na verdade, a vulnerabilidade física é o que as viajantes mais repudiam, por meio da
denúncia de situações de assédio, constrangimento e/ou de privação da liberdade de ir e vir.
Podemos também considerar que existe um lado menos positivo do olhar heterônomo, e
pode ser muito negativo, limitando, inclusive, as possibilidades de atuação dessas mulheres,
ainda que isso não as afete demasiadamente. Outro aspecto a considerar diz respeito à limitação na escolha de seus vestuários, o que as impede de usar roupas que desejam, mesmo
que nos moldes sensuais, para não chamarem a atenção e ensejarem casos de assédios.
Esses aspectos exempliﬁcam as inúmeras restrições e ameaças pelas quais as mulheres estão
constantemente submetidas nessas viagens.
Como vimos, ainda há muito o que avançar nos processos de empoderamento da mulher, bem como na discussão sobre as implicações reais na vida cotidiana das mulheres e nos
espaços de resistência existentes. Em suma, esse tipo de viagem pode ser entendido como
uma forma de ócio débil enquanto resistência e subversão do conceito estereotipado das
mulheres, e este estudo, por sua vez, traz luz à dimensão política da viagem independente
das mulheres, quer elas tenham consciência disso ou não.
é no contexto de exposição da vulnerabilidade, de atos performativos, de quebra de
paradigmas que este estudo se desenvolveu. A expansão do feminino no cenário das viagens
independentes evidencia essa resistência, tal como reivindicado pelas entrevistadas neste
estudo, que, indignadas, exigem esse espaço de atuação e reconhecimento da legitimidade
da mobilidade de seus corpos como instância política e social.

4. Conclusões

Apesar das transformações sociais contemporâneas serem responsáveis pelo acesso
das mulheres aos espaços prioritariamente masculinos, a exemplo da viagem independente,
e este acesso ainda é restrito e permeado de riscos, constrangimentos, preconceitos e limitações, no qual a mulher moderna continua com a sua luta contra a opressão e a exploração
(Porter & Schänzel, 2018; Byrne, 2003; Myers, 2010; Khoo-Lattimore & Wilson, 2017; Wilson
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& Little, 2008). Dentre as principais disparidades entre os gêneros estão: salários desiguais;
tipos de contrato (tempo parcial ou integral); casamento e ﬁlhos; qualiﬁcação especíﬁca; cultura, estereótipos e valores sociais, entre outros.
Os cenários apresentados neste estudo podem ser modiﬁcados a qualquer tempo, visto
que estão sob as forças de diversos agentes externos, o que pode signiﬁcar o surgimento de
novas demandas. Recentemente, essas lacunas estão sendo preenchidas por estudos aprofundados, capazes de identiﬁcar e analisar os novos comportamentos e tendências existentes
no contexto da atividade turística e no universo das viagens, além de contribuir com sugestões que agreguem valor para o desenvolvimento humano.
Outra perspectiva para futuros estudos seria identiﬁcar as mulheres que viajam para realizar
cursos, roteiros e visitas a destinos e espaços ligados ao autodesenvolvimento e à espiritualidade.
Ou ainda, aprofundar as pesquisas sobre os obstáculos, limitações e constrangimentos aos processos de subjetivação de viajantes independentes encontrados neste estudo.
No cenário de tendências para o desenvolvimento do turismo em nível mundial, este
estudo elege a mulher como protagonista de suas experiências em viagens independentes
e tudo o que isso signiﬁca. Portanto, o aumento da demanda por esse tipo de viagem gera
uma série de especiﬁcidades, novidades e exigências, e deve ser tratada como um segmento
que deve ser melhor atendido pelo mercado (Buhalis, 2001; McNamara & Prideaux, 2010).
As descobertas e aprendizados vivenciados pela mulher em viagens independentes favorecem uma série de possibilidades quanto as suas performances, assim compreendida como
sendo um discurso de liberdade que diz respeito à natureza ativa da relação entre o indivíduo
e a sociedade, relacionado ao discurso que habita o corpo, que faz esse corpo e por isso se
confunde com ele (Butler, 2004).
Para além destas reﬂexões, o estudo indica dimensões ainda pouco investigadas a respeito de viagens independentes no feminino, capazes de aprofundar sobre as necessidades,
experiências e desaﬁos das viajantes. Em vista disso, entre todas as formas e possibilidades
de contínua emancipação que a mulher contemporânea goza, a viagem independente apresenta-se como um caminho sutil para o exercício da autonomia e para a revisão de hábitos
e de costumes consolidados.
Finalmente, as performances dessas viajantes ganham espaço, tanto na esfera pública
como na privada, transformando sutilmente padrões estabelecidos, rompendo limites, desconstruindo preconceitos de gênero, empoderando a mulher enquanto sujeito de direitos.
Elas atualizam e desconstroem o discurso sobre o lugar e o papel da mulher na sociedade
contemporânea, com seus comportamentos e atuações durante a experiência da viagem. A
partir de um olhar mais apurado sobre a viagem independente, este estudo pretende agregar
valores a serem incorporados pela sociedade, capazes de expandir as possibilidades dos processos de subjetivação no feminino.
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A DANçA Como PráTICA DE LAzEr No EsPAço PúbLICo
UNIVErsITárIo

Bárbara Caroline Sampaio Santosa1
Elisângela Chaves2

rEsUmo
No Campus da Universidade Federal de Minas Gerais- UFMG, acontece gratuitamente e semanalmente
um baile de forró chamado “Picadeirró”. Após um processo de disputas e resistência para sua existência
e permanência, esta iniciativa se tornou um projeto institucional que ocupa um espaço também destinado à convivência, socialização e realização de eventos dentro do Campus. Esta pesquisa possibilitou
demonstrar o quanto os estudantes e comunidade participante valorizam a dança “forró” e a vivenciam
como prática de lazer em meio à rotina acadêmica, ocupando o espaço público através deste projeto.

PALAVrAs CHAVE
Dança; Prática de Lazer; Forró; Espaço Público; Lazer Universitário.

A dança no espaço público universitário: o Picadeirró

No Campus da Universidade Federal de Minas Gerais- UFMG, em sua praça central de
serviços acontece um forró, que atualmente se intitula Projeto Picadeirró, e este evento foi
a inspiração inicial para o desenvolvimento desta pesquisa. Os criadores da proposta do Picadeirró, os estudantes: Rafael Miserane Couto Moreira, do curso de Ciência da Computação
e Gabriel Fagundes Camargo, do curso de Física, num momento informal entre amigos, numa
sexta-feira de janeiro de 2013 resolveram colocar um som na Praça de Serviço da UFMG,
onde se localiza o picadeiro e começaram a convidar as pessoas que passsavam para dançar
forró. A proposta era aprender e dançar o forró através de uma troca de saberes mais interativa,sem a formalidade de uma aula.
Nos primeiros meses, houve pouca adesão, entre período de férias e início das aulas,
houve um estranhamento das pessoas, porque achavam que era algo restrito de um determinado grupo. A partir de uma divulgação entre os estudantes no Facebook tudo mudou.
Em pouco tempo, cerca de três meses, 150 pessoas participavam do forró. A proposta toma
outra dimensão e eles resolveram procurar a Coordenadoria de Assuntos Comunitários- CAC,
enviando um projeto para institucionalização, para que, de alguma forma estivesssem resguardados quanto a qualquer problema que pudesse ocorrer. O setor não se manisfetou. O
forró continuou tranquilo, sem reclamação da Instituição, mas com o aumento do número
de pessoas foi necessário mudar o aparelho de som, pois o mesmo não atendia ao público
estimado. Foi então que, em 2014 começaram a “passar o chapéu” recolhendo dos frequentadores recursos ﬁnanceiros para comprar uma aparelhagem de som mais potente. A arrecadação precisou ser complementada por eles e compraram também um microfone e um
carrinho para transportar o equipamento.
1
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Em 2015, outro grupo de estudantes criou uma festa próxima ao local do forró, que
também acontecia semanalmente logo após o forró, aproveitando público na localidade. No
entanto, diferente da organização do fórro, que tinha como preocupações o horário de inicio
e término, o controle do volume do som, o selo e cuidado com o espaço da praça, este evento
não se atinha para estas questões. O alto volume do som, sem horário ﬁxo de funcionamento
e danos estruturais ao patrimônio da universidade geraram reclamações do ICEX3 e do ICB4,
que não deﬁniam quem eram os culpados pelos problemas. Como ambas atividades eram
no mesmo dia, região e horários próximos a relação feita foi: o forró e a festa causam problemas no Campus.O resultado foi a proibição.
Foram realizadas reuniões entre representantes da UFMG e os organizadores, um
abaixo- assinado online com novecentas assinaturas pedindo o retorno do forró, e um projeto
com uma carta para o Reitor. No entanto, o ano de 2015 acabou sem a volta do forró. No
ínicio de 2016, receberam um email informando que o Projeto Picadeirró entraria na AGENDA
DA UFMG, foram chamados para uma reunião, alteraram o dia de quinta para quarta-feira,
para não contrapor com o outro evento gerador das reclamações, ampliaram uma hora de
duração de 17h às 20h. Ainda em 2016, o projeto passa a ter um público estimado de 350
frequentadores. Dado o grande número de participantes, em 2017 optaram por fazer marcações dos participantes via internet para controlar o número de pessoas no projeto, mas
não deram continuidade, porque entederam que aquele espaço era um espaço imprevisível.
Em meio às negociações entre os organizadores do Picadeirró e a administração da Instituição
ocorreu uma depredação de um banheiro durante o forró, e novas reclamações pelo volume
de pessoas e som. Devido a isto, suspenderam o projeto mais uma vez, em abril de 2017. De
forma impositiva, sem diálogo e proposta de negociação.
Participantes e organizadores se uniram para buscar soluções junto à Universidade para
a volta do Picadeirró. A opção ideal seria a institucionalização da proposta como um projeto
de extensão, mas os organizadores não queriam fazer um Projeto de Extensão,5 desejavam
o apoio da Universidade, mas queriam que a identidade do projeto se mantivesse como um
projeto dos estudantes. Ao se tornar um Projeto de Extensão eles teriam que se vincular a
um professor, mas não houve muitas opções e como os frequentadores ansiavam pela volta
do projeto, os organizadores acabaram optando por fazer do Picadeirró um Projeto de Extensão. Em reunião com representantes da Pró- Reitoria de Assuntos Estudantis- PRAE, receberam apoio para continuar como um projeto de Extensão apoiado pela PRAE, realizado
às quartas- feiras com um horário reduzido de 17:30 às 19:00 hs. A redução do horário ocorreu para evitar possíveis reclamações quanto ao barulho porque as aulas do turno noturno
se iniciam às 19h. Superados os problemas através da resistência dos organizadores e manifestações do coletivo frequentador (vinculados e não vinculados à UFMG) a iniciativa tornou-se um projeto institucional, reconhecido e apoiado pela universidade.
Cientes desta trajetória, propusemos uma investigação sobre o Picadeirró, este espaço
de convivência e socialização, aberto a todos que queiram dançar, sem nenhuma forma de
seleção, cobrança ou controle para participação das pessoas.Realizar a pesquisa dentro do
Instituto de Ciências Exatas
Instituto de Ciências Biológicas
5
Projeto de Extensão:caracteriza-se pelo amplo espectro de serviços prestados à sociedade, desde cursos de atualização profissional até projetos de revitalização ambiental, passando por eventos culturais, como o Festival de Inverno.
3
4

A DANçA COMO PRÁTICA DE LAZER NO ESPAçO PúBLICO UNIVERSITÁRIO

Campus se tornou ainda mais interessante pela possibilidade de análise da importância de
momentos de lazer em meio à rotina universitária, permitindo uma alternativa lúdica e interativa entre as pessoas que trabalham, estudam e frequentam este espaço constantemente
ou esporadicamente. Embaixo de uma grande lona de circo montada na área central da praça
de serviços os organizadores montam e ligam a aparelhagem de som e as pessoas se aproximam com seus pares e vão ocupando espaço com sua dança ou se sentando ao entorno
para observar.
Perante este cenário, objetivamos analisar a prática do forró como forma de lazer no
projeto Picadeirró, identiﬁcar o signiﬁcado do projeto para frequentadores e compreender
a importância de projetos de lazer como este dentro do Campus da UFMG. Problematizamos
o Picadeirró, como uma iniciativa que partiu de dois estudantes sem vínculo com a dança,
que se apropriaram de um espaço dentro do Campus ofertando o lazer através da prática da
dança aos universitários e à comunidade gratuitamente. Metodologicamente, realizamos
pesquisa bibliográﬁca sobre as temáticas pertinentes ao estudo e realizamos observações,
entrevistas semiestruturas com os organizadores do projeto e a distribuição de um questionário com 16 questões a 50 frequentadores. Buscamos compreender a caracterização do público frequentador; o que eles buscam no Picadeirró; como acontecia o forró (relações e
formas de conviver); o conhecimento deles sobre projetos de lazer que acontecem no Campus e em outros lugares; e quais os benefícios da prática do forró para eles.

A dança como prática de lazer

A dança vivenciada como prática de lazer permite às pessoas experimentar momentos
de prazer, essa sensação é uma tarefa difícil de ser registrada na escrita, já que a melhor
forma é vivenciando-a. Segundo Garaudy (1913) “A dança é uma das raras atividades humanas que o homem se encontra totalmente engajado: corpo, espírito e coração”. Desta forma
a dança tem um papel importante nas relações humanas, tanto para compreensão do outro,
como do seu próprio eu. Através deste processo é possível conhecer novos caminhos que
permitem ao sujeito se colocar em contato consigo e com o ambiente, o que permite que
haja uma mudança na produção da relação mente-corpo proporcionando um aprendizado
no sistema cognitivo e uma melhora na percepção corporal.
A dança traz consigo, quase sempre, um sentimento de rebeldia e, consequentemente, estimula invenções e propostas de coisas novas. Estas características que ela revela são manifestações das pessoas diante da vida. Dançar como forma de lazer, celebrar ou fazer arte
pode representar formas de tornar a vida mais leve e repleta de lazer. (BARRETO, 2004, p.79).

Fazer essa relação da dança com a vida permite entender, porque talvez, as pessoas
tenham interesse em vivenciar a dança, já que na vida é necessário se reinventar, diariamente, para encarar os desafios que são impostos por ela. Dançar também implica em
criar, se comunicar através dos movimentos corporais, que expressam sensações, emoções
e sentimentos.
Segundo Sarto etal.(2007) “nas práticas de lazer o indivíduo busca por atividades que
lhe proporcionem formas agradáveis de excitação, expressão e realização pessoal, aﬁnal atra-
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vés dessa vivência é possível se ter uma fuga temporária da rotina e das obrigações”.A autora
relata quais são as sensações que são proporcionadas pela prática de lazer. A presente pesquisa aborda a dança como uma atividade que pode proporcionar as sensações de excitação,
expressão e realização. A dança possui um vasto universo que nos incita a querer compreender as causas, motivos e anseios que levam as pessoas à sua prática.
A partir das reﬂexões apresentadas compreendemos que a dança e o lazer como elementos constituintes e importantes na cultura, presentes na vida e em observância às práticas lúdicas de dança, às formas de apropriação da dança pelos indivíduos para diversão é
que identiﬁcamos os espaços da prática do forró como possibilidade de lazer. Este estilo de
dança em Belo Horizonte é uma das manifestações mais popularizadas nas academias de
danças e salões e também emdanceterias.
Pensando na importância da dança na construção histórica dos diferentes povos, destacaremos aqui algumas informações relevantes para esta pesquisa, que possibilitam ter
uma compreensão da importância do dançar e, do dançar a dois, tendo em vista que o forró
é uma dança de salão popularizada no Brasil e se manifesta aos pares.
Baseado na história do forró, que será relatada posteriormente, podemos perceber que
sua origem está ligada à festividade, este ritmo caloroso vibrante transmite energia, alegria,
descontração expressado em forma de movimento que contagia a todos.
Segundo Almeida et al. (2005):
Nas aulas de dança de salão, o forró era apresentado como uma prática simples, de poucos
passos e de fácil aprendizagem. Mas é no ﬁnal de 1995 e início de 1996, que o forró assume
o modismo da época, invade a região sudeste e atinge em massa os estudantes universitários, que acabam adotando o forró e o denominam de “Forró Universitário”. Como uma
onda nacional, este ritmo toma conta de toda a população estudantil e, com um novo e moderno ritmo que admite os instrumentos musicais eletrônicos na composição de suas músicas, mantém, do tradicional forró, apenas os instrumentos zabumba, triângulo e a
sanfona.(p. 132)

Deste modo aquele forró que era dançado agarradinho, com poucas variações de passos
passa a ser dançado com novas características com variações, giros, sustentações, movimentos aéreos, ou seja, com movimentos técnicos mais elaborados que atinge a massa universitária passando a ser chamado de forró universitário. Atualmente é um ritmo bem aceito
pela população brasileira, sendo que temos em Belo Horizonte6um número considerável de
casas de forró, academias e eventos que oferecem essa dança, tendo cada dia mais adeptos
a este ritmo. Nestes espaços, é possível ser contagiado pelo ritmo tocante que além de promover socialização entre as pessoas, permite perceber a satisfação e aﬁnidade que este
ritmo popular provoca nas pessoas independentemente da idade e sexo. Para Melo e Alves
Júnior, (2003)
A dança de salão é de grande importância para o convívio social e auto-identiﬁcaçãodas
pessoas em determinados grupos. Isso se dá, por meio dos espaços de lazer, salões de baile
6

A afimartiva se deu por uma busca nos sites:http://www.soubh.com.br e http://www.guiabh.com.br, onde foi
possível constatar que todos dias da semana tem uma casa de forró que oferece este ritmo em Belo Horizonte,
fora que existem academias de forró que promovem bailes e eventos de forró. Estes sites apresentam o forró
como ritmo que já conquistou os belo-horizontinos, demonstrando uma boa aceitação dos mesmos.
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eacademias, pois esta identiﬁcação é proveniente da dança enquanto experiência do brincar
com opróprio corpo em relação a um outro ser, a música e ao espaço do salão. Logo, entendemos queessa manifestação pode contribuir para a diminuição do processo de excessiva
fragmentação eindividualização presente na sociedade contemporânea. (p.47)

O forró é uma identidade cultural brasileira, com origem no nordeste do país, popularizou-se por todo Brasil e como prática lúdica que possibilita construir relações importantes
para sua relação social. Os bailes ou espaços para dançar forró como: academias, salões, danceterias, clubes, praças tornaram-se um ambiente relacional e identitário que proporcionam
múltiplas vivências interpessoais, em que o fácil acesso deve ser incentivado perante a ausência destes espaços para a convivência e uso do tempo livre na vida cotiana nas cidades.
é importante ressaltar que o espaço público em que foi realizada a pesquisa é uma
praça, no Campus da Universidade Federal de Minas Gerais onde a promoção do projeto Picadeirró se dá sem nenhum custo ao participante. Segundo Santana,
Os espaços públicos representam para a população, locais com funções culturais, sociais,
ambientais, dentre outros, proporcionando sociabilidade e convivência entre os indivíduos.
Exemplos destes espaços são praças, parques, ruas, praias, calçadas, quadras, quiosques e
etc. (SANTANA et al., 2014, p.190)

No Picadeirró, esta apropriação e ressigniﬁcação de um espaço público ocorre através
da iniciativa de estudantes, transformando-o em espaço de lazer. Evidencia-se lá o forró, uma
dança de salão, bastante popular no Brasil e em Belo Horizonte, sendo praticada neste espaço, permitindo que as pessoas possam desfrutar de algo que faz parte da cultura popular.
Além de promover a socialização entre as pessoas vinculadas ou não à universidade, este
projeto agrega pessoas a uma prática lúdica possibilitando o seu bem-estar.
Mediante a esses vários momentos relatados é possível veriﬁcar que a dança é uma
forma de comunicar-se, é querer dizer algo através dos gestos corporais. Dançar permite ao
sujeito expressar o que se senti no seu íntimo, sendo transformado em expressão corporal
que traduz sensações, sentimentos, permitindo que os corpos que estão presentes nesse
movimento se envolva, promovendo uma interação conduzida pelo simples fato do corpo
serimpulsionado pelo desejo e o prazer de se divertir ao dançar. Diante desta entrega é possível compreender porque a dança sempre se fez presente na vida humana e compreender
porque essa prática pode ser entendida como prática de lazer.
Aﬁnal, o lazer tem as perspectivas de proporcionar às pessoas o desenvolvimento pessoal, social, além do descanso físico e mental e o divertimento, superando a monotonia, que
é veriﬁcada nas tarefas obrigatórias, através da vivência dos diversos conteúdos do lazer (DUMAZEDIER, 1980).
O forró universitário se faz presente ainda na atualidade dançado em todo país, onde
em algumas regiões sua presença é bem marcante. Em Minas Gerais, por exemplo, o forró é
bem praticado por todas as faixas etárias, seja em bailes, casas de forró ou escolas especializadas. Há uma forte procura por este ritmo contagiante que envolve as pessoas, e assim
como no passado, quando era dançado pelos trabalhadores como uma prática de lazer, ainda
hoje, há uma forte busca dessa dança como um momento de descontração, prazer e socialização. Além de uma vinculação com a nossa cultura popular.
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Algumas pessoas buscam a dança de salão apenas para se divertir;outras, para o lazer, outras
para fugir dos problemas, por amor e dedicação e, por inúmeros outros motivos. Independentemente dos motivos que nos levam à prática da dança de salão, percebe-se que usamos
os movimentos desde os mais simples aos mais complexos, dos combinados aos isolados,
para explorar a nossa criatividade e a nossa capacidade de imaginação e cognição, para
transformar estes movimentos em expressão. Considerando os benefícios implícitos na movimentação corporal, esta manifestação vai nos propiciar prazer, bem-estar, paz, tranqüilidade, socialização e tantos outros fatores, que marcarão a nossa vida. (ALMEIDA et al., 2005,
p. 132 e 133).

A autora perpassa mais uma vez pela busca da dança como prática de lazer, que é tema
deste estudo sobre o forró, que representa com excelência o dançar para se divertir como
destacamos, anteriormente. Seja no passado ou no presente, o forró promove alegria e prazer de estar em contato com essas pessoas.

o espaço público universitário

Na UFMG temos amplos espaços pelo campus, alguns ociosos e outros apropriados e
passíveis de serem resigniﬁcados para outras funções. Iniciativas institucionais e/ou comunitárias podem vitalizar ou revitalizar estes locais. O direito e a atenção ao lazer são de suma
importância para ajudar nas rotinas estressantes impostas no meio acadêmico, que muitas
vezes pode ser bem distante da sua realidade. Estar neste espaço pode se tornar uma tarefa
desaﬁadora e bem difícil de ser administrada.
Neste sentido, o incentivo ao lazer é uma grande ação de apoio para estes jovens, que
ao vivenciarem tais práticas podem ter uma melhora na capacidade de apreciar a vida e um
equilíbrio para administrar suas atividades diárias, melhorando seu bem-estar na permanência na Universidade. Consideramos fundamental a compreensão de que a Universidade é
um lugar de socializar o conhecimento histórico e culturalmente acumulado, onde se reﬂete
sobre os signiﬁcados sociais que surgem de questões decorrentes da realidade social, buscando criar aproximações entre o papel da universidade pública e o direito do cidadão de
acesso e usufruto das manifestações de esporte e lazer ( RIBEIRO et al., 2012).
Muitas universidades públicas, como é o caso da UFMG, possuem amplos espaços pelo
campus, com espaços ociosos e outros apropriados e passíveis de serem ressigniﬁcados para
outras funções. Iniciativas institucionais e/ou comunitárias podem vitalizar ou revitalizar espaços públicos já existentes e otimizar espaços públicos não especíﬁcos, ou seja equipamentos não construídos de modo particular para essa função, mas que podem incorporá-la na
sua dinâmica. O espaço da Universidade Pública que não se constitui um espaço/equipamento especíﬁco de lazer necessita ser repensando, reﬂetindo sobre a responsabilidade no
que se refere à democratização cultural através da promoção de espaços que ofereçam vivências de lazer. (RIBEIRO et al., 2012).
Ao salientar essa importância de ocupação dos espaços públicos no meio universitário
e a complexidade de necessidades do ser humano, retomamos a iniciativas que partem de
estudantes, como a dos organizadores do Picadeirró,em que se apropriam de um espaço
dentro da Universidade ofertando o lazer aos universitários e à comunidade gratuitamente.
A única troca que se tem é de saberes e de vivência embalados pelo prazer de vivenciar o
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dançar. Atraves do depoimento concedido ao FONAPRACE7, pela assistente social da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) é possível ver isso claramente:
(...) diante da complexidade das necessidades do ser humano, a Política de Assistência Estudantil no contexto do ensino superior não pode atender apenas às necessidades básicas
de alimentação, moradia e transporte. Por isso, a perspectiva de formação ampliada dos estudantes deve possibilitar o desenvolvimento de ações, prioritariamente para estudantes
de baixa condição socioeconômica, de caráter universal por meio de programas e projetos
de atenção à saúde física e mental; incentivo à formação de cidadania e à cultura; esporte
e lazer; acessibilidade; inclusão digital; ensino de línguas estrangeiras e apoio pedagógico,
visando à redução das reprovações e evasão escolar. Todas essas ações devem fazer parte
da Assistência Estudantil no contexto universitário, a ﬁm de colaborar com a formação ampliada dos estudantes, no despertar da consciência crítica e cidadã, para além da sua formação técnica e proﬁssional (2012, apud ASSIS et al., 2013, p.134).

Deste modo, a inserção de uma Política de Assistência Estudantil no ensino superior
tem o importante papel de reduzir as desiguldades que se manifestam na sociedade, já que
este espaço reproduz e produz relações sociais. A expansão do acesso traz um processo de
reodenação em que a desigualdade se faz presente atráves de uma inclusão que, quando
precária, tende a legitimar as desigualdades presentes na sociedade. Contudo é de responsabilidade da assistência estudantil, enquanto direito social, uma parcela nessa importante
tarefa de produção de novas relações das desiguldades sociais. (ASSIS et al.,.2013, p.144).
Entendemos que o espaço da universidade pública que não se constitui um espaço/equipamento especíﬁco de lazer necessita ser repensando, reﬂetindo sobre a responsabilidade
e possibilidade de democratização cultural através da promoção de ocupações para vivências
de lazer. Problematizamos o Picadeirró, como uma iniciativa que partiu de dois estudantes
do curso de Ciência da Computação e do curso de Física, que se apropriaram de um espaço
dentro do Campus ofertando o lazer aos universitários e à comunidade gratuitamente.

Considerações finais

Nas respostas aos questionários todos deﬁniram a participação no Picaderró como uma
prática de lazer. Obtivemos as respostas de 30 mulheres e 20 homens, escolhidos aleatoriamente. Em relação à caracterização do público frequentador, identiﬁcamos que 64% dos participantes que responderam ao questionário têm entre 20 e 30 anos de idade. Residem na
região da universidade e 90% têm vínculo com a Universidade, em sua maioria como estudantes de graduação e pós-graduação.
Ao serem arguidos sobre o que eles buscam ao frequentar o Picadeirró as respostas
foram prioritariamente dançar, depois se divertir e interagir com as pessoas.
Buscamos nos aproximar de como acontecia o forró, que relações e formas de conviver
eram estabelecidas durante a dança. Identiﬁcamos que a maioria das pessoas não dança
com pares ﬁxos, ou seja, as duplas de dança variam muito durante o tempo do forró. Dentre

7

Fonaprace: Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis – Fonaprace, foi criado em
outubro de 1987, congrega os pró-reitores, sub-reitores, decanos ou responsáveis pelos assuntos comunitários e
estudantis das inst*ituições de ensino superior (IES) públicas do Brasil
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as satisfações de estar neste espaço, os participantes ressaltam o prazer de dançar, de se divertir, de interagir com as pessoas, de não pagar e de poder observar a dança. Destacamos
que 30% responderam que já “paqueraram” ou tiveram algum envolvimento amoroso iniciado no Picadeirró.
Quanto ao conhecimento deles sobre projetos de lazer que acontecem no Campus e
em outros lugares, veriﬁcamos que 60% desconhecem outras iniciativas e 40% atestaram conhecer os seguintes projetos: Tô de Boa, Colônia de Férias, Domingo no Campus, UFMG
Jovem, Dança de Salão, Calourada Coltec, Na Tora e Forró do Coltec. Ao serem indagados
sobre quais o benefícios da prática do forró para eles, tivemos as seguintes respostas: ter
momento de diversão e lazer e melhorar a prática do forró.
Este estudo nos possibilitou perceber como é rico este espaço apropriado para o lazer
dentro do Campus, em que é possível ter contato com tantas sensações e sentimentos, que
convida adentrar a atmosfera sendo a melhor formar de saber do que estamos falando, aﬁnal
descrever e investigar é pouco para expressar tamanha riqueza existente neste espaço.
Registrar e divulgar a trajetória do Picadeirró nos permitiu conhecer a iniciativa dos organizadores, que de maneira despretensiosa criaram um projeto de grande adesão, viável e
valorizado pelos frequentadores. A ocupação e a reapropriação deste espaço foi uma iniciativa ímpar, que inicialmente não teve apoio, mas mesmo assim resistiu e deu continuidade
à proposta acionando a instituição, estabelecendo parceria para oﬁciliazar a atividade como
projeto de extensão. Ao ingressar na Universidade Pública a permanência no ensino superior
para muitos jovens é algo sacriﬁcante, devido a algumas diﬁculdades ﬁnanceiras, de deslocamento e mudanças na vida cotidianas enfrentadas por muitos deles. Uma especial atenção
deve ser dada às políticas de assistência estudantil. Esta pesquisa possibilitou demonstrar o
quanto os estudantes e comunidade participante valorizam a dança “forró” e sentem a necessidade de práticas de lazer em meio à rotina acadêmica, ocupando o espaço público.
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rEsUmo
O presente artigo pretende questionar e reﬂetir se os modos de produção de subjetividade referentes
ao valor do tempo, perante uma situação de desemprego, se podem transformar a partir de processos
colaborativos de criação teatral, utilizando o corpo (individual e coletivo) como dispositivo de resistência. A perspectiva apresentada é resultado de um projeto de Investigação-Ação - ‘Cartograﬁa de um
Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral: Desemprego Jovem e Subjetividade’4 – que investigou a
possibilidade de transformação de modos de produção de subjetividades de um grupo de sujeitos jovens (19 aos 35 anos), face a uma situação problemática – Desemprego Jovem. Este projeto surgiu do
desejo de criar um dispositivo teatral colaborativo que questionasse e problematizasse modos produção
de subjetividades, referentes a uma problemática contemporânea, possibilitando a transformação e
atualização dos mesmos. O processo de Investigação-Ação foi operacionalizado a partir de uma prática
teatral colaborativa, a qual poderia ser sustentada em múltiplas opções epistemológicas e metodológicas. Efetivamente, este estudo convocou uma articulação entre conceptualizações diversiﬁcadas: teatrais, políticas, sociológicas e ﬁlosóﬁcas, que se coadunaram com a abordagem holística e
multidisciplinar permitida pelos Estudos Culturais. Por conseguinte, a investigação de um Dispositivo
Colaborativo de Criação Teatral tornou-se possível nas articulações entre processos empíricos e teóricos, que pretenderam desenvolver micropolíticas de resistência quotidianas assentes na transformação
de um tempo de ‘(des)negócio’ num tempo de ócio.
PALAVrAs-CHAVE
Dispositivo colaborativo de criação teatral; Subjetividade; Desemprego Jovem; Corpo; Resistência

Este artigo apresenta parte dos resultados de um projeto de Investigação-Ação5, que a
partir do desenvolvimento de um Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral visou a transformação de modos de produção de subjetividade de sujeitos jovens, até aos 35 anos6, em

Trabalho apresentado durante o XII Encontro Internacional OTIUM e VI Congresso Internacional em Estudos
Culturais - Ócios e Resistências: Crescer e Envelhecer em Contextos Culturais Diversos.
2
Doutorada em Estudos Culturais, Universidade de Aveiro. E-mail: martaleitao@yahoo.com
3
Professora na Universidade Federal do Pará de Belém. Email: larissalatif@gmail.com
4
Investigação concretizada através do Programa Doutoral em Estudos Culturais das Universidades de Aveiro/Minho,
finalizada em 2018 sob a orientação da Profª. Dra. Maria Manuel Baptista e coorientação da Profª. Dra. Larissa Latif.
5
A metodologia Investigação-Ação surgiu face a necessidades de atuação e investigação de determinadas realidades
que apresentavam situações problemáticas. Esta metodologia encontra-se fundamentada numa conexão entre
perspetivas epistemológicas e empíricas do conhecimento perante problemas e necessidades concretas nos domínios culturais, sociais e educativos, atuando no interior das realidades em estudo.
6
Não existe um consenso conceptual ou político para a definição de juventude. Este paradoxo torna-se visível na
heterogeneidade de faixas etárias para a integração de programas de apoio ao desemprego jovem, nacionais e
europeus. Se existe unanimidade face ao limite mínimo de idade, 18 anos, relativamente ao limite máximo existe
uma variação entre os 29 e os 35 anos. Face a esta discrepância Machado Pais (1990) esclarece que a faixa etária
entendida como juventude tem-se modificado perante transformações socioculturais. Atualmente a juventude já
não pode ser definida estruturalmente, já que esta fase varia segundo a situação económica e sociocultural dos
indivíduos.
1
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situação de desemprego. A este artigo interessa explorar as subjetivações, face ao valor do
tempo, dos sujeitos em situação de desemprego, e como esse valor se pode transformar
através de processos teatrais colaborativos.
Segundo revisão de literatura, bem como conﬁrmado pela unanimidade dos sujeitos
em situação de desemprego que colaboraram com esta investigação (oito), o desemprego é
considerado um tempo individual e coletivo promotor de diversas subjetivações negativas
(Vilas, 2013; Gonçalves, 2013; Ribeiro, et al. 2010; Munné, 1980).
Segundo Bruno Vilas (2013) as condições sociais dos cidadãos são afetadas negativamente caso os sujeitos se encontrem em situação de desemprego, colocando-os numa situação de precariedade e subalternidade. Para além da instabilidade ﬁnanceira e emocional,
as subjetivações assentes em disposições de inferioridade social são, também, determinadas
pela impossibilidade de os sujeitos ocuparem o seu tempo com atividades laborais reconhecidas como valores sociais, culturais e políticos. Esta inteligibilidade parece conﬁrmar que os
sujeitos são impossibilitados de obter disposições socioculturais conferidas pelo emprego,
incapazes de atribuir um valor ao seu tempo para além de um valor de mercado, um valor
de negócio, assim como impedidos de transformarem a sua condição de subalternidade e
precariedade.
Foi a partir da problemática identiﬁcada – Desemprego Jovem - que este projeto pretendeu conectar num mesmo corpo epistemológico e empírico, teorias e práticas concernentes, simultaneamente, a um campo cientíﬁco, artístico e político, que se atualizaram pelo
diálogo que estabeleceram. Para tal, foi utilizada a metodologia Investigação-Ação, uma vez
que se encontra fundamentada numa conexão entre perspectivas epistemológicas e empíricas do conhecimento. A articulação entre prática e teoria foi concretizada através de movimentos cíclicos de planiﬁcação, ação e avaliação processual. Importa referir que esta
metodologia foi operacionalizada na sua vertente de emancipação crítica, envolvendo os
participantes segundo processos teatrais colaborativos na compreensão de uma situação
concreta problemática – Desemprego Jovem -, e na procura da transformação qualitativa da
mesma. A metamorfose pretendida foi concretizada por processos sistemáticos de experimentação e criação teatral, prevendo a atualização de enunciados discursivos (verbais e nãoverbais), sustentados em avaliações reﬂexivas e críticas. Deste modo, a metodologia de
Investigação-Ação expressou neste projeto um caráter essencialmente político. Previu, contribuiu e teve como ﬁm, a transformação dos sujeitos participantes e da realidade em que
estes se inseriram, através da criação de micropolíticas de resistência quotidianas assentes
em processos de transformação de subjetividades.
Para a operacionalização desta metodologia foi desenvolvido um Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral. Foram contributos referenciais para a exploração conceptual deste
dispositivo os estudos desenvolvidos por Michel Foucault e Gilles Deleuze. Segundo Foucault
um dispositivo poder ser deﬁnido como:
Um conjunto heterogéneo composto por discursos, instituições, estruturas arquitetónicas,
decisões reguladoras, leis, medidas administrativas, enunciados cientíﬁcos e preposições ﬁlosóﬁcas, morais e ﬁlantrópicas – resumindo, o dito e o não dito. Tal como elementos do
aparelho. O dispositivo é a rede de relações que podem ser estabelecidas entre esses elementos (Foucault, 1980, pp. 194-195).

A TRANSFORMAçãO DE SUBJETIVAçõES DE TEMPO DE ‘(DES)NEGÓCIO’
EM TEMPO DE ÓCIO A PARTIR DE DISPOSITIVOS TEATRAIS DE RESISTêNCIA

O dispositivo, num sentido lato, apresenta a possibilidade de uma dupla predisposição:
sustentar subjetivações existentes ou promover a sua metamorfose. Embora o dispositivo
possua internamente mecanismos que lhe permitem “capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos
seres viventes” (Agamben, 2011, p. 257) possui, igualmente, a capacidade de transformar e
de descolonizar modos de produção de subjetividades que se expressem como dominantes
e/ou hegemónicas.
Este dispositivo foi instrumentalizado por oﬁcinas teatrais inicialmente planiﬁcadas segundo um modelo estruturado; no entanto, este modelo foi ﬂexível sendo subordinado a constantes transformações através de avaliações sistemáticas efetuadas em três ciclos da ação7.
As oﬁcinas teatrais decorreram num período temporal de 12 meses, entre outubro de
2015 e setembro de 2015, com duas sessões semanais predeterminadas; todavia, a planiﬁcação foi declarada como plástica em função das necessidades do processo. A opção por
uma ação teatral dilatada ao longo de doze meses fundamentou-se no desejo de sistematicidade, que previu uma permanência capaz de aprofundar e consolidar práticas teatrais colaborativas.
Os participantes das oﬁcinas teatrais foram sujeitos jovens até aos 35 anos, em situação
de desemprego, que voluntariamente se disponibilizaram para integrar o projeto por identiﬁcação com a problemática. Assim, o coletivo constituiu-se enquanto um grupo “comunitário relacional” (Ornelas, 2008, p.62). Todavia, os parceiros das oﬁcinas teatrais não se
limitaram a agentes comunitários que quiseram participar no projeto. Foi gerada uma rede
colaborativa que envolveu entidades institucionais e especialistas em de diferentes áreas cénicas e de investigação, de modo a possibilitar percepção de perspectivas e produções diversiﬁcadas sobre o objeto de estudo.
As oﬁcinas teatrais foram, também, desenvolvidas perante o mapeamento de rotas teatrais exploratórias8, atravessadas por microdispositivos de exploração e produção teatral9 e
microdispositivos de exploração, produção, registo e análise de enunciados10 . As oﬁcinas
teatrais expuseram, assim, um formato de laboratório teatral de experimentação, reﬂexão e
decisão do material teatral produzido a partir da problemática identiﬁcada.
As oﬁcinas teatrais foram concretizadas em três ciclos de ação, segundo ações integradas e complementares de reﬂexão, questionamento, problematização, exploração, criação
teatral e avaliação crítica. Importa referir, que a ação desenvolvida nas oﬁcinas se distanciou
de um trabalho pedagógico ou terapêutico. Embora o processo desenvolvido tenha deﬁnido
como indutores da exploração e da criação teatral a transformação subjetiva de redes de
sentido experimentadas colaborativamente, as oﬁcinas não pretenderam “a análise psíquica
profunda dos seus participantes” (Afonso, 2006, p. 9).
Como referido, o Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral foi operacionalizado com
um grupo de indivíduos jovens, até aos 35 anos, em situação de desemprego. A problemática
Ciclo 1: ‘Discursos do Corpo’; Ciclo 2: ‘Possibilidades Metamórficas de Relações Dominantes’; Ciclo 3: ‘Narrativas
contemporâneas de resistência’.
8
Rotas teatrais: Processo; Colaboração; Cena Teatral e Atualização.
9
Os microdispositivos de exploração e produção teatral são técnicas integrantes de territórios de experimentação
e criação cénica.
10
Os microdispositivos de exploração, produção, registo e análise de enunciados foram determinados mediante
conexões entre técnicas e instrumentos de recolha, análise e compreensão de informação qualitativa.
7
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identiﬁcada colocou este grupo minoritário em situação de vulnerabilidade social, imprimindo-lhe subjetivações hegemónicas dadas as condições de precariedade e subalternidade
a que esteve submetido. Segundo Judith Butler:
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Precariedade (…) caracteriza a condição politicamente induzida de agravamento da vulnerabilidade e exposição de populações expostas à violência arbitrária do estado (Butler, 2009, p. 2).

A precariedade foi então assumida como uma condição perante a qual este grupo minoritário e vulnerável foi excluído de lugares de fala. De igual modo, lhe foram negadas garantias fornecidas a grupos maioritários, colocando o grupo numa posição subalterna e
precária perante padrões e normatizações declaradas como ﬁxas pelas maiorias, perante a
problemática do desemprego. O território das maiorias consolida uma relação padronizada
com o poder que silencia as vozes minoritárias, estabelecendo para tal, fronteiras rígidas que
visam anular a variação. Contudo, “é preciso também dizer que todo [o] mundo é minoritário,
potencialmente minoritário, na medida em que se desvia desse modelo” (Deleuze, 2010, p.
59) ou, que tem a possibilidade de se desviar, de resistir. Foi perante o desejo de resistir a
modos de produção de subjetividades dominantes face à problemática identiﬁcada, que este
dispositivo se fundamentou e foi desenvolvido. Para tal foram exploradas narrativas singulares (verbais e não-verbais) pelos participantes deste grupo minoritário11, e encontrados espaços nos quais os sujeitos pudessem expor a sua voz e pudessem ser ouvidos12.
A partir da experimentação de diversiﬁcadas possibilidades criativas para a projeção de
narrativas singulares e atualizadas, os sujeitos aumentaram as suas ‘paletas’ de experiências
concretas. Consequentemente, o conhecimento abstrato foi desenvolvido e complexiﬁcado
a partir do desenvolvimento do conhecimento concreto.
De acordo com esta fundamentação, através das ferramentas teatrais os participantes
experimentaram, agiram e criaram diferentes hipóteses, diferentes soluções para as situações
propostas. Os jogos teatrais possibilitaram disposições de resistência ao promover processos
constantes de descoberta e transformação de narrativas singulares.
Nesta procura, perante a qual estas narrativas se foram complexiﬁcando e fragmentando, tornou-se inteligível um maior número de possibilidades de escolha, expandido a paleta de possibilidades para níveis mais complexos e abrangentes, bem como tornando
possível a criação de novos modos de subjetivação.
Deste modo, e segundo emancipações discursivas, este grupo minoritário conseguiu
implodir fronteiras guardiãs de sistemas de poder, transformando modos de produção de
subjetividade que possibilitaram a singularização, referente tanto a um corpo individual como
coletivo.
A partir de uma enunciação ampla de subjetividade, é possível reconhecer a singularização enquanto forma de existência original e atualizada. Todavia, estas referências singulares
11

12

As apresentações ‘A Incubadora’ e ‘(Re)Ação’ (referentes aos ciclos da ação 1 e 2) foram apresentadas nos dias
18 de dezembro de 2014 e 24 de março de 2015, respetivamente, enquanto ensaio aberto do processo em construção. O espetáculo ‘(Em)Rede’ (alusivo ao ciclo da ação 3) foi apresentado nos dias 17 e 18 de setembro de
2015.
As apresentações ‘A Incubadora’ e ‘(Re)Ação’ foram apresentadas no Auditório do Instituto Português do Desporto
e Juventude, Porto. O espetáculo ‘(Em)Rede’ foi apresentado no Mosteiro São Bento da Vitória, Teatro Nacional
de São João, Porto.
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não pretendem analisar ou explicar estruturas de identidades individuais, mas compreender
disposições identitárias transitórias e plurais. Segundo Félix Guattari:
Neste contexto, estamos perante uma pluralidade de abordagens do eu, e portanto, a noção de indivíduo vai continuar a expandir-se (1993, p. 47).

é compreensível que os processos de subjetivação não se assumiram a partir dos sujeitos na qualidade protagonistas, mas por referência a uma singularização coletiva. Os processos de transformação de subjetividades colocaram em causa a perspectiva de estruturas
identitárias individuais, deslocando-se para modos de singularização conectada, uma vez
que encontraram a sua possibilidade de existência, desenvolvimento e transformação na relação, na afetação, sendo esta sempre coletiva.
O Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral procurou modos exploratórios, criativos
e atuais de singularização conectada que rompessem com padrões dominantes face a subjetivações negativas, quer do estatuto de desempregado quer do valor atribuído a um tempo
de desemprego. Contudo, segundo autores como Schlossberg, Waters & Goodman (1995),
os processos de transição, enquanto modos atualizados de produção de subjetividades, não
são uniformes. São, pelo contrário, ﬂuxos que agenciam potências de deterioração e desejo,
perante as quais os sujeitos transformam constantemente as suas disposições identitárias.
Sugere-se, deste modo, que os sujeitos submetidos a lógicas de disposições identitárias líquidas (Bauman, 2000), agenciadas por ﬂuxos constantes e voláteis, tenham sido subordinados a processos vertiginosos de produção e desterritorialização das suas subjetivações.
As potências de adaptação e deterioração são colonizadas nos corpos dos sujeitos,
assim, o corpo é um veículo pelo qual os dispositivos agenciam ﬂuxos, possibilitando a colonização ou transformação de subjetivações. Interessa, deste modo, compreender se o corpo
é um organismo no qual atuam os dispositivos, ou se o próprio corpo é um dispositivo?
Neste sentido começamos por explorar a questão: O que se deﬁne por corpo, iniciando
por determinar o que não é o corpo. O corpo não é uma estrutura sistémica, não é um marco
identitário, não é uma composição fechada e limitada. O corpo é uma rede composta por
uma multiplicidade de forças que transportam ﬂuxos e potências singulares, capazes de afetar e afetarem e, assim, se transformarem, ou, se colonizarem.
Deve-se, no entanto, fazer uma distinção entre as forças que trespassam a rede corporal,
podendo estas assumir-se como: “forças superiores ou dominantes (…) ditas ativas” e “as
forças inferiores ou dominadas (…) ditas reativas” (Deleuze, 1976, p.28). é precisamente a
qualidade do ativo e do reativo que deﬁne a relação da força consigo própria, e que vai gerar
os fenómenos de dominação e resistência através do corpo.
Perante uma exploração e posterior análise das narrativas dos participantes num momento inicial do processo de ação, tornou-se visível a solidiﬁcação de ‘corpos disciplinados’
que assumiram densidade quando atravessados por potências de deterioração, por sua vez
transportadas por forças disciplinadoras e reativas. As forças ativas promotoras de disposições de singularização, e veículos de potências de adaptação, foram anuladas em prol de
forças reativas promotoras de enunciados discursivos individualistas totalitários e homogêneos face à problemática explorada. Assim, interessou ao Dispositivo Colaborativo de Criação
Teatral explorar as questões: Como pode o corpo reverter modos de produção de subjecti-
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vidades dominantes, compostos por forças disciplinadoras e reativas? Como pode o corpo
transformar subjetivações que transformam um tempo livre, num tempo desempregado,
por este ser assumido como um tempo de ‘(des)negócio’?
O corpo não pré-existe, os seus gestos, atos, comportamentos, linguagens e discursos
são desenhados, moldados e transformados pelas forças com que se vai deparando e pelos
desejos que vai contraindo. Porém, os corpos estão repletos de convenções e códigos culturais dos dispositivos que nele se inscrevem e que expandem intensidade.
As convenções corporais expressam normas e colonizações socioculturais traduzidas
em atos performativos13, concretizados enquanto reações dominadas perante estímulos dominantes. Segundo Butler (2011), os atos tornam-se naturalizados ao serem repetidos sistematicamente sendo, deste modo, dominados por intensidades de incapacidade, impotência
e desvalorização. Estas intensidades transformam-se potências deterioradas transportadas
por forças reativas, e albergam-se nos corpos revestindo-os de disposições operantes. Ao
serem expostos à repetição sistemática de forças reativas, os corpos dos participantes deste
estudo metamorfosearam-se em ‘corpos disciplinados’, carregados de disciplinas do corpo,
da voz, da emoção carregados de uma disciplinação sociocultural. A sobrecarga destas disciplinas invadiu o corpo, preencheu-o e expandiu mecanismos de dominação assentes na representação de ‘corpos-deteriorados’, mas também de ‘corpos-disciplinados’ e
‘corpos-eﬁcientes’, que interessava aos participantes conhecer, desenvolver e valorizar.
Os sujeitos, por se encontrem saturados de subjetivações construídas a partir da representação do ‘corpo-eﬁciente’, sendo este um ‘corpo-individualizado’, estiveram sujeitos a dominações hegemónicas que se estabeleceram e desenvolveram no interior dos seus corpos.
Contudo, reaﬁrma-se que o corpo detém capacidades de reverter os nexos de poder que o
assujeitam, podendo criar possibilidades de resistências assentes no desejo. Deste modo, o
‘Eu-interior’ expandiu forças ativas assentes no desejo de transformação das potências de
deterioração, que advinham de uma problemática fundada na condição do ‘Eu-exterior’.
Estas potências de deterioração inibiram as forças ativas dos corpos, mas não as extinguiram.
Ao explorarem o desejo de transformação de potências deterioradas, os sujeitos conseguiram descolonizar representações hegemónicas do ‘Eu-interior’, tal como, como conseguiram descolonizar forças reativas que impregnavam os corpos de reproduções
estereotipadas. Assim, concorda-se com Deleuze & Guattari (1996), quando declaram que o
desejo não se desenvolve num registo de necessidade, mas como produção que atua na procura de possibilidades imprevisíveis e desconhecidas. Foi na fusão da exterioridade e interioridade, que foi possibilitada a emergência em devir de múltiplos ‘Eus’, múltiplas
possibilidades corporais agenciadas por forças ativas, por sua vez veículos das potências de
desejo. Estas possibilidades corporais foram também expandidas mediante uma conexão
com o conceito de ‘genital inato’ formulado por Antonin Artaud (1978). Este conceito declara
que um corpo possa nascer inúmeras vezes ao longo da vida, de um modo descolonizado de
naturalizações predeﬁnidas. Foi, desta forma, permitido aos corpos criarem possibilidades
13

Os atos performativos contêm indicações dramáticas definidas, segundo as quais cada sujeito atua em conformidade com o papel que a sociedade designou para si. Os atos performativos não são espontâneos nem criativos,
são representações que os seus sujeitos contraem como próprias, como individuais sendo estes atos, no entanto,
coletivos, culturais e estilizados.
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em devir sem estarem dominados por fronteiras sociais, políticas ou culturais com as quais,
de um modo reﬂetido, não se coadunavam.
O corpo foi descolonizado até um ponto zero transformando-se num ‘corpo sem órgãos’14 (Deleuze, 2002). Este corpo foi experimentado sistematicamente e foi-se transformando perante fenómenos de afetação. Assim se tornaram visíveis ‘corpos de possibilidades’.
Interessa, no entanto, ressalvar que estas afetações não se determinaram por uma aleatoriedade, mas pelos desejos que os corpos enunciaram.
Os ‘corpos de possibilidades’ foram-se transformando a partir da experimentação de
múltiplas possibilidades e expansão de potências de desejo singulares e atualizadas. Através
da procura de singularização dos seus corpos, os sujeitos foram atualizando e transformando
as suas subjetivações: “não somos simplesmente um corpo, mas num sentido verdadeiramente essencial, fazemos o nosso corpo” (Butler, 2011, p. 72).
Ao serem exploradas múltiplas alternativas que se coadunassem com desejos expressos
por ‘corpos de possibilidades’, estes foram atravessados por forças ativas, veículos de potências de desejo, e transformaram-se em ‘corpos de desejo’.
A emergência de ‘corpos de desejo’ foi possível pela descolonização do corpo e da
mente dos participantes, assumindo a diferença como potenciadora de atualizados processos
de afetação, que expressaram singularidades conectadas.
Esta fundamentação valida o desejo enquanto potência capaz de afectar e ser afectada
no encontro com outros corpos sem órgãos, assim como de inventar e criar atualizadas formas de ação. Assim, os enunciados discursivos foram gerados nos corpos, enquanto redes
de sentidos constituídas por multiplicidades de afectações entre potências. Foi a força de
afetar e de ser afetado (Deleuze, 1990), que expôs a singularidade de ‘corpos de desejos’.
Os ‘corpos de desejo’ foram explorados repetidamente15 segundo processos criativos
em devir, de forma a possibilitar a descolonização de potências que não expressassem força
suﬁciente de conexão, logo, que não expressassem possibilidades de atualização. Assim, segundo uma ampliação das intensidades das potências de desejo, os corpos puderam explorar
forças criativas perante os desejos previamente enunciados, transformando-se em ‘corpos
criativos’.
Por via do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, os corpos ao serem afetados por
forças ativas e criativas, puderam descolonizar estruturas dominantes, permitindo a integração desses acontecimentos e das singularidades que os atravessaram, porém, sem os deﬁnir
por uma ordem sistémica. Corpos nos quais o desejo se colonizou enquanto potência capaz
de afetar e ser afetada no encontro com outros corpos, assim como potência capaz de criar
atualizadas formas de estar e de se relacionar. Para que tal fosse possível foi necessário recuperar o corpo, libertá-lo das forças que o bloqueavam, recuperar os seus impulsos, a sua
espontaneidade, a sua diferença e os seus desejos. O corpo ao ser despojado, esgotado da
rede que o aprisionava exaltou a sua capacidade de agir. Foi então possível a metamorfose
em devir de ‘corpos disciplinados’ em ‘corpos de possibilidades’, ‘corpos de desejo’ e ‘corpos
criativos’.
14
15

“Um corpo sem órgãos (…) é a matéria intensa e não formada, não estratiﬁcada, a matriz intensiva, a intensidade =
O, mas nada há de negativo neste zero, não existem intensidades negativas nem contrárias” (Deleuze, 2002, p. 13).
A repetição foi uma transgressão que possibilitou, e sustentou, a singularidade assente na procura da diferença.
Assim a diferença surgiu de intensidades que a repetição sustentou, ou abandonou. A “repetição é uma transgressão” (Deleuze, 1988, p. 12).
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Contudo, como já referido, nem os bloqueios, nem as possibilidades são exteriores ao
corpo, nem tão pouco naturais, só quando experimentados repetidamente são corporalizados e se tornam integrantes das subjetividades. Sugere-se, assim, que quando as potências
de desejo foram exploradas repetidamente, as potências de deterioração perderam intensidade tendo sido possível a criação de processos de resistência e a interrupção de subjetivações dominantes.
De acordo com Foucault (1994) o poder e a resistência são conceitos que operam em
conjunto, ainda que com intensidades diferenciadas. As formas de domínio e de resistência
deﬁnem-se por relações de forças tensionais e efémeras, ambas transitórias, inconstantes e
imprevisíveis. Hall & Jeﬀerson (1975) consideram que as culturas hegemónicas não estão livres para se transformar e desenvolver sem contradições e resistências.
Segundo uma revisão bibliográﬁca a partir de diferentes campos de investigação e ação,
designadamente, Estudos Culturais, Filosoﬁa, Política e Sociologia, encontram-se deﬁnições
contraditórias que atribuem um caráter “camaleónico” (Filho, 2007, p. 13) ao conceito de
resistência. As ações de resistência pós-modernas abandonam disposições exclusivamente
coletivas e de oposição, para se poderem fragmentar em ações individuais, justiﬁcadas por
interesses próprios, que questionam “ﬂuxos complexos de relação de poder [e] subjetividades construídas” (Filho, 2007, p. 16). Para uma transformação de subjetividades passam a
reclamar disposições criativas, inventivas e produtivas como potências da ação: Criar é resistir
(Deleuze & Parnet, 1996, p. 63).
As acções de microrresistências desenvolvidas pelos participantes do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, deslocaram-se para interesses individuais, locais e fragmentários
que arriscaram consolidar-se como individualismo. Esta segmentação pôde promover uma
maior abrangência e complexidade face à multiplicidade de singularidades que possibilitaram
a criação de novos “possíveis mundos” (Silva, 2016, p. 35). Contudo, se as microrresistências
fossem fomentadas sem um sentido de conexão colectivo, corriam o risco de se transformarem em fenómenos de desindividuação16 (Silva, 2016), desconexão entre os sujeitos e destes
com os seus contextos socioculturais. Porém, considera-se que a partir do dispositivo em estudo, as microrresistências puderam promover fenómenos conectados e implicados de construção de subjectivações. Tal implicou que os sujeitos se relacionassem segundo processos
colaborativos que promoveram a procura, quer singularidades quer de modos de articulação
perante a diversidade.
Segundo o ponto de vista enunciado, preconiza-se que também a sistematicidade desenvolvida pelo Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, possibilitou uma actualização
singular do valor do tempo por parte dos participantes que o integraram.
Preconiza-se que os sujeitos ﬁcaram desprovidos do valor do seu tempo, assumido política, social e economicamente como um valor de mercado, um valor de negócio, pela situação de desemprego. Não obstante, sugere-se que os sujeitos, através de uma prática
teatral colaborativa sistemática, atualizaram o valor do seu tempo, não segundo medidas de
negócio, mas um valor simbólico, um tempo para o desenvolvimento de competências individuais, sociais e teatrais, um tempo de ócio. A prática teatral colaborativa e a exploração de
narrativas singulares, permitiram uma metamorfose do valor de tempo, transformando-o de
16

A desindividuação, ou individualismo, é promovida pela perda de singularidade, pela desconexão entre os
sujeitos e, simultânea, supressão de narrativas conectadas.
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‘(des)negócio’, num tempo de ócio impulsionador de subjetivações transformadas por potências de desejo, por sua vez agenciadas por forças ativas e criativas:

(…) Não se trata de converter o ‘tempo livre’ em ‘tempo ocioso’, mas de tomar seriamente
as possibilidades abertas pela temática do reinvestimento de um tempo ocioso na vida dos
indivíduos, que altere radicalmente a sua relação com o tempo, a sua existência e o seu próprio mundo (Baptista, 2013, pp. 176,177).

Por ﬁm, e em formato de breve conclusão, parece possível constatar que perante uma
situação de desemprego os sujeitos foram envolvidos em condições de precariedade e subalternidade promotoras quer da descolonização de potências de desejo quer da expansão
de potências de deterioração. Foram estas últimas potências as responsáveis pela ediﬁcação
de subjetivações negativas que se desenvolveram nos corpos e os transformaram em ‘corpos
disciplinados’ e ‘corpos eﬁcientes’. Estes corpos passaram a assumir o tempo que habitavam
como um tempo desprovido de valor, um tempo disciplinado para o seu valor de mercado,
um tempo ao serviço do negócio.
Preconiza-se que o Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, para além de corresponsabilizar o coletivo, promoveu a complexiﬁcação e a singularização das subjetividades, estando estas conectadas, o que possibilitou uma ampliação de opções de escolha. O trabalho
de exploração e experimentação de corpos sem órgãos e da afetação entre eles, permitiu o
desenvolvimento de micropolíticas de resistência quotidianas e coletivas assentes na transformação de: ‘corpos deteriorados’ em ‘ corpos de possibilidades’, ‘corpos de desejo’ e ‘corpos criativos; forças reativas em forças ativas e criativas; um tempo de ‘(des)negócio’ num
tempo de ócio.
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LAzEr E rEsIsTêNCIA DE gêNEro: o CAso DAs DANçAs DE
TANgo E sAmbA gAFIEIrA NA AmÉrICA LATINA

José Manuel Alvarez Seara1

1. introdução

Como danças anteriormente aﬁrmado samba e gaﬁeira tango são algumas das manifestações de lazer em que a hegemonia da heteronormatividade (Butler, 2002) que legitima
estereótipos de género provas.
Este artigo considera o lazer como uma experiência individual complexa, autotélica (que
tem um ﬁm em si), que as pessoas querem fazer com implicações pessoais e sociais (Cuenca,
2006) e na satisfação assume um papel fundamental como mantemos ou retomamos atividades ou experiências de lazer que sejam satisfatórias (Monteagudo e Cuenca, 2012).
O samba gaﬁeira e as danças de tango são considerados manifestações de entretenimento nas quais as pessoas buscam a satisfação individual, na qual se relacionam abraçandose com outra pessoa, em um espaço coletivo que as reúne para a dança.
Este artigo investiga se o entretenimento, que se manifesta nas danças tango e gafieira
samba não é certo cúmplice e algum jogador hegemonia heteronormativa (Butler, 2002)
medido.
De acordo For i Marrugat (2015) em dança há estereótipos de gênero marcou o que as
pessoas podem fazer (Fort i Marrugat, 2015) e, em muitos casos, até mesmo hoje, ainda são
ensinadas maneiras de dançar estas danças com certos papéis rígidos e estereótipos em que
as pessoas, de acordo com seu sexo biológico, devem realizar certas ações.
Da mesma forma, Risner (2007) aﬁrma que existem estigmas sociais, estereótipos de
gênero, heteronormatividade, hegemonia masculina, redução das deﬁnições de masculinidade e homofobia nas danças.
A dança tem uma relação próxima com o corpo. Essa relação está sujeita, segundo Fort
i Marrugat (2015), à reprodução de manifestações de gênero androcêntricas e estereótipos
de masculinidade e feminilidade heteronormativas. Tudo isso também pode ser analisado a
partir da perspectiva de Butler (2002), em relação à reprodução de uma heteronormatividade
de corpos. Para Fort i Marrugat (2015) a dança é uma expressão artística utilizada para a
transmissão de valores e papéis de gênero de homens e mulheres, associada à heteronormatividade dominante.
Observa-se também que os homens ocupam lugares reconhecidos e centrais em escolas, academias e companhias de dança (Bassetti, 2013). Fort i Marrugat (2015) destaca que
a partir de uma perspectiva de gênero, há na dança masculinidade hegemónica que é transmitida através de valores reproduzir estereótipos predominam temas segundo os quais os
homens devem expressar a masculinidade e mulheres, feminilidade (Fort i Marrugat, 2015).
Maslak e Votruba (2011) aﬁrmam que a dança como expressão artística tem uma tradição baseada em questões e normas locais, baseadas no patriarcado. Estes género estereo-
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tipadas bem manifesto em seu artigo Maslak e Votruba (2011) papéis são performativos (Butler, 2002) e pode ser visto com as roupas usadas por cada pessoa, seus gestos, a maneira
de falar, os olhares, posturas, as poses, o comportamento, que as pessoas reproduzem na
dança do tango.
Da mesma forma, a dança tem um grande conteúdo criativo e tem sido uma das expressões culturais que têm mantido a herança do tango e do samba gaﬁeira. A pergunta que
impulsiona este trabalho é como as pessoas podem ser reinterpretado, renegociar e / ou resistir estereótipos de gênero que existem em danças de tango e gaﬁeira samba.
Coincidindo com o Hayde Lachino diz no prefácio da edição de livro de Margarita Tortajada dança e sexo (2011), nenhuma técnica de dança é neutra. O autor também dirá que por
trás dos exercícios estão escondidos o que a sociedade pensa do corpo, masculinidade, feminilidade e ser. Poderíamos dizer, parafraseando o autor, que a dança pode nos dar informações sobre como as culturas inscritas nas marcas corporais, bem como visão hegemônica
os debates e discursos atuais observar o corpo (Foucault, 2002). Assim, analisando a dança
do tango e samba de gaﬁeira podemos observar e analisar estas inscrições e / ou discursos
de um ponto de vista de gênero e diversidade sexual.
Butler (2002) falará sobre a heteronormatividade, que está associada ao sexo biológico,
e é expressa em um binarismo homem-mulher. Para a autora, a categoria sexo é um princípio
normativo, o que signiﬁca para a autora o mesmo que Foucault chamou de ideal regulatório
em suas obras. Para Butler sexo não funciona apenas como padrão, mas também uma prática
reguladora que produz os corpos que governa, cuja força se manifesta como uma espécie de
produtiva, capaz de demarcar, delimitar e diferenciar os órgãos de controle (Butler, 2002 a ).
Para De Lauretis (1990)
“ El género no es un simple derivado del sexo anatómico o biológico, sino una construcción
sociocultural, una representación, o mejor aún, el efecto del cruce de las representaciones
discursivas y visuales que emanan de los diferentes dispositivos institucionales: la familia,
la religión, el sistema educativo, los medios de comunicación, la medicina o la legislación;
pero también de fuentes menos evidentes como el lenguaje, el arte, la literatura, el cine y
la teoría ” (De Lauretis 1990 en Preciado 2008, p. 83).

Nesse sentido, como aﬁrma De Lauretis (1990), aquelas fontes menos óbvias onde os
manifestos de gênero estão na arte, na linguagem, na literatura, o que pode ser estendido à
dança e aos corpos que funcionam como dispositivos discursivos e visuais.
Nas danças de tango e samba gaﬁeira, um tipo de resistência da dança e do lazer também pode ser visto nos espaços de dança do tango e da samba gaﬁeira (Shaw, 1996). Coincidindo com Shaw (1996) em dar importância ao lazer como resistência, e neste caso ao lazer
como resistência a certos estereótipos de gênero e heteronormatividade. Como Shaw (2001)
aﬁrma pessoas podem incentivar a mudança e inﬂuenciar os outros para resistir e de lazer à
opressão como a heteronormatividade, de dança pode resistir a esta opressão, como fariam
neste caso, o tango e samba gaﬁeira queer / free / gay / open.
No caso de Tango Queer Cecconi (2009) aﬁrma que o seu movimento tanguero e queer
/ Free / gay / milonga aberta vir a proporcionar um espaço na cidade onde você pode experimentar a dança de tango mais livremente do que em outras milongas tradicionais ou juvenis
(Cecconi, 2009).
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Também Jessup, Bundy e Cornell (2013) dirá que a resistência no lazer é capacitar, dar
conﬁança em si mesmo e pode ser útil para negar certos padrões, que neste caso podem ser
negados a certos estereótipos de gênero nas danças da sala de estar. Também os autores
colocaram uma questão muito interessante é que o lazer pode às vezes ser um espaço de
resistência, mas também pode ser um lugar onde esses discursos são perpetuadas, às vezes
até mesmo por meio de atos de resistência (Jessup; Bundy; Cornell , 2013).

2. metodologia

2.1 Desenho metodológico

O desenho metodológico utilizado é o estudo de caso qualitativo (Coller, 2000), com a
combinação de diferentes métodos que incluem a revisão de documentos, análise de discurso (Foucault, 1990), entrevista semi-estruturada, observação participante (Corbetta, 2003)
e triangulação com teorias de gênero e diversidade sexual.

2.2 Amostra

O método bola de neve foi utilizado (Atkinson & Flint, 2001) para encontrar pessoas e
realizar entrevistas. Nós também seguimos os seguintes critérios de inclusão como temas
relevantes para a investigação: As pessoas que trabalham nas danças mencionadas como
professores e analisamos esses discursos a partir da perspectiva de gênero e / ou diversidade
sexual. A amostra é composta por 20 pessoas, onde 45% das pessoas são heterossexuais e
55% das pessoas não são heterossexuais. A amostra é composta por 11 professores não heterossexuais e 9 professores heterossexuais.
Tabela 1 amostra de professores/as/x entrevistados/as/x heterosexuais e não heterosexuais em buenos Aires,
montevideo e são Paulo

Cidade

Heterosexuais

Não heterosexuais

Montevideo

4

4

Buenos Aires
São Paulo
Total

1

4
9

Fonte: elaboração própia

5

2

11

Um total de 26 observações dos participantes também foram feitas, onde 10 observações foram em Buenos Aires, 8 em Montevidéu e 8 em São Paulo. Por sua vez, a amostra foi
subdividida em espaços públicos e espaços particulares.
Para as observações dos participantes, foram construídos cartões de observação nos
quais foram consideradas as variáveis vestimenta, estereótipos de gênero e a resistência das
pessoas aos estereótipos de gênero e as estratégias utilizadas para superação e/ou renegociação dos referidos estereótipos.
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Tabela 2 amostra de observações participantes, discriminadas por espaços particulares e espaços públicos, em
buenos Aires, montevideo e são Paulo

Cidade

Espaços particulares

Espaços públicos

Montevideo

6

2

Buenos Aires

534

São Paulo
Total

8

7

21

Fonte: elaboração própia

2

1

5

2.3 Instrumentos

Entrevistas em profundidade nos servirão para a reconstrução de ações passadas, o estudo das representações sociais (estereótipos, normas) e interações observadas entre os
atores sociais (Delgado e Gutierrez, 1999). Segundo Corbetta (2007) a entrevista é um instrumento para obter informações, por meio de uma conversa proﬁssional, com uma ou várias
pessoas, para um estudo analítico de pesquisa social. De acordo com o critério de saturação,
que diz que uma nova unidade de análise não permite compreender melhor o processo ou
objeto a ser estudado, limitamos o número de entrevistas que foram realizadas, e determinamos o número de unidades de análise que devem ser escolhidas para saturar hipóteses
ou categorias analíticas.
A técnica de observação participante pode ser aplicada ao estudo de todas as atividades
e grupos de seres humanos. Para este trabalho de pesquisa especiﬁcamente, foi proposto
complementar e contrastar com as entrevistas e questões visíveis entre a percepção e as
ações e relações dos sujeitos investigados.
A observação participante executa sua tarefa de pesquisa "dentro" das realidades humanas que pretende abordar. é a principal ferramenta de trabalho da etnograﬁa, por exemplo, e o apoio para gerar as "impressões" do pesquisador que são "registradas" no chamado
diário de campo. é um registro contínuo e cumulativo de tudo o que acontece e é capturado
por um pesquisador (Corbetta, 2007).
Em entrevistas de profundidade e as observações participantes foram considerados
como variáveis relevantes para esta pesquisa dança de salão de tango e samba de gaﬁeira,
estereótipos de gênero e resistência dos estereótipos que as pessoas de gênero e as estratégias utilizadas para superar e / ou renegociar tais estereótipos.

2.4 Procedimentos

Uma metodologia qualitativa foi proposta para o trabalho de campo, que foi realizado
em três cidades latino-americanas, Montevidéu, Buenos Aires e São Paulo, cidades de três
países limítrofes Uruguai, Argentina e Brasil, nas quais a maior proporção de habitantes de
cada país, Montevidéu e Buenos Aires sendo as respectivas capitais do Uruguai e Argentina
e São Paulo, a maior cidade do Brasil e o centro econômico do país. Essa demarcação arbitrária é dada em relação ao fato de que nessas cidades há uma prática maior desta sala de
dança, representada pela número de escolas de dança e locais de dança.
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As pessoas entrevistadas através do uso da técnica de bola de neve estavam nos dizendo
para outras pessoas entrevistarem. As entrevistas procuraram para realizá-las pessoalmente,
mas por várias razões (compromissos de trabalho dos entrevistados, falta de ﬁnanciamento
e locomoção, viagem dos entrevistados) entrevistas em linha foram conduzidas via Skype,
Facebook e Hangout, todos com a possibilidade de ver as pessoas entrevistadas através de
suporte digital. Também todas as entrevistas foram gravadas em um dispositivo de telefone
Samsung J5.
Todos os entrevistados assinaram um consentimento de informação onde os dados Loos
obtidos a partir de sua participação foram utilizados apenas para ﬁns de pesquisa e só pela
equipe de pessoas envolvidas neste estudo, sempre colocando suas informações pessoais
em um lugar seguro até um ano após a conclusão da investigação, para que nenhuma pessoa
externa possa acessar essas informações e em conformidade com o estrito cumprimento da
Lei Orgânica 15/1999 sobre a proteção de dados pessoais. Em nenhum caso seus dados pessoais serão divulgados, garantindo sempre a total conﬁdencialidade, o anonimato dos dados
e o estrito sigilo proﬁssional no uso e manuseio dos materiais obtidos.
As observações dos participantes foram feitas em escolas de dança e locais de dança
onde a maioria deles foi indicada pelas pessoas entrevistadas, todas as observações dos participantes foram feitas pessoalmente.
O Atlas Ti 8 foi utilizado como ferramenta de análise qualitativa para análise de dados.

3.resultados

3.1 Hegemonia heteronormativa nas danças de sala de aula

Eles foram observados em aulas de tango e gaﬁeira samba língua predominante não incluído no sexismo prevalecente relacionada com o sexo biológico, e onde a língua que predomina na maioria das aulas observadas é sexista, nos discursos que prevalece o homem é
o motorista e a mulher é quem dirige. Também é observado repetidamente que, quando há
homens dando aulas (junto com mulheres), são as pessoas que mais falam na classe.
Um dos professores entrevistados disse que três anos duas mulheres querem ser condutoras e não será realizado, e, em seguida, o professor pediu que as pessoas que possuem
escola de dança que a motivação destas mulheres a aprender a dirigir em dança, para o qual
as pessoas que possuíam a escola disseram que não, eles não poderiam fazer isso "porque
não é certo que as pessoas vissem isso", isso signiﬁca que padrão visual heteronormativo
(De Lauretis 1990; Butler, 2002) que a escola parece respeitar. Atualmente em suas aulas o
professor entrevistado tem mulheres que lideram e rompem com esse padrão heteronormativo, naquela mesma sala de aula de escola de dança que há três anos não permitia isso
a dois alunos, o que evidencia um avanço nas questões de direitos.
Também é evidente nas danças observadas de tango e samba gaﬁeira, que são predominantemente freqüentadas por mulheres, em menor escala homens, e pessoas trans não
são observadas em danças de salão tradicionais. Há também poucas pessoas trans que participam de danças que têm uma perspectiva de inclusão LGBTIQ.
Há também alguma discriminação nas tradicionais milongas do tango e no tradicional
samba gaﬁeira, danças de poder dançar homem-homem e mulher-mulher nas três cidades
investigadas. Existem diferentes tipos de discriminação, desde roupas até a proibição de dan-

535

ÓCIOS E RESISTêNCIAS: CRESCER E ENVELHECER EM CONTEXTOS CULTURAIS DIVERSOS

536

çar com homem e mulher com mulher. Em um dos dança local, sem dúvida um dos gaﬁeira
samba brasileiro mais emblemático, Na estudiantina no Rio de Janeiro, você pode ver sinais
onde se explicita e fez diferentes tipos manifestos de discriminação tais como a proibição de
povos da dança do mesmo sexo biológico, bem como regulação do vestuário (Berocan, 2012).
Em Buenos Aires, até alguns anos atrás, havia sinais de discriminação e proibição de
pessoas dançantes do mesmo sexo, que tinham que ser removidas por uma nova lei antidiscriminação na cidade. Também os entrevistados em Buenos Aires, Montevidéu e estado de
São Paulo que há olhares de desacordo ainda algumas milongas tradicionais e locais de gaﬁeira samba, essa discriminação não explícita, como um cartaz, que vão desde os olhares de
desaprovação sentem pessoas dançando com uma pessoa do mesmo sexo biológico, fazendo
até mesmo comentários discriminatórios em voz alta como "o tango é para homens" e "tendo
uma mulher tão bonita, eu não sei porque eles dançam entre os homens". Há também certos
olhares desaprovadores que as pessoas sentem em certas sambas tradicionais e locais da
gaﬁeira pelas roupas que vestem quando vão dançar.
Também pode ser vista uma diferença nos discursos dos professores em relação a se
eles são hetero ou hetero, principalmente os não-hetero-professores experimentaram discriminações de algum tipo em algum momento dançando com outras pessoas do mesmo
sexo biológico O que também pode inﬂuenciar suas decisões de ir dançar principalmente
gay / queer / free.

3.2 Discurso hetero vs. não hetero

Há uma diferença entre os discursos dos professores que são heterossexuais e os que
não são heterossexuais. Essas diferenças a maneira de dar aulas, principalmente os professores / xs / as não oferecem hetero classes com linguagem inclusiva, não predeterminam papéis
em dança, enquanto / as / xs professores / as / xs heteros também é evidente em relação
principalmente se eles fazem isso. Eles podem mostrar em alguns / as / os professores xs / as
/ xs heteros um discurso inclusivo, mas na metodologia de ensino prevalece é a transmissão
de uma cultura heteronormativa de dança, onde os estereótipos de gênero transmitidos.
Professores / x entrevistados / não-heterossexores mostraram diferentes tipos de discriminação:
"Uma vez em uma milonga tradicional, quando eu estava dançando com um amigo, passa
ao lado de algumas mesas e um homem gritou em voz alta tango é para os homens, os quais
continuamos como dançar" (entrevista 5).

Neste parágrafo você pode ver como certos estereótipos de gênero continuam e se manifestam de forma violenta por pessoas que querem manter a heteronormatividade na
dança.
Outra pessoa não hetero entrevistada aﬁrmou o seguinte:
"Às vezes o que vejo são os olhares de desaprovação por estar dançando com outra pessoa
do mesmo sexo e isso me deixa desconfortável" (entrevistado 11).
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Olhares de desaprovação levam as pessoas a se sentir desconfortável e eles questionam
fazendo algo que é contra o mandato heteronormativa e provoca sentimentos diferentes por
parte das pessoas.
No caso das pessoas hetero entrevistados em nenhum momento sofreu algum tipo de
dança discriminação com outra pessoa do sexo oposto, o que faz uma grande diferença para
saber se uma pessoa é reta ou não em linha reta, como parece que danças Os salões estão
assentados em um padrão heteronormativo.

3.2 resistências e Negociações

Nas aulas de dança que têm uma LGBTIQ mostras proposta que não é predeterminado
o papel de condutor / a / x, e há uma linguagem inclusiva que fala de pessoas ao invés de
sexo biológico ao marcar um passo ou fazer uma observação ou correção Essas salas de aula
estão abertas a todas as pessoas e não são apenas para pessoas da comunidade LGBTIQ.
As pessoas entrevistadas que não são heterossexuais expressam que sofreram discriminação em algum momento dentro de um salão de dança. Pode ser em parte, por causa
dessas manifestações de discriminação sofridas principalmente por pessoas entrevistadas
que não são heterossexuais, essas pessoas dizem que preferem ir dançar para lugares gay
friendly, queer ou gratuitos, quando existem aqueles lugares na cidade, e / ou ir para dance
junto com amigos que conhecem uma dança, porque como uma pessoa entrevistada disse,
você tem que ter a coragem de ir a uma dança tradicional em solo / o / x.
Da mesma forma, os professores entrevistados que não são heterossexuais expressam
que a estratégia de ir dançar com os amigos é usada porque eles preferem se sentir à vontade
e não ter que vivenciar uma situação desagradável, então eles também preferem não convidar dançar em danças tradicionais para pessoas que não conhecem.
Algumas das pessoas entrevistadas que são heterossexuais aﬁrmaram que, em face da
discriminação, continuaram dançando sem entrar em conﬂito com os agressores, já que muitas dessas pessoas vão dançar em espaços públicos de dança, onde dão visibilidade à proposta do público. dança não heteronormativa.
Também vale a pena mencionar que dançar juntos homens, mulheres e / ou onde a
mulher é motorista não precisa estar associado a uma orientação sexual especíﬁca, e isso
pode ser observado principalmente em espaços livres / gay friendly / queer / públicos.
Pessoas que em algum momento sofreram algum tipo de discriminação por dançarem
com outra pessoa do mesmo sexo biológico, disseram que nunca reagiram a essas discriminações, continuaram dançando, ignorando a discriminação. Mas é evidente que a maioria
dos professores não heterossexuais não vai dançar em lugares tradicionais. O autocuidado
das pessoas pode ser evidenciado nesses discursos, assim como não querer se expor em lugares tradicionais.
A resistência a certos estereótipos de gênero e / ou discriminação é visível de várias formas, continuando a dançar no caso de algum tipo de discriminação verbal, indo dançar em
espaços públicos para dar maior visibilidade, evitando locais tradicionais de dança em sala
de aula, lugares frequentes e classes onde há mais abertura (queer, gay, livre) e não são tão
tradicionais.
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Coincidindo com Preciado (2008), poderíamos criticar a construção que algumas pessoas fazem sobre o que a dança é e / ou sempre foi heterossexual, e poderíamos dizer Butler
como manifesto (2002) que o que existe é uma Regulamentação dos corpos com os padrões
que torna-se uma heteronormatividade.
Neste sentido as pessoas que não são heterossexuais dizem que a dança não é só ensinada / praticada / bailada de forma com um padrão heteronormativo, oferecendo diferentes
espaços de ensino / prática / dança e eventos que a dança é reinterpretado, é reconstruído
e apreciado por fora da heteronormatividade, questionando sua hegemonia e oferecendo
espaços de dança livres / espaços gay / queer / públicos.
Coincidindo com Shaw (2001) a partir do lazer pode-se incentivar mudanças e resistir,
neste caso resistem à heteronormatividade no salão de dança e propor mudanças e diferentes formas de fruição da dança como espaço de lazer.
a diferença é também evidente nos discursos de pessoas para saber se eles são hetero
da qual somos reta, mostrando que para a maioria heterossexual não há discriminação, enquanto que para aqueles que não são hetero há discriminação e são responsáveis dele. Heterossexuais principalmente entrevistados expresso que não há discriminação no tango e
colocado de um discurso humanista que não haja desigualdades e onde os códigos de tango
e samba fazem parte de uma relação que se baseia-se na tradição heteronormativas. Em
contraponto, as pessoas não heterossexuais expressam principalmente que elas existiram e
existem diferentes tipos de discriminação que vão desde olhar, insultar em voz alta até a
auto-discriminação de não se permitir ir a certas danças tradicionais.
Observa-se que no salão de baile da dança do tango e samba é principalmente gaﬁeira
reproduzir estereótipos de gênero estão presentes e, aparentemente, muito forte quando
se trata de mudar e / ou quer mudá-los. O show de dança de salão que heteronormatividade
é dominante e que as pessoas que tentam propor dança alternativa são discriminados em
locais de dança tradicional e têm a propor outros lugares de reunião para se sentir confortável. Nesse sentido, os espaços público / gay / queer / livre emergem como espaços de encontro que questionam a heteronormatividade dominante e dão visibilidade a outra forma
de dançar e se relacionar.
Também o que eles revelam Jessup, Burney & Cornell (2013) é muito interessante do
ponto de vista crítico, no sentido de que o lazer pode ser um espaço de resistência, mas ao
mesmo tempo pode ser um espaço onde esses discursos são perpetuadas, Mesmo às vezes
por meio de atos de resistência, podemos relacioná-lo a locais e escolas tradicionais de dança
e à sua resistência à mudança. Também coincide com o que Butler (2016) aﬁrma, quando o
autor diz que existe atualmente um tipo de resistência, dos grupos conservadores, que são
colocados como populações vulneráveis como parte de seu próprio exercício de poder, o que
poderia ser o caso da pessoas ou grupos de dança de salão tradicional que quer manter a
heteronormatividade na dança de sala de aula e se sentir vulnerável.
Como Shaw (2001) aﬁrma que há resistência por parte de lazer a heteronormatividade
em dança de salão que acompanha os direitos adquiridos por indivíduos, possibilitando novas
formas de dança, novas sensações que podem experimentar as pessoas e dança ainda é o
lugar onde você pode experimentar essas resistências ao poder dominante hegemônico e
heteronormativo. Por outro lado, como ilustrado por Butler (2016) percebeu que os grupos
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de dança tradicional sala heteronormativa, da potência hegemônica, são colocados como
grupos vulneráveis e vítimas da mudança social, e resistir como manifestado Jessup, Burney
& Cornell (2013 ) perpetuando seu discurso, quando pode ser como eles mostram Bacharel;
Havmoeller e Aramo, 2015; Saikin, 2004; Cecconi, 2009, que a heterossexualidade na dança
nunca foi e não é o único discurso verdadeiro.
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Jessup, G. M.; Bundy, A. C. & Cornell, E. (2013) To be or to refuse to be? Exploring the concept of leisure
as resistance for young people who are visually impaired. Leisure Studies, 2013 Vol. 32, No.
2, 191–205, http://dx.doi.org/10.1080/02614367.2012.695388.
Maslak, M.A. & Votruba, S. (2011). “Two To Tango”: A Reﬂection on Gender Roles in Argentina.(Con)Sequences. Gender, Dance and Ethnicity. Revista Gender Forum, Issue 36, 2011.
Monteagudo, M.J.; Cuenca M. (2012) Los itinerarios de ocio desde la investigación: tendencias, retos
y aportaciones. Pedagogía social. Revista interuniversitaria, núm. 20, julio-diciembre, 2012,
pp. 103-135.
Saikin M. (2004). Tango y género. Identidades y roles sexuales en el tango argentino. Stuttgart: Abrazos.

539

ÓCIOS E RESISTêNCIAS: CRESCER E ENVELHECER EM CONTEXTOS CULTURAIS DIVERSOS

540

Sempol, D. (2013). La renegociación del orden social: Cambios y permanencias en Políti- cas públicas y
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DANçA E IDENTIDADE CULTUrAL: rEFLExõEs sobrE o PELC1

Elisângela Chaves2
Natália de Oliveira Silva3

rEsUmo
As danças da cultura brasileira podem, e por vezes são problematizadas academicamente em seus sentidos e signiﬁcados no processo identitário da cultura e dos saberes. Identiﬁcamos dentre as práticas
de dança desenvolvidas no Programa Esporte e Lazer na Cidade (PELC), que foi criado no Ministério do
Esporte (ME) do Brasil, um grande número de manifestações de dança da cultura brasileira. Debatemos
sobre a importância deste fato para identidade cultural, o patrimônio imaterial e a valorização das matrizes culturais nestas práticas proporcionadas por um projeto social vinculado ao lazer, à educação e
à cultura.
PALAVrAs-CHAVE
Cultura brasileira; práticas de lazer; projeto social, PELC.

Dança e Identidade cultural

No Brasil, as danças da cultura nacional podem, e por vezes são problematizadas academicamente em seus sentidos e signiﬁcados no processo identitário da cultura e dos saberes. O ensino de danças do repertório cultural brasileiro (também identiﬁcadas com os
verbetes: folclóricas, populares, brasileiras, da terra), tem uma trajetória histórica de tematização no ensino da escola formal, vinculada como parte do conhecimento e contextualização da cultura brasileira. Mas as análises sobre o ensino escolar apresentam um desequilíbrio
entre o que se prescreve para o ensino e o que de fato acontece nas escolas. A corporeidade,
a linguagem e as expressões corporais são negligenciadas como parte fundamental do desenvolvimento humano na cultura escolar, e os saberes intelectuais supervalorizados. No entanto, perante outros espaços de ensino como os projetos sociais, podemos veriﬁcar outras
organizações curriculares daquilo que se compreende enquanto conteúdos para educação
de crianças e jovens. A dança, dentre as diversas linguagens artísticas compreendidas como
atividades educacionais, está intensamente presente em projetos sociais, com diferentes
abordagens. São desenvolvidas nos espaços escolares e comunitários em parcerias várias
com governos, ONG's, entidades ﬁlantrópicas e de inciativa privada através de editais e recursos públicos. Tal fato redimensiona as análises sobre o ensino da dança no Brasil, e nos
provoca a estarmos atentos à necessidade de reﬂexões teóricas e práticas sobre as intervenções e abordagens metodológicas construídas nestes contextos que recebem outros sentidos
quando abordadas em projetos sociais que promovem práticas educativas através da arte,
do esporte, da cultura, da educação e do lazer.

1
2

3

Pesquisa vinculada ao Centro Mineiro, ﬁnanciada pela Rede CEDES/Ministério do Esporte-ME
Doutora em Educação, docente do Programa de Pós -Graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer da
EEFFTO/UFMG, coordenadora do Grupo de Pesquisa Edudança/UFMG e coordenadora geral e acadêmica da
EaD/PELC.
Acadêmica do curso de Educação Física EEFFTO/UFMG, bolsista de Iniciação Cientíﬁca da Rede Cedes/ME
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A dança constitui um objeto de análise privilegiado da contemporaneidade – inserida em
um contexto cultural ou em um meio sujeito a práticas socioculturais especíﬁcas, como qualquer objeto de cultura, é marcada por sua época, plena de características de seu tempo. é
próprio da dança representar o mundo tanto em sua totalidade quanto em sua diversidade.
(Siqueira, 2006, p. 209).
542

A dança se expressa em distintos contextos, através de métodos, estilos, técnicas e signiﬁcados, reunindo assim um acervo sociocultural e histórico apropriado socialmente de diferentes formas. O ato de dançar delimita diferentes espaços para sua prática, cujos objetivos
e signiﬁcados são variáveis de acordo com o local em que se manifesta, potencializando a
ludicidade, a tradição, os rituais, a atividade física, a arte e a sociabilidade. Desta forma, a
dança pode ser também compreendida como um fenômeno social que abrange elementos
importantes como a diversidade e o pluralismo cultural. Como produção do conhecimento
e da cultura dos seres humanos, a dança pode ser identiﬁcada no plural, pois trata-se de
múltiplas manifestações de expressões que geram representações sociais, artísticas, tradicionais e ritualísticas. Assim, desde as civilizações antigas, quando a dança pertencia aos ritos
mágicos, até os dias de hoje, as danças abrangem uma complexidade de signiﬁcados e sentidos, de acordo com os objetivos, os locais, as formas de sua presença nas sociedades. O
que a torna um elemento identitário perante as manifestações da cultura.
Compreendemos identidade em nossos debates a partir de sistemas culturais, ou seja,
como culturalmente formada. “As identidades culturais são pontos de identiﬁcação, os pontos instáveis de identiﬁcação ou sutura, feitos no interior dos discursos da cultura e da história” (Hall, 1996, p. 70). A identidade cultural se constitui através das particularidades que
um indivíduo ou grupo atribui a si e o faz sentir-se parte de uma cultura especíﬁca.
As “danças folclóricas” fazem parte das expressões populares são identitárias da diversidade cultural, capaz de promover a valorização das diferenças étnicas, de gênero, raça,
classe social e econômica, porque enquanto expressão corporal se fundamenta em tradições,
ludicidades e representações que através da arte, da educação e do lazer envolvem os diversos grupos que coabitam o território brasileiro. O reconhecimento da identidade cultural,
também para dança, é um tema relevante para as propostas políticas e educacionais que
combatam as discriminações, exclusões, num processo de aceitação e tolerância das diferenças para fortalecer e perpetuar os direitos sociais, as políticas públicas, e as liberdades
de expressão. Apesar da dança abarcar tradições e heranças culturais ela é criada e recriada
a cada dia.

o PELC

Essa comunicação faz parte de um projeto de pesquisa que objetivou realizar um mapeamento das práticas de dança desenvolvidas no Programa Esporte e Lazer na Cidade
(PELC), que foi criado no Ministério do Esporte (ME) do Brasil, através da Secretaria Nacional
de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social – SNELIS, que desenvolve programas no âmbito
do lazer que possuem abrangência nacional visando o fomento de políticas públicas e sociais
que atendam às demandas da população.

DANçA E IDENTIDADE CULTURAL: REFLEXõES SOBRE O PELC

A partir de 2010, foi estabelecida uma parceria entre a Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e
a Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social – SNELIS ME, com o objetivo de desenvolver uma série de ações com o escopo principal da pesquisa e da inovação
relacionadas aos projetos sociais de lazer desenvolvidos no Brasil em âmbito federal. Desde
então tivemos recorrentes relatos sobre o grande número de atividades de dança desenvolvidas nos convênios do Programa Esporte Lazer da Cidade- PELC nas mais diferentes localidades do território nacional. Em 2015, perante a Chamada Pública 1-2015 do Ministério do
Esporte do Brasil, que criou 27 Centros de Desenvolvimento de Pesquisas sobre Esporte e
Lazer, sendo um em cada Unidade da Federação, e a abertura do edital de ﬁnanciamento
para pesquisas pela Rede Cedes, o Grupo de Pesquisa Edudança /UFMG se vinculou ao Centro Mineiro da Rede Cedes e, dessa forma, recebeu aprovação e ﬁnanciamento para realização de um projeto de investigação para mapear as atividades sistemáticas e assistemáticas
de Dança enquanto prática desenvolvida nos programas do PELC de 2010 a 2016. Dentre os
objetivos propostos para as ações dos programas está: “Valorizar e fortalecer a cultura local
na apropriação do direito ao lazer e ao esporte recreativo”. Uma das questões que nos faz
reﬂetir sobre a seleção de práticas de dança folclóricas como parte dos projetos. No Brasil,
historicamente a dança vem se ﬁrmando como parte identitária das diferentes regiões e etnias que compõe nossa cultura. Uma das vivencias de grande potencialidade para valorização e fortalecimento da cultura local e forma lúdica de socialização e aprendizagem.

Percurso metodológico

Os Programas em desenvolvimento concorreram através de candidaturas a editais públicos,
e quando aprovados celebram um convênio e recebem ﬁnanciamento e assessoramento do
ME e da UFMG para preparação e execução do programa. A coleta de dados foi realizada
nos registros online advindos do Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Administrativo das atividades do PELC por parte do Ministério do Esporte denominado MIMBOé. De
maneira geral, esta plataforma tem o intuito de averiguar e avaliar de forma periódica, os
processos e resultados dos programas conveniados dos PELC’s. Situado na Plataforma PST
Brasil (Portal do Projeto PST Brasil em convênio com o Ministério do Esporte – SNELIS), o
MIMBOé foi aprovado no ano de 2013 e foi iniciado, de fato, em outubro de 2014. é importante ressaltar que os registros feitos neste sistema são realizados pelos agentes sociais, que,
de acordo com Bonalume (2010), podem ser gestores: professores de Educação Física, educadores populares e comunitários, demais proﬁssionais de áreas aﬁns ao lazer e envolvidos
diretamente na execução do Programa, seja com recurso do convênio ou como contrapartida
da entidade. Estes agentes são compreendidos como sendo protagonistas neste processo
de intervenção social e pedagógica e são orientados a articular os saberes culturais de sua
comunidade para uma construção coletiva do projeto enquanto possibilidade de lazer.
O acesso aos registros de monitoramento e acompanhamento no MIMBOé é restrito à
equipe gestora, e, portanto, para que pudéssemos obter as informações necessárias realizamos uma solicitação ao ME que nos concedeu um cadastro para coleta de dados para a pesquisa. Destacamos que, apesar do MIMBOé possuir uma listagem padrão de informações a
serem preenchidas, não há uma regularidade desses registros. Nesta perspectiva, tomamos
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como dados para análise os arquivos preenchidos regularmente nos convênios analisados –
Planejamento Pedagógico e Grade horária de cada convênio - e a partir destes documentos
realizamos o levantamento de dados para a presente pesquisa.
O projeto de pesquisa, do qual este texto faz parte é intitulado: “A Dança nos Programas de
Esporte e Lazer da Cidade: mapeamento e caracterização das atividades sistemáticas e assistemáticas de 2010 a 2016” e tem como como intuito a realização de um mapeamento a
nível nacional referente às práticas de Dança realizadas nos PELC’s assim como a análise
sobre a forma como a dança vem sendo apropriada nas vivências comunitárias subsidiadas
por políticas públicas e gestão participativa do lazer nos diferentes convênios. Não obstante,
as informações as quais trataremos nesta comunicação se referem às análises feitas entre
os períodos de 2010 a 2014. Neste recorte, identiﬁcamos para a análise um total de 160 convênios (vigentes e ﬁnalizados) nos quais destacamos um signiﬁcativo volume de manifestações de danças da cultura brasileira, tanto nas atividades sistemáticas (tais como aulas
direcionadas ao ensino de Dança enquanto um veículo de educação) como nas atividades
assistemáticas (eventos, festivais culturais, festivais de dança, dentre outros) do PELC apresentados a seguir.

As danças nos Pelc´s

Do total de 160 convênios cadastrados nos Programas de Esporte e Lazer da Cidade, 80
convênios apresentaram registros no MIMBOé sobre os estilos de dança trabalhados nos
programas de forma sistemática e/ou assistemática, e foi a partir do registro de atividades
destes convênios que localizamos a abordagem de danças da cultura brasileira, e principalmente de caracterização regional em todo o território nacional como sendo os principais estilos de dança trabalhados nestes programas. Abaixo, elencamos oito principais
manifestações de dança registradas nos 80 convênios analisados onde 76 destes convênios
trabalham ou trabalharam com as Danças Folclóricas entre os períodos de 2010 a 2014.

Fonte: Plataforma MIMBOé/ME (2010-2014)
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Além disso, foi possível observar que, de acordo com os registros analisados, há uma
tendência da presença das práticas de dança em atividades assistemáticas em detrimento
das sistemáticas, como por exemplo a realização de apresentações de quadrilha4 trabalhada
em 54 dos 80 convênios que continham registros sobre os estilos de dança praticados em
seus núcleos. Tais resultados por sua vez, não implicam em dizer que há uma desvalorização
da dança enquanto veículo de educação, pois corroborando com Christianne Gomes:
... o lazer representa a necessidade de fruir, ludicamente, as incontáveis práticas sociais
constituídas culturalmente. Essa necessidade concretiza-se na ludicidade e pode ser satisfeita de múltiplas formas, segundo os valores e interesses dos sujeitos, grupos e instituições
em cada contexto histórico, social e cultural. (Gomes, 2014, p. 12).

Assim sendo, interessa-nos compreender sobre como a dança vem sendo apropriada
nos programas do PELC como possibilidade de fruição do lazer, seja na sua vivência ou na
sua contemplação “mesmo que essas práticas sejam, na maioria das vezes, observadas (e
mesmo vividas) na perspectiva do entretenimento e de possibilidade de repouso, as pessoas
que as desenvolvem estão passando por processos educativos”. (Stigger, 2009, p. 82).

Dança e Lazer

Perante a vasta diversidade de estilos de dança, pensamos que a escolha por desenvolver práticas de danças vinculadas às matrizes do folclore, da cultura popular caracteriza a
centralidade destas manifestações na construção de propostas comunitárias nos programas
do PELC que por sua vez se vincula à concepção de lazer abordada nos estudos de Gomes
(2004) que compreende o Lazer como um fenômeno social que não é isolado do contexto
social ao qual se insere:
... uma dimensão da cultura constituída pela vivência lúdica de manifestações culturais no
tempo/espaço conquistado pelo sujeito ou grupo social, estabelecendo relações dialéticas
com as necessidades, os deveres e as obrigações – especialmente com o trabalho produtivo.
(GOMES, 2004, p. 125).

De acordo com Alves (2011, p. 01), no Brasil as danças folclóricas além do recorrente
caráter religioso, expressam também em seus movimentos, elementos simbólicos das memórias étnicas e culturais de suas raízes históricas, que se transformaram, adequando-se ao
momento vivido no tempo e no espaço. Nesta perspectiva compreendemos que as diferentes
atividades trabalhadas nos PELC’s estão vinculadas às diferentes culturas dos sujeitos participantes dos programas, e, portanto, seus costumes, valores, concepções, formas de ver e
viver o mundo estarão interligadas às práticas de lazer trabalhadas nesses locais. Portanto,
o PELC ao apresentar como um de seus objetivos especíﬁcos “orientar entidades convenentes
para estruturar e conduzir políticas públicas de lazer e esporte recreativo” (Silva; Gomes,
2016, p.16), permite com que cada comunidade desenvolva a sua implementação de política
pública de acordo com as especiﬁcidades e necessidades de cada local. é por meio de tais
4

Quadrilha: dança coletiva tradicional das Festas Juninas no Brasil, dançadas aos pares.
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objetivos que se faz possível com que atividades folclóricas – no caso, as danças folclóricas
– sejam vivenciadas e re-apropriadas pelos participantes do programa de como forma de resistência e de a valorização das manifestações culturais brasileiras.
A identidade cultural é vista como uma forma de identidade coletiva característica de um
grupo social que partilha as mesmas atitudes, busca suas semelhanças e valores no fortalecimento de seus direitos.
Em nossas considerações ﬁnais, ressaltamos que essas reﬂexões corroboram para além do
registro destas ações, para compreensão das políticas públicas engajadas à diversidade, ao
envolvimento e a capacidade de adesão e mobilização que a dança pode promover como
prática de lazer.
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rEVITALIzAção DA PrAçA gADIoLI: EsPAço PArA o LAzEr E A
PErCEPção DE sEgUrANçA PELos UsUárIos E morADorEs
DA rEgIão1

Adriana Gimenes Gonçalves2
Silvia Cristina Franco Amaral3

rEsUmo
Esta pesquisa teve por objetivo investigar as mudanças que ocorreram no distrito de Barão Geraldo,
depois do processo de revitalização da Praça Mário Gadioli principalmente em relação à percepção de
segurança dos usuários da praça e dos moradores da região. Na elaboração deste estudo surgiram alguns questionamentos: como a revitalização e utilização de equipamentos de lazer pode inﬂuenciar
na percepção de segurança dos moradores do entorno do equipamento e dos usuários de um determinado equipamento público de lazer? A pesquisa de caráter qualitativo foi baseada nas respostas de
diferentes questionários que foram entregues, um para os usuários da praça e outro para os moradores
que vivem em volta desta. Também foram realizadas observações na praça em diferentes períodos do
dia e em diferentes dias da semana. Após a aplicação do questionário constatou-se que para a maioria
dos usuários a revitalização teve grande inﬂuência na sensação de segurança. Entre os argumentos citados estavam a aproximação da população local, o aumento da circulação de pessoas e melhora na
iluminação. Assim, ao ﬁnal do estudo buscamos identiﬁcar, quais atividades de lazer são realizadas,
quais mudanças ocorreram na região após o projeto de urbanização e a percepção dos moradores e
usuários após a revitalização da praça.
PALAVrAs-CHAVE
Lazer; espaço público; segurança; revitalização.

Introdução

Recentemente a Praça Mário Gadioli passou por um processo de revitalização. Está localizada no distrito de Barão Geraldo em Campinas - SP. Com aproximadamente 56 mil habitantes residentes (IBGE 2010), distribuídos em 72 bairros, Barão Geraldo é conhecido por
sediar a Universidade Estadual de Campinas - Unicamp e por centralizar um dos maiores
polos de tecnologia do País. Composto por quatro faculdades (Unicamp, Pontifícia Universidade Católica de Campinas - Puccampinas, Facamp e Universidade São Francisco) e importantes centros de pesquisas como o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em
Telecomunicações e o Laboratório Nacional de Luz Síncroton na região. Também sedia relevantes centros hospitalares de pesquisa médica como a Sociedade Brasileira de Pesquisa e
Assistência para Reabilitação Craniofacial, Hospital de Clínicas da Unicamp e o Centro Infantil
Boldrini.
Localizado na rua José Antônio Marinho com a Rua ângelo Vicentin, o espaço de lazer
revitalizado está inserido na região central de Barão Geraldo, perto da entrada do distrito e
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atrás do Terminal Central de ônibus. Podemos perceber assim que a praça se mostra privilegiada, uma vez que, além de estar bem localizada (região central e de movimento) é de
fácil acesso para todos.
Anteriormente ao processo de revitalização, a praça apresentava somente duas quadras
sem manutenção. O resto do espaço apresentava uma condição de manutenção precária
com muito mato e entulhos, se tornando um depósito de lixo. Hoje a praça é composta por
uma quadra poliesportiva, pista de skate, campo de futebol de areia, parque para crianças e
academia ao ar livre.
Apesar do Lazer ser um objeto de estudos interdisciplinar e de diferentes abordagens
cientíﬁcas e metodológicas, podemos aﬁrmar que este tema é relativamente novo. Pois a
constituição desse campo de estudo teve seus precursores há pouco mais de oito décadas.
Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa estudos especíﬁcos sobre o lazer começaram a
se desenvolver somente a partir das primeiras décadas de 1900. (Marinho & Pimentel, 2010).
Ainda que houvesse algumas obras escritas, Marinho e Pimentel (2010) ressaltam que
no Brasil, somente a partir da década de 1970 é que os pesquisadores, de fato, começam a
dar mais atenção ao tema. Ainda assim, segundo esses autores, podemos aﬁrmar que, no
Brasil, já existem temáticas bem consolidadas em relação à produção cientíﬁca tendo como
eixo central o lazer.
Um ponto a ser considerado ao realizar este estudo é o fato de não há uma única deﬁnição para o lazer, tanto no senso comum como entre os estudiosos do assunto ou técnicos
que atuam na área (Marcelino 2002). Dessa forma, Amaral e Costa (2012) consideram l lazer
como uma manifestação humana, que ocorre no tempo e no espaço do não trabalho. Um
fenômeno moderno com tensões entre o capital e o trabalho. Em seu estudo, estes autores
procuram superar a ideia de que o lazer é somente a “recuperação do trabalho”.
Nos pautamos pela contradição dialética que se deﬁne, essencialmente, com a unidade indissolúvel dos contrários e, também, no trabalho do negativo, que implicará na inversão da
dominância entre dois contrários até que se alcance a abolição de um e a emancipação do
outro. O Lazer tomado desde esta interpretação será a constante de aﬁrmações e negações
da lógica do trabalho alienado, um processo transformador, que cria uma história, tida como
sempre aberta, que irá se conﬁgurar como um tempo e espaço libertador, no qual pode
acontecer a organização da cultura e uma intervenção voltada à vida em coletividade (Amaral & Costa, 2012, p.207).

Importante ressaltar a utilização da expressão “tempo disponível” no lugar de “tempo
livre”. A escolha da expressão é feita pois, para os autores, tempo algum é livre de coações
ou normas sociais. A disponibilidade de tempo signiﬁca a possibilidade de opção pela atividade realizada.
Rechia e Tschoke (2014) ﬁzeram um levantamento de estudos e pesquisas sobre espaços
e equipamentos de lazer nas cidades, que tem relação direta com este estudo. Após investigar
os programas brasileiros de pós-graduação que oferecem mestrado e doutorado, cadastrados
no banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), as autoras identiﬁcaram quais são os programas da área da Educação Física e/ou
Lazer que contemplavam, na produção cientíﬁca, análises complementares e mais abrangentes sobre o lazer, especiﬁcamente sobre os espaços e equipamentos que facilitam ou di-
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ﬁcultam que tais experiências sejam vivenciadas no meio urbano. Após o levantamento de
somente treze estudos, em dez anos, as autoras demonstram que apesar das pesquisas sobre
lazer poucas são sobre equipamentos. Neste sentido, nosso estudo pretende contribuir com
este debate que muito pode impactar na vida nas cidades.
Neste trabalho, entenderemos como equipamentos de lazer as ediﬁcações e instalações
em que acontecem eventos e atividades de lazer, com atribuições públicas ou privadas. Esses
equipamentos podem ser classiﬁcados como especíﬁcos ou não-especíﬁcos. Os primeiros
são construídos para a vivência do lazer, os segundos são aqueles que não foram construídos
com a função de proporcionar o lazer, mas, muitas vezes, acabam com essa ﬁnalidade (Pellegrin 2004a). Podemos mencionar a casa, a escola, a rua e o bar como exemplo de equipamentos não-especíﬁcos de lazer.
Ainda segundo Pellegrin (2004b) espaço de lazer são aqueles locais onde ocorrem as
atividades, ações e projetos de lazer. O termo também pode ser utilizado para caracterizar
um equipamento de lazer especíﬁco. De uma forma geral, espaços de lazer se refere a todos
os equipamentos de lazer e a espaços em potenciais, como áreas verdes e vazios urbanos,
de uma cidade.
Em relação a segurança dos espaços, Jane Jacobs (2013) se refere aos “olhos vigilantes”.
Para a autora, uma rua bem frequentada tem a possibilidade de ser uma rua segura. Em contrapartida, uma rua pouco movimentada provavelmente seja uma rua insegura. Quando uma
área tem movimento, a rua é composta por “olhos” que à vigiam. Com uma área atrativa,
teremos mais “olhos” vigiando as ruas. Por isso há uma sensação de segurança. Uma rua animada tem sempre usuários e observadores.
Podemos perceber assim que há relevância na construção e manutenção de espaços
públicos interessantes e que sejam atrativos para os indivíduos. Isto posto, compactuamos
com Rechia e Betrán (2010) de que quanto mais pessoas se apropriarem dos espaços públicos, mais esses espaços poderão oferecer segurança para os cidadãos. Além disso, para Silva
(et al, 2016) a percepção de segurança deve ser considerada um fator signiﬁcativo para a
prática de lazer nos espaços públicos. Isto é, se não se sentirem seguras em um determinado
local, as pessoas não frequentarão esses locais para o lazer.
Tomando como lócus de pesquisa a praça Mário Gadioli, surgiram alguns questionamentos para este estudo: Como a revitalização e utilização de equipamentos de lazer pode
inﬂuenciar na percepção de segurança dos moradores do entorno do equipamento e dos
usuários de um determinado equipamento público de lazer?

objetivo geral

Analisar as mudanças causadas pela revitalização de um equipamento de lazer e a percepção de segurança dos moradores da região e usuários deste equipamento.

objetivo Específicos

Elencar quais atividades de lazer são realizadas neste espaço.
Veriﬁcar a percepção de segurança dos moradores e usuários após o processo de revitalização da praça.
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Para a realização desse estudo, efetuamos uma pesquisa qualitativa, com observação e
aplicação de um questionário. Com o intuito de atender as expectativas, foi decidido por um
único espaço com equipamentos de lazer recentemente revitalizado. Assim, a observação
sobre as mudanças na região seria facilitada. O espaço selecionado foi a Praça de Esporte
Mario Gadioli que recentemente passou por uma reurbanização. Localizada no distrito de
Barão Geraldo em Campinas - SP, teve sua obra de revitalização ﬁnalizada em Junho de 2017.
Foi entregue um questionário para as pessoas que utilizam a praça Mário Galdioli, e
outro questionário para os moradores da região. Este último, foi entregue somente para os
moradores das ruas que circundam a praça.
Também foram realizadas observações na praça em diferentes períodos do dia e diferentes dias da semana. A observação foi dividida em dois momentos. Em um primeiro momento ela foi participante. O observador teve uma relação direta com seus interlocutores,
participando da vida social, mas mantendo a ﬁnalidade de colher dados e compreender a
pesquisa (Minayo 2009). Em um segundo momento foi entregue um questionário para os
frequentadores da praça. Minayo (2009) ressalta a importância da utilização do diário de
campo, que nada mais é do que um caderno onde serão anotadas todas as informações que
o pesquisador achar necessárias e relevantes que não fazem parte do material formal de coleta de dados.
Ao ﬁnal do projeto, com o levantamento das respostas dos questionários e uma análise
do caderno de campo, nos propomos a identiﬁcar quais são as atividades de lazer realizadas,
quais mudanças ocorreram na região após o projeto de urbanização e a percepção de violência dos moradores e usuários após a revitalização da praça Mario Gadioli.

resultado e Discussão

Participaram da pesquisa um total de 30 voluntários, todos adultos maiores de 18 anos,
que responderam aos questionários. Destes 27 eram usuários da praça e apenas 3 moradores
da rua que circundam a praça. A pesquisadora encontrou certa diﬁculdade em obter os questionários respondidos pelos moradores. Por isso o número tão reduzido, contudo ainda faremos outras incursões no campo da pesquisa. Aqui apresentamos uma discussão de um
primeiro relatório de investigação. Lembrando que o lazer é uma atividade realizada no
tempo disponível e de caráter desinteressado, durante o período de observação a pesquisadora fez o seguinte levantamento das atividades praticadas: caminhada, corrida, atividades
realizadas na academia ao ar livre, passear com o cachorro, andar de skate, jogar futebol de
areia, jogar futsal, vôlei de areia, vôlei, andar de bicicleta, crianças brincando no parquinho,
andar de patins, brincar com os ﬁlhos e piquenique, dança.
Em resposta ao questionário, os participantes responderam que realizavam as seguintes
atividades na praça Mario Gadioli: torcida, descansar vendo as crianças brincarem, caminhada, passear com o cachorro, trazer o ﬁlho para brincar, andar de skate, passear, futebol,
alongamentos e exercícios, academia, andar de patins, corrida.
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Mesmo com a revitalização, alguns problemas foram citados pelos participantes da pesquisa, como a falta de bancos, falta de lixeiras, bebedouro e banheiros. Também reclamaram
que na reforma, cortaram algumas arvores antigas que ajudavam a fazer sombras. Mesmo
com a melhora na iluminação, esta ainda é um problema. Pois a manutenção das luzes queimadas não feita constantemente.
Em relação aos benefícios que a revitalização da praça trouxe para a região os participantes citaram uma melhora na iluminação, aumento do ﬂuxo de pessoas e aproximação da
população local. Podemos aqui fazer uma breve referência aos estudos de Jacobs (2013).
Para a autora, a presença de pessoas atrai outras pessoas. Isto é, as pessoas sentem prazer
em ver movimento, em ver outras pessoas. Assim podemos perceber a movimentação de
pessoas para se obter mais segurança. Além de se ter mais frequentadores temos mais observadores (“olhos vigilantes”) por ser um local mais atraente.
Outros pontos interessantes citados nos questionários foram espaços para atividade física e prática de esportes, espaços de recreação, local seguro onde os jovens possam praticar
e crianças brincarem, atração para os jovens, local para união de familiares e amigos, mais
possibilidade de lazer, possibilidade de que pessoas de outros bairros possam frequentar e
praticar atividades, movimentação do comércio local, acesso a pista de skate, quadras e
campo de areia, possibilidade de várias pessoas frequentarem independente da idade.
Sobre a revitalização e a sensação de segurança. 76,6% dos participantes responderam
que a revitalização da praça inﬂuenciou na sensação de segurança, 13% responderam que
inﬂuenciou pouco, para 3,3% não inﬂuenciou e 6,6% não souberam opinar. Entre os argumentos citados pela melhora na sensação de segurança estavam a aproximação da população
local, o aumento da circulação de pessoas e melhora na iluminação
Estes resultados corroboram os estudos de Silva (et al, 2016) para que as pessoas utilizem um certo equipamento de lazer nos espaços públicos, a percepção de segurança deve
ser considerada um fator signiﬁcativo. Além disso, com esses resultados podemos dialogar
com Jacobs (2013) quando ela relata da importância da vida social nos espaços públicos para
a manutenção destes espaços e da segurança.
Com a observação da pesquisadora e as respostas dos questionários podemos perceber
que a maioria dos frequentadores da praça são do sexo masculino. Dos participantes que
responderam o questionário 70% eram do sexo masculino e 30% do sexo feminino. Destas
participantes mulheres, 37% declararam não fazer atividades na praça, a não ser acompanhar
os ﬁlhos.
Estes resultados colaboram com os estudos de Goellner, Votre, Mourão & Figueira
(2010) que pauta a diferença entre o lazer dos homens e das mulheres. Este trabalho expõe
que enquanto os homens preferem realizar suas atividades de lazer ao ar livre e fora de casa,
as mulheres normalmente tem suas atividades de lazer junto com a própria família ou dentro
do ambiente doméstico. Ainda segundo a autora, isso pode ser analisado segundo uma perspectiva da divisão social do trabalho. Pois, em sua maioria, ainda é considerado responsabilidade das mulheres os cuidados da casa e da família.
Baseados nas respostas dos questionários, podemos perceber que 51,7% dos usuários
não utilizavam a praça antes a revitalização e 48,3% à utilizavam. A pequena diferença entre
a relação do número de usuários antes e depois da revitalização se deu pelo fato de que o
espaço já vinha sendo utilizado por um grupo especíﬁco, os skatistas.
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Este grupo começou a usar a praça em meados de 2010, quando construíram os primeiros obstáculos nas quadras para que pudessem usufruir do espaço para a prática do skate.
A pista de skate, hoje é nomeada como Caio Ramos “Lemão”, em homenagem a um dos skatistas, já falecido, que ajudou a construir os obstáculos antes da revitalização.
Segundo as respostas dos questionários, estes são alguns dos usuários que veem de
mais longe para poderem usufruir do espaço de lazer. Pois essa é a única pista de skate na
região de Barão Geraldo, e é considerada por eles uma boa pista na cidade de Campinas. A
pista de skate é o espaço mais ocupado e utilizado da praça.
Apesar disso, como podemos ver pelos resultados, a maioria da população da região
não utilizava a praça Mario Gadioli pois os únicos equipamentos de lazer eram duas quadras
que não sofriam manutenção. Assim, podemos aﬁrmar que a revitalização desse equipamento de lazer trouxe uma aproximação da comunidade com o espaço. Permitindo que essas
pessoas pudessem realizar práticas vinculadas a cultura corporal de forma gratuita.

Considerações Finais

Podemos perceber que a revitalização da Praça Mario Gadioli, pode proporcionar às
pessoas práticas vinculadas à cultura corporal em um espaço público e gratuito.
Mais pessoas passaram a utilizaram um espaço que antes era apenas utilizado por um
grupo reduzido. A circulação de pessoas aumentou, proporcionando que essas praticassem
as mais variadas atividades de lazer.
Observamos algumas limitações neste estudo por ele ainda estar em andamento. Entretanto, neste primeiro momento já constatamos resultados positivos que a revitalização
trouxe para as pessoas e para a região em termos de sensação de segurança e acesso ao
lazer.
As atividades mais citadas no estudo como prática de lazer na praça Mario Gadioli foram:
andar de skate, futebol, caminhada, andar com o cachorro, corrida, praticar exercício e ver
as crianças brincarem. Entretanto com os resultados constatamos que ainda há uma diferença entre as atividades de lazer entre os homens e mulheres. Enquanto estes preferes realizar suas atividades ao ar livre e fora de casa, as mulheres realizam suas atividades junto
com a própria família e dentro do ambiente doméstico.
Com este estudo notamos que a circulação de pessoas nos espaços públicos é importante para a segurança desses e na sensação de segurança de seus usuários.
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rEsUmo
A pesquisa investiga as práticas corporais na/da cidade de Campinas/ São Paulo/ Brasil. O pressuposto
inicial é que o lugar de fruição das práticas corporais na cidade foi prioritariamente o espaço público.
Contudo, com o avanço da modernidade, novas formas de viver a cidade e a sociabilidade foram ganhando força imputando dilemas a estes espaços. Hoje o espaço público é identiﬁcado como lugar de
tensões, violência e esvaziamento. Autores como Killian (1998) identiﬁcam a morte da vida pública na
sociedade contemporânea, já que na cidade houve a expansão da exploração do solo pela iniciativa
privada. Este fato vem produzindo a perda de vida comunitária, do tempo e dos espaços antes destinados à convivência, a vida associativa e, consequentemente, tem impactado nos modo de ser cidadão
e fruir a cidade, ou seja, na cidadania. Entretanto é possível perceber práticas corporais na/da cidade
que resistem a este esvaziamento e ainda imputam marcas identitárias aos espaços públicos. Assim,
os objetivos do estudo são num primeiro momento estudar a evolução da morfologia urbana de Campinas e seus impactos nos espaços públicos destinados ou apropriados pela experiência das práticas
corporais. Lançamos um olhar a partir de duas escalas propostas por Paula (2016): “a escala panorâmica
que tem como base a escala citadina, analisando a visão geral e os contextos históricos e econômicos,
urbanos e metropolitanos a que esses lugares, os espaços públicos, estão inseridos. O outro plano está
sobre a escala oblíqua do lugar e às experiências cotidianas das dinâmicas internas aos espaços públicos”. A análise documental será realizada por meio dos diferentes planos diretores e das políticas urbanas, especialmente aquelas destinadas aos usos dos espaços públicos. Num segundo momento, por
meio do olhar oblíquo, ou de perto (MAGNANI,2001 )identiﬁcaremos espaços públicos, dividindo o
município em cinco macrorregiões , que se apresentem como lugares de experiência das práticas corporais. Lugares em que ideias e ações animam o moderno conceito de democracia, a qual estabelece
qualidades tais como diversidade, proximidade e acessibilidade (ZUKIN, 1995), locais cujo caráter pode
resolver não exclusivamente os problemas sociais, mas também ambientais, como no caso de parques
públicos que são usados como “álibis verdes” ou estratégias de marketings urbanos (SERPA, 2005).
Cada local será analisado por meio de uma etnograﬁa. Segundo Magnani (2001), o olhar etnográﬁco
permite encontrar novos sentidos, além da univocidade da interpretação macroestrutural das sociedades industriais urbanas, considerando as concepções que cada grupo possui de suas práticas.
PALAVrAs-CHAVE
Lazer; práticas corporais; cidade; vida associativa.

Introdução

Esta pesquisa surge da inquietude de quem vive uma cidade emblemática na qual o público e o privado se tensionam e se complementam, onde vida e morte da cidade andam
juntas, e, no qual a apropriação e negação dos espaços públicos descrevem uma realidade
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que precisa ser entendida panorâmica e obliquamente. é preciso analisar os espaços públicos
e seus usos, pois, partindo de uma visão idealista, eles são os primeiros locais de resgate da
vida das cidades. E, concretamente, vimos assistindo vários países do mundo imputando
força aos centros antigos das cidades, criando espaços coletivos de usos, como parques, ciclovias, complexos poliesportivos como lugares capazes de devolver a força do “local” frente
a um mundo cada vez mais globalizado e excludente. Assim, como relata Paula (2016) “seja
para os órgãos públicos gestores, seja para opinião pública, esse cenário cria diversas expectativas sobre as ideias que circundam esses espaços urbanos. No entanto, quando estes lugares não atendem a essas expectativas e anseios a que foram supostamente destinados,
eles se tornam, contraditoriamente, a própria fonte de insegurança e receio.” Foi pensando
nesta condição binária dos espaços públicos e da importância de conhecê-los que decidimos
propor este investigação.
Pensamos que no cotidiano da cidade de Campinas, é possível perceber práticas corporais na/da cidade que resistem ao esvaziamento da vida associativa e ainda imputam marcas identitárias aos espaços públicos. Nossa proposta tem como foco as práticas corporais
na/da cidade. Nominamo-las desta forma por entender que ao passo que as práticas corporais experenciadas na cidade podem ter origem em outras culturas, esta experiência imputa-lhes características daquela localidade, tornando-se práticas corporais da cidade.
O termo práticas corporais é polissêmico como bem nos mostra Lazarotti Filho et all
(2010) em pesquisa realizada sobre o uso do termo na produção acadêmica da educação física brasileira. No nosso estudo entenderemos práticas corporais como aquela resultante da
sistematização de exercícios físicos que tem por ﬁnalidade exercitar o corpo, como é o caso
da ginástica, esporte, dança e luta, cuja prática lhe imprimirá certas marcas de cada experiência. Assim a prática corporal é uma linguagem cujo sotaque é oriundo de cada local em
que ela acontece.
Junto ao conceito de práticas corporais surge outro conceito chave, o da experiência. Segundo Bondía (2002, p.21) a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos
toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca”. Segundo o autor a experiência
requer um gesto de interrupção,um gesto que é quase impossível nos tempos que correm:
requer parar para pensar, parar para olhar,parar para escutar, pensar mais devagar, olhar
mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos
detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade,suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre
o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro,
calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço.(BONDíA, 2002, p.24)

Desta forma, neste estudo olhamos para a cidade e para as práticas corporais na/da cidade a partir de duas escalas: a escala panorâmica que tem como base a escala citadina,
analisando a visão geral e os contextos históricos e econômicos, urbanos e metropolitanos
a que esses lugares, os espaços públicos, estão inseridos. O outro plano está sobre a escala
oblíqua do lugar e às experiências cotidianas das dinâmicas internas aos espaços públicos e
as práticas corporais.
Perguntamos-nos como a evolução dos projetos urbanos na cidade de Campinas criou,
remodelou ou extinguiu espaços públicos destinados às práticas corporais? Quais espaços
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da cidade existem hoje destinados a esta experiência? Quais experiências de práticas corporais são encontradas em diferentes espaços públicos nas cinco macroregiões administrativas de Campinas e que signiﬁcados tais experiências carregam? Como tais signiﬁcados
reverberam na cidadania?
Como colocamos os conceitos de práticas corporais e experiência nos são caros neste
estudo e completando esta triangulação de conceitos temos o de cidadania. Já que na nossa
expectativa analisar os espaços públicos e as práticas corporais é potencializar vetores de
uma sociedade mais igualitária, pública e sociável que poderá subsidiar ações e políticas para
devolver vida a cidade e incentivar o exercício da cidadania. Amaral (2004) conceitua cidadania como o exercício da vida pública que na modernidade é garantido pelo estado de direito. Então cidadania é exercer direitos e deveres priorizando o coletivo em detrimento do
particular, do individual. Novamente isto esta no plano do ideal, porque na realidade o exercício de cidadania é crivado de disputas de diferentes classes sociais que desejam lhe dar direcionamento. Neste sentido, olhar para o espaço público e para as práticas corporais é olhar
para este exercício da cidadania.

objetivos:

Os objetivos do estudo são:
- Analisar a evolução da morfologia urbana da cidade de Campinas e as mudanças que
ocorreram nos últimos anos em relação aos espaços públicos; (para este texto iremos
abordar brevemente esta parte do estudo)
- Identiﬁcar espaços públicos, nas cinco macrorregiões administrativas de Campinas,
que se apresentem como lugares de experiência das práticas corporais. Lugares em
que ideias e ações animam o moderno conceito de democracia, a qual estabelece qualidades tais como diversidade, proximidade e acessibilidade (ZUKIN, 1995), locais cujo
caráter pode resolver não exclusivamente os problemas sociais, mas também ambientais, como no caso de parques públicos que são usados como “álibis verdes” ou estratégias de marketings urbanos (SERPA, 2005)
- Identiﬁcar signiﬁcados das práticas corporais experenciadas em cada um destes locais
(escolhemos relatar dois espaços neste artigo, devido à limitação de tempo e espaço)

metodologia:

Trata-se de um estudo prioritariamente qualitativo que será realizado em três etapas.
Na primeira etapa analisamos as diferentes mudanças espaciais da cidade de Campinas
buscando identiﬁcar nestas a criação, reformulação ou extinção de espaços públicos destinados às práticas corporais. Isto será feito pela análise de documentos dos planos diretores
da cidade tomando como intervalo o início do século XX até os dias atuais. Analisaremos o
Plano de Melhoramentos de 1938;o Plano Preliminar de Desenvolvimento Integrados de
1970;Plano Diretor de 1991;Plano Diretor 1996; Plano Diretor e Processo de Plano Participativo de 2006 e Plano Diretor de 2016. Também as políticas urbanas decorrentes destes
planos com foco especial nos espaços públicos para as práticas corporais.
Na segunda etapa selecionamos espaços públicos nas cinco macrorregiões da cidade
de Campinas, nosso lócus de análise etnográﬁca. Tais espaços foram selecionados de acordo
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com a importância que assumem para a cidade como lugares de encontro e socialização nos
quais haja experiência de práticas corporais.
As cinco macrorregiões podem ser visualizados no mapa 2.
mapa de Campinas – 5 macrorregiões
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Na terceira etapa faremos uma etnograﬁa de cada espaço ou de cada prática corporal
selecionados procurando entender quais signiﬁcados são atribuídos a experiência.
Segundo Magnani (2001), o olhar etnográﬁco permite encontrar novos sentidos, além
da univocidade da interpretação macroestrutural das sociedades industriais urbanas, considerando as concepções que cada grupo possui de suas práticas. Além disso, o autor menciona
conceitos chave da antropologia, como “sociabilidade”, “grupos etários”, “ritos de passagem”
e “dinâmicas sociais”, por meio dos quais, a pergunta “o que signiﬁca?” substitui a pergunta
“para que serve?”, própria de uma visão utilitarista. Substitui também outra pergunta: “o
quanto signiﬁca?”, que pressupõe a possibilidade de mensurar, a partir de parâmetros externos acerca do que é signiﬁcativo, o quanto o sujeito é livre em suas ações.
A etnograﬁa não se trata apenas de dar voz aos diferentes grupos, pois como salienta
Davis (2003), o pesquisador não deve se limitar a dar voz aos sujeitos, tal como não deve
impor sua opinião sobre a compreensão nativa, mas, sim, de forma reﬂexiva, levar em conta
as diferenças e as negociações com os entrevistados e buscar tornar audível a multiplicidade
de vozes contrastantes, em meio às quais se situa a sua própria.
A pergunta “o que signiﬁca?”, referente à antropologia, pressupõe que o pesquisador
não conhece de antemão este signiﬁcado, estando aberto para compreendê-lo, respeitandoo, mais do que pretendendo julgá-lo, sem, no entanto, deixar de ouvir sua própria experiência
e expectativas.
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As mudanças na morfologia da cidade de Campinas/ são Paulo/brasil

Muitos estudos já foram realizados sobre o tema da política urbana, contudo com o enfoque que aqui estamos dando não há estudos sobre a cidade de Campinas. Neste sentido, já
se sabe que a cidade é uma das mais emblemáticas do interior paulista no que tange a tensão
entre a manutenção do uso público e a privatização dos espaços. Paula (2015) mostra que a
cidade moderna densa e compacta existente antes de 1978 deu lugar a uma forte expansão
dispersa e fragmentada, como pode ser visualizada no mapa criado por este autor. Tal dado
corrobora com as análises documentais dos diferentes planos diretores de Campinas.
Assim, é possível afirmar que Campinas têm em sua gênese duas morfologias urbanas
muito distintas. Uma a dos planos diretores anteriores à década de 1990, quando a cidade
buscou adentrar a modernidade, correspondendo ao período republicano sobre a égide de
um urbanismo progressista (CHOAY, 2007; MUMFORD, 1998).
Segundo De Paula (2016, p.3)
Nesta cidade, onde a malha urbana se expandiu em forma de “mancha de óleo”, os espaços
coletivos de uso comum tal como praças e parques públicos foram elementos que constituíram parte da lógica da estrutura urbana (BADARÓ, 1996). A segunda morfologia diz respeito aos novos processos de expansão urbano metropolitana de Campinas, que, marcados
pelas recentes dispersão e fragmentação de bairros, localização de shoppings center e condomínios fechados, tiveram os eixos rodoviários como vetores de desenvolvimento urbano,
especialmente a partir da década de 1980 (MARANDOLA JR., 2008; PIRES, 2007).

Assim, a cidade atual é a soma destas duas morfologias e os efeitos que isto teve e tem
sofre a fruição dos espaços públicos onde acontecem práticas corporais, conforme o mapa
da figura 2, elaborado por De Paula (2016).
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As práticas corporais na/da cidade como experiência e apropriação do espaço público
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Para este artigo escolhemos duas das macrorregiões pesquisadas, especialmente por
terem sido muito afetadas, no decorrer dos anos, pelo embate entre a manutenção do espaço público e a privatização deste pela iniciativa privada e as resistências notadas por meio
da fruição das práticas corporais nestes espaços.
Macrorregião Norte: Dividida em quatro áreas regionais, a AR04, AR11, Subprefeitura
Barão Geraldo e a Subprefeitura de Nova Aparecida.

Nesta macrorregião nota-se uma das maiores expressões da expansão da iniciativa privada, pois foram construídos vários condomínios fechados, desapropriação de grandes regiões de mata urbana e a construção na época do maior shopping center da América Latina:
o Parque Dom Pedro. Entretanto, por uma forte ação dos cidadãos, recentemente, no ano
de 2016 e 2017, nas reuniões públicas para discussão do plano diretor, conseguiu-se barrar
a expansão vertical da região, também há um forte movimento de desapropriação de uma
antiga fazenda de café em prol da criação do maior parque urbano da cidade. Este movimento pode ser visto em http://parquedebarao.blogspot.com/
Há vários exemplos de Espaços Públicos onde há fruição de práticas corporais na Macrorregião Norte: Casarão de Barão, Bosques dos Italianos e Bosque dos Alemães, Parque
Ecológico Hermógenes Leitão Filho, Praça da Integração, Praça Mário Gadioli, entre outros.
O Casarão do Barão é uma área, antiga sede de uma fazenda, no bairro Barão Geraldo,
que foi desapropriada para a construção de inúmeros condomínios fechados. A fazenda se
entendia por uma vasta área tanto no município de Campinas, quanto de Paulínia, em São
Paulo. Pela legislação brasileira, denominada Estatuto da Cidade, lei 10.257/2001, as áreas
desapropriadas para ﬁns de loteamentos urbanos, residenciais ou comerciais, deverão destinar parte da área para ﬁns de sociabilidade e lazer. Desta forma, a sede da fazenda e mais
uma pequena área foi destinada a este ﬁm e nasceu o Centro Cultural Casarão do Barão.
O Centro Cultural Casarão do Barão foi doado no início dos anos 2000 e passou a pertencer a Secretaria da Cultura de Campinas. Contudo, como vários espaços públicos na cidade
de Campinas, que foram doados por força da lei, passou e passa por diﬁculdades, já que o
Estatuto das Cidades é omisso quanto a quem deve realizar a manutenção dos espaços doa-
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dos. Foram vários embates entre o poder público e a comunidade que utiliza do espaço. Até
que um coletivo de artistas, na iminência da perda daquele lugar, criou um coletivo e desde
então, junto com uma servidora pública municipal, que desde o início empreendeu diversas
lutas pela permanência das atividades e logo da existência do Casarão como lugar da cultura
e arte, assumiram sua direção e gestão.
O Casarão se tornou uma das maiores referencias para a arte, cultura e lazer da macroregião norte, especialmente para 36 bairros que compõe o distrito de Barão Geraldo. Nas
primeiras incursões etnográﬁcas que realizamos, já que este estudo não está terminado,
vimos práticas corporais como a ginástica, o circo, as danças, as festas tradicionais como carnaval, festas juninas, folguedos, manifestações da cultura afro-brasileira, capoeira, serem
fruídas naquele local e promoverem grupos que não só animam aquele local, mas resistem
às varias tentativas da prefeitura de destinar o lugar a outras funções, como por exemplo,
uma sede da associação dos funcionários públicos municipais de Campinas.
Macrorregião Sul: Localizada no entorno da área central da cidade, possui o maior número de habitantes de Campinas, cerca de 260 mil pessoas, em uma área de 120km² de extensão

Exemplos de Espaços Públicos Macrorregião Sul: Bosque dos Jequetibás, Bosque São
José, Teatro Castro Mendes. Nessa Região se localizam os Estádios da Ponte e do Guarani.
O Bosque dos Jequetibás é considerado pela Prefeitura de Campinas como uma atração
municipal natural. Oferece a cidade, há muitos anos, uma diversidade de espaços de cultura
e lazer, mas sobretudo, é um “pulmão” para cidade, ou seja, é uma área verde preservada
onde a cidade cresceu muito e o avanço se deu pelo que aqui neste trabalho chamamos de
mancha de óleo. Na época que a região sul cresceu muito não existia o Estatuto das Cidades,
então a garantia da manutenção destes espaços se deu muito mais pela negociação da população com o poder público, ou pela conscientização de administradores públicos ou pela
negociata de políticos em busca de votos.
No Bosque acontecem inúmeras práticas corporais. Há grupos que fazem caminhadas,
que correm, que se exercitam, um outro grupo marcante naquele local é de práticas corporais
orientais: Liam Gong e Tai Chi . Acompanhamos e conversamos com grupos de caminhadas
e de praticas orientais neste estudo e todos relatam a importância tanto do local, como de
ações que eles promovem para pressionar por melhorias e manutenção do espaço, já que o
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mesmo é fundamental para suas existências enquanto grupo de fruição destas práticas.
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PEsqUIsANDo As ACADEmIAs A CÉU AbErTo:
Uma temática de lazer saúde no contexto das Políticas Públicas1
Pedro Amorim2
Kátia Lemos3
Ana Couto4
Elisângela Chaves5
rEsUmo
O Programa Academia a Céu Aberto é uma política pública que visa equipar praças e parques com equipamentos que são projetados para desenvolver lazer e esporte na cidade de Belo Horizonte, Brasil,
desde 2010 (Abade, 2016). Na intenção de articular os temas de lazer e saúde por meio dessa crescente
política pública no município, este estudo investiga esta política pública de lazer ara verificar como o
programa impacta a vida dos usuários no âmbito do lazer e saúde. A amostra foi determinada por uma
investigação aleatória que consistiu em cobrir uma grande diversidade de usuários de Academias a
Céu Aberto em toda a cidade de Belo Horizonte, abrangendo todas as idades, sexos e regionais da cidade. Como não há possibilidade de calcular uma amostra significativa, uma vez que não há evidências
do número de usuários que fazem uso dessas academias, e na tentativa de dar uma maior confiabilidade ao estudo, a coleta de dados foi realizada em 15 por cento do total de Academias a Céu Aberto
de cada regional da cidade de Belo Horizonte. As regionais foram visitadas em ordem alfabética e as
academias de ginástica de cada regional foram visitadas na ordem em que aparecem na lista oficial de
academias da Prefeitura. O instrumento utilizado foi um questionário semi-estruturado, aplicado pelos
pesquisadores. Portanto, a amostra foi determinada pelo número de ginásios visitados e questionários
coletados em cada um deles e pelo tempo de coleta. Como objetivo, esta pesquisa busca identificar e
analisar 1) o que pensam os frequentadores acerca de lazer e saúde diante do uso das academias; 2)
qual a motivação dos frequentadores para utilização das academias. A análise dos dados foi feita através
do software Statistical Package for the Social Science for Windows (SPSS). Através dos resultados é possível concluir que os freqüentadores entendem as Academias a Céu Aberto como constituinte do lazer
e saúde da população e a utilizam no intuito de suprir a necessidade da prática do lazer e da melhoria
da saúde e qualidade de vida.
PALAVrAs-CHAVE:
Academia a Céu Aberto; Políticas Públicas; Lazer; Saúde; Resistências.

Introdução

De acordo com documentos legais, o lazer, assim como a saúde, é um direito social previsto na Constituição Brasileira e em textos da Declaração Universal dos Diretos Humanos
(ONU, 1948) e da Organização Mundial de Saúde (OMS). Na Lei n. 80801 (Brasil, 1990), título
1, art. 3, o lazer é citado como um dos componentes determinantes da saúde da população.
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Nesse sentido, torna-se importante aprofundar nessa temática, tendo em vista políticas públicas que garantem o direito ao lazer.
Antes de entender o lazer como política pública, é importante deﬁnir a concepção de
política aqui norteadora. De acordo com Rua (1997, p. 1) a política surge como o “conjunto
de procedimentos formais e informais que expressam relações de poder e que se destinam
à resolução pacíﬁca dos conﬂitos quanto a bens públicos”. Nessa perspectiva, a política está
presente em nossas vidas cotidianamente e se relaciona com a necessidade de convivência
de diversos interesses que tentam ser solucionados de forma pacíﬁca.
Considerar o lazer como direito social não é apenas uma questão legislativa, uma vez
que implica demandas para o seu reconhecimento não somente para o Estado, mas também
para os sujeitos. Com isso, compartilhamos com Sousa et. al (2011), quando aﬁrmam que
para considerar o lazer como direito social é necessário que os sujeitos compreendam o signiﬁcado das políticas públicas que abrangem esse meio, pois: “ Tornar-se um sujeito de direito
é ter consciência da importância desses fenômenos na vida de cada um e também da coletividade, de modo a reivindicá-los como se faz em relação à educação, saúde, moradia, segurança, dentre outros.” (p. 28).
Pensar o lazer dessa maneira é colocá-lo como questão primordial na constituição de
uma política, não sendo somente vinculado a diversas demandas sociais garantidas por leis.
Dessa maneira, “é a partir de uma deﬁnição de lazer que podemos pensar no conteúdo de
uma política de lazer, em seus princípios e diretrizes e nos modos de efetivá-lo como direito
de todos (Santos, F.; Amaral, S., 2010, p. 6)”..
Nessa perspectiva, a Prefeitura de Belo Horizonte, Minas Gerais – Brasil, promove uma
política pública que propõe equipar diferentes espaços da cidade com equipamentos voltados para o desenvolvimento do lazer e esporte, conforme o Plano Estratégico do Governo:
Projeto sustentador Esporte e Lazer. Intitulado como Academia a Céu Aberto, este programa
que foi lançado em 2009 vinculado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, está inserido
em praças e parques da capital, contando com 326 academias, instaladas nas nove regionais
da cidade até a presente data (PBH, 2013).
Em Belo Horizonte, o discurso vinculado ao Programa Academia a Céu Aberto consiste
em universalizar o acesso ao esporte e ao lazer através do desenvolvimento de políticas públicas inclusivas que garantam a participação de todos e promovam a qualidade de vida urbana, contribuindo para a consolidação de ambientes sociais saudáveis, educativos e seguros.
Dessa maneira, a partir desse panorama, a pergunta de partida deste estudo se organiza na
intenção de saber em que medida a política pública das academias a céu aberto contribuem
para o lazer e saúde dos seus frequentadores.
Assim, o objetivo da pesquisa consiste em analisar a política pública das Academias a
Céu Aberto considerando o que pensam os frequentadores sobre o seu papel no seu lazer e
sua saúde. Deste modo, os objetivos especíﬁcos do estudo são: Identiﬁcar e analisar 1) o
que pensam os frequentadores acerca de lazer e saúde diante do uso das academias; 2) qual
a motivação dos frequentadores para utilização das academias.

métodos
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Esta pesquisa será de caráter qualitativo que segundo Amaral e Gomes (2005, p. 54), “a
realidade não poderia estar separada da subjetividade, nem dos sujeitos pesquisados, nem
do próprio pesquisador”. Dessa maneira, essa abordagem permitirá obter um maior detalhe
do objeto a ser pesquisado.
A amostra da pesquisa será deﬁnida por uma investigação aleatória que consistirá em
selecionar uma maior diversidade de frequentadores nas academias a céu aberto de toda a
cidade de Belo Horizonte, buscando investigar todas as regionais independente da faixa etária
e sexo. Contando com a inviabilidade de realizar um cálculo amostral signiﬁcativo devido ao
fato de que não há evidências do número de freqüentadores das academias, foi feita uma
padronização para coleta de dados com o intuito de dar um caráter conﬁável a pesquisa. A
coleta de dados foi feita em 15 por cento do número total de academias de cada regional da
cidade de Belo Horizonte. As regionais foram visitadas em ordem alfabética e as academias
de cada regional foram visitadas na ordem em que elas apareciam no documento oﬁcial da
Prefeitura que lista todas as academias. Este procedimento foi feito para evitar disparidades
de inﬂuência no resultado pelas regionais.
O instrumento utilizado foi um questionário semi-estruturado proposto por Abade
(2016) que foi aplicado pelos pesquisadores. No momento da aplicação as respostas dos voluntários foram anotadas, bem como, as observações que eles mencionaram a respeito das
perguntas do instrumento. Esse instrumento implica em uma técnica de observação direta
pelo fato de estabelecer um contato efetivo com as pessoas implicadas no problema investigado (Gomes, C.; Amaral, M., 2005, p. 79). Os sujeitos deveriam ser vistos pelos pesquisadores utilizando os equipamentos para serem considerados freqüentadores. Após a
abordagem pelo pesquisador, os voluntários eram informados sobre a pesquisa e convidados
a participar. Mediante a aceitação os voluntários tiveram que assinar um termo de consentimento. Os questionários foram aplicados por um período de 90 dias, no horário da manhã
de 6h às 9h30, apenas em dias úteis, tomando-se o cuidado para não inquirir a mesma pessoa mais de uma vez. Dessa forma, a amostra foi determinada pelo tempo de investigação,
o número de academias visitadas e o número de questionários coletados.

Análise Estatística

Para a análise dos resultados, foi utilizado o software Statistical Package for Social
Science 19 for Windows (SPSS) que consiste em uma análise estatística de dados nas ciências
sociais. As informações coletadas foram categorizadas deﬁnidas por esse modelo de análise
a partir do estabelecimento da contagens de frequência, ordenação de dados e reorganização da informação.

resultados

Foram visitadas 48 Academias a Céu Aberto espalhadas nas nove regionais da cidade
de Belo Horizonte, totalizando 376 questionários aplicados em indivíduos de ambos os sexos
a partir de 18 anos onde 1 pessoa não informou a faixa etária, 3 pessoas não informaram o
sexo e 44.1% responderam ter acima de 60 anos, como pode ser visto na Figura 1.
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Figura 1 – Faixa Etária x sexo

Não informado

566
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30 - 39
40 – 49
50 – 59

Faixa Etária

Acima de 60

Total

Sexo

Feminino

Masculino

Não informado

11
25
45
79

2
9
16
20

0
1
1
0

266

107

1

105

0

Total

0

60

1

13
35
62
99

1

166

3

376

A partir do total de entrevistados, 68.6% relataram freqüentar as academias por mais
de um ano e a maioria relatou utilizar os equipamentos por aproximadamente 30 minutos o
que representou um total de 28.7%, superando as porcentagens de 25% dos que responderam aproximadamente 60 minutos e 19.1% que responderam aproximadamente 40 minutos
(veja Figura 2). Em relação a frequência semanal, o maior número de respostas foi para 5
vezes na semana representando 39.9% do total de respostas. Os resultados podem ser vistos
no Gráﬁco 1.
Figura 2 – Há quanto tempo freqüenta x média de permanência

Quanto tempo, em média, você permanece na Academia?

Há quanto
tempo frequenta
a Academia a
Céu Aberto?
Total

De 1 a 3 meses
De 3 a 6 meses
De 6 meses a 1 ano
Mais de um ano

Até 20
30
40
60
minutos minutos minutos minutos
14
4
3
44
65

21
7
10
70
108

14
4
5
49
72

17
4
8
65
94

gráfico 1 – Frequência semanal x Há quanto tempo utiliza

Acima de
60 minutos

6
0
1
30
37

Total
72
19
27
258
376
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Figura 3 – Pergunta 9: Porque você freqüenta a academia?

Por que você frequenta a academia?

N

Melhoria da saúde

355

Outro

55

Lazer

Total

77

487

Responses
Percent
72,90%
15,8%
11,3%
100%

Em relação às perguntas que problematizam o objetivo desse estudo de forma direta,
a Pergunta 9 - “Por que você freqüenta a academia?”, recebeu 355 respostas citando a saúde
como motivo e 77 citaram lazer especiﬁcamente. Das 55 respostas que marcaram Outros
(Pergunta 9.4 – “Outros, Qual?”), a maioria citou ‘preferência por céu aberto’ como motivação. As ﬁguras 3 e 4 mostram os resultados. Quando solicitados a explicar as respostas da
pergunta anterior (Pergunta 9.5 – “Explique sua resposta”), 57% respondeu ser por interesse
pessoal e 32.4% responderam ser por indicação médica, como é ser mostrado na Figura 5.
Figura 4 – Pergunta 9.4: outros, qual?

Outros - Qual?

Financeiro
Atividade Física
Estética

Praticidade (tempo livre, proximidade de
casa)
Total

Preferir céu aberto
Outros

N
8
10
6
9

12,7%

14
24
71

19,7%
33,8%
100,0%

Figura 5 – Pergunta 9.5: Explique sua resposta
Explique o
porquê da
sua resposta

Total

Responses
Percent
11,3%
14,1%
8,5%

N

Responses
Percent

Indicação médica

122

Interesse pessoal

216

57,4%

376

100,0%

Outros

38

32,4%

10,1%

Por ﬁm, quando deparados com a Pergunta 10 - “Para você, qual a ﬁnalidade da academia?”, 58.6% das respostas indicaram que é voltada para a melhoria da saúde dos freqüentadores, 22.5% para o lazer dos freqüentadores e 18.9% para a sociabilidade dos
freqüentadores (veja Figura 6). é importante notar que para as questões citadas acima, o sujeito poderia marcar mais de uma resposta.
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Figura 6 – Pergunta 10: Finalidade da Academia

568
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Total

Responses

N

Percent
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100,0%

325
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125
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Na literatura encontra-se vários estudos que mostram que as práticas de lazer, assim
como as desportivas, são constitutivas de estilos de vida, determinados pelas condições de
classe e perﬁs demográﬁcos (Marivoet, 1998, 2001, 2002, 2005, 2016; Stigger, 2002). Nessa
perspectiva, a Academia a Céu Aberto é uma política pública de lazer, com a ﬁnalidade de
proporcionar uma melhor qualidade de vida, a partir de práticas relacionadas a melhoria da
saúde, como por exemplo a atividade física. Fica claro através dos resultados, que a maioria
dos voluntários percebem e fazem uso dessa política pública para melhoria da saúde. No entanto, também ﬁca clara que os frequentadores entrevistados também percebem e utilizam
as academias para práticas do lazer. Quando observamos na Figura 6 que 41.4% das respostas apontaram sociabilidade e lazer como ﬁnalidade das academias, é possível perceber que
os próprios freqüentadores entendem uma relação de estilo de vida com práticas do lazer e
utilizam os equipamentos não somente para melhoria da saúde, como é o objetivo proposto
pelos gestores públicos, mas também os transformam como constituinte do lazer.
Assim, percebemos o lazer sendo colocado como um meio de construção de uma política pública, e não um objetivo. Munhoz (2008, p. 62) mostra que as ações relacionadas ao
lazer oferecidas pelo Poder Público, podem ter duas origens: a primeira se refere a promoção
de atividades de lazer à população e a segunda estabelece as ações realizadas que não possuem o objetivo prioritário de ofertar o lazer, mas que acabam criando condições para a sua
vivência.
De acordo com Peres e Melo (2009) podemos identiﬁcar ao menos dois cenários que
estruturam a elaboração das políticas de promoção da saúde relacionadas ao lazer. “No primeiro, as ações estão focadas em mudanças de hábitos. Isto é, objetivam promover o que
se convencionou a chamar de “estilos de vida saudáveis” (p. 67). Essas práticas estão voltadas
ao enfoque ﬁsiológico e psicológico muitas vezes construídas pela mídia atual, no qual buscase a forma do corpo perfeito, sendo esse corpos esbeltos e fortes. “No segundo cenário, o
objeto é menos a dimensão “estilos de vida saudáveis” e mais o desenvolvimento de valores
e de normas com caráter “disciplinador”, formador (Peres, F.; Melo, V., 2009, p. 67). Sendo
assim, um meio para manter o status ou transformar a realidade social.
Nesse enfoque é interessante observar que, muitas vezes o pesquisador relatou no diário de campo da coleta de dados que o próprio voluntário, ao responder que sua motivação
para utilizar a academia é a saúde, relatava que aproveitava a situação para práticas do lazer
como mostra esta fala de um voluntário registrada no diário de campo: “O principal é a saúde,
mas a gente vem mesmo porque é bom para relaxar, espairecer a cabeça, conhecer pessoas
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diferentes. Se não fosse bom assim a gente não vinha.” As principais respostas que comporam
a opção Outro da Pergunta 9.4 (Por que você freqüenta a academia: Outros, qual?) foram:
“anti-estresse”, “convivência com outras pessoas”, “socialização”, “liberdade de fazer do meu
tempo livre o que eu quero”, “encontro”, “conversa”, “Interação”, “estética”, “perder peso”,
“manter a forma”, “Tomar sol”, “bem-estar”. A partir dessas respostas é possível perceber,
mais uma vez que existe uma forte inﬂuência da necessidade da prática do lazer no que se
diz respeito a motivação dos sujeitos do estudo a frequentarem as academias representando
uma prática de resistência. Isso também pode ser sustentado pelo fato de que a maioria dos
voluntários apontaram fazer uso dos equipamentos por interesse pessoal o que é uma das
características da prática do lazer.
Mudando de perspectiva, observa-se através dos resultados que a amostra foi caracterizada por uma maioria de freqüentadores acima de 60 anos o que dialoga com uma grande
número de respostas da Pergunta 9.4 e 9.5 (“Por que você freqüenta a academia: Outros,
qual?” e “Explique sua resposta” respectivamente) que citou o termo “Terceira Idade” como
motivo de freqüentar a academia. As respostas relacionavam a necessidade da Terceira Idade
de fazer atividade física para melhoria da saúde e para continuar a poder fazer o que gosta.
A seguinte resposta de um dos voluntários exempliﬁca a questão: “Sempre gostei de praticar
esporte, chega em uma idade que não consegue mais tal esporte aí faço tudo por aqui.” Os
resultados também mostram que a maioria dos entrevistados são usuários assíduos, freqüentando a academia em torno de cinco vezes na semana por mais de um ano.
Esses resultados em conjunto conﬁguram uma prática de resistência no processo de
crescimento e envelhecimento pela parte dos freqüentadores através das práticas do lazer.
Entende-se que esse fato representa um contexto cultural onde os freqüentadores da Academia a Céu Aberto, que é uma política pública com ﬁnalidade de melhorar a qualidade de
vida da população, fazem uso desse recurso para suprirem suas necessidades de prática do
lazer, assim como buscam a melhoria da saúde e qualidade de vida.

Conclusão

A partir dos resultados pode-se concluir que o freqüentadores entendem as academias
não só como um fator contribuinte, mas também como um constituinte da saúde e do lazer
não somente de si próprios, mas também da população e que apóiam este tipo de incentivo
público. Além disso, pode-se aﬁrmar que os maiores motivos para utilização das academias
são a melhoria da saúde e a prática do lazer, seja como prática de resistência no processo de
envelhecimento ou como prática genuína do lazer. Dessa forma, percebe-se a aproximação
entre lazer e saúde na constituição da melhoria da qualidade de vida dos sujeitos, enfatizando
a importância da gestão de políticas públicas em prol vinculadas ao lazer e saúde garantindo
os direitos do cidadão.
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rEsUmo
Sob a lente dos Estudos Culturais, o nosso estudo visa estudar, questionar e reﬂetir sobre os diários de
viagem produzidos, nos séculos XIX e XX, por mulheres, nomeadamente autoras estrangeiras e nacionais, que visitaram a Madeira e de madeirenses que viajaram pelo mundo, escrevendo profusamente
nos diários as suas experiências por terras além-mar. A questão sobre a qual nos debruçamos, e que
constitui o principal foco para o qual direcionamos a investigação, consiste em compreender de que
modo, e em que circunstâncias e condições, alguns dos nossos textos objeto do nosso estudo se encontram atravessados, direta e indiretamente, por discursos de poder culturalmente vigentes na época
e as possíveis modalidades de resistência possibilitadas pelo ócio no que diz respeito à viagem e à escrita. A imagem ou representação da mulher carrega uma pesada herança cultural fruto da dominação
masculina naturalizante que acaba por reﬂetir-se nos próprios diários de viagem. Recorrendo a um enquadramento epistemológico dos Estudos Culturais, fazendo convergir e articular um conjunto de teorias relevantes do campo dos Estudos de Género, esta investigação procurará uma primeira exploração
numa perspetiva multidisciplinar.
PALAVrAs-CHAVE
Escrita no feminino; Diários de viagem; Poder; Resistência; Ócio; Estudos Culturais.

Introdução

A presente proposta centra-se no estudo dos discursos e das relações de poder e das
resistências nos diários de viagem dos séculos XIX e XX. Ao referirmo-nos aos discursos de
poder referimo-nos ao poder hegemónico falocêntrico exercido pelas instituições ou aparelhos político-culturais hegemónicos e cuja dominação e soberania é masculina. Todavia, estes
discursos de poder podem ser absorvidos e reproduzidos por mulheres, também elas possíveis agentes e perpetuadoras dos mesmos discursos (Bourdieu, 1999; hooks, 2005). No contexto do nosso trabalho quando acionamos e falamos de resistência, referimo-nos a discursos
ou práticas contra-hegemónicas das mulheres, identiﬁcando a viagem e a escrita como processos de resistência a uma normatividade estabelecida.
A escolha deste material de análise e as perguntas que dele emergem surgem da necessidade de estudar um subgénero literário, a literatura de viagem, na forma de diários de
viagem, muitas vezes menorizados pela sua narrativa de cariz pessoal que não segue um modelo normativo como dos considerados “grandes” géneros literários como o romance, por
exemplo. Os diários de viagem, sobretudo os de autoria feminina, carecem de um maior estudo crítico que ultrapasse as limitações de um mero estudo biográﬁco. De facto, a ausência
Trabalho apresentado durante o XII Encontro Internacional OTIUM e VI Congresso Internacional em Estudos Culturais - Ócios e Resistências: Crescer e Envelhecer em Contextos Culturais Diversos.
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de estudos cientíﬁcos relevantes que respondam com substância às nossas perguntas e problemáticas e a carência de um olhar crítico e aprofundado a partir do quadro teórico e epistemológico dos Estudos Culturais, seguindo o enquadramento teórico dos Estudos de
Género, faz desta nossa proposta um estudo que consideramos inovador e interessante. Para
além dos diários de viagem serem objeto de poucos estudos cientíﬁcos, aliado ao facto de
serem produções femininas, torna este estudo ainda mais relevante pelo silenciamento, menosprezo e menorização de que são alvo no panorama literário e cientíﬁco.
Neste artigo pretendemos explorar, compreender, desnaturalizar e dar visibilidade aos
diários de viagem escritos por mulheres como fontes de onde emergem discursos e práticas
de poder e resistência de mulheres através da escrita e da viagem, reﬂetindo e visibilizando
a escrita feminina de viagem. Na consideração destes aspetos, tencionamos contribuir para
uma compreensão mais complexa das tensões e potencialidades desta escrita atravessada
pelo falocentrismo socialmente naturalizado, contrariando a tendência destas obras ao oblívio ou a um estudo meramente biográﬁco e superﬁcial.
Como é que a sua educação, o seu papel social e a forma como são auto e hétero percecionadas nos seus contextos sociais inﬂuenciam a sua mobilidade e a sua própria reﬂexão?
A escrita pode, nestes textos, ser considerada uma forma de resistência e de aﬁrmação de
uma subjetividade própria e/ou acabam também por reﬂetir e disseminar discursos de
poder?
De facto, os Estudos Culturais constituem um campo do saber importante para o estudo,
clariﬁcação e aprofundamento de objetos literários, vistos como produtos culturais, produto
e produtores de uma certa forma de produzir sentido social e cultural, pois, de acordo com
Stuart Hall, mesmo as produções de viagem constituem veículos literários de difusão de discursos de poder (Hall, 1996).
A perspetiva dos Estudos Culturais interessa-nos pelo seu olhar interdisciplinar, um
ponto de vista que poderia ser designado como uma não-disciplina, que não visa estruturar,
deﬁnir, criar fronteiras e barreiras disciplinares (Bennett, 1998, p.53), mas sim, contribuir,
elucidar, reﬂetir e trazer luz a objetos culturais marginais ou assuntos considerados de ‘menor
relevância’ ou até naturalizados pelas relações de poder e pelos discursos hegemónicos (Barthes, 1973; Barker, 2007). Ora, é nas margens da sociedade e da cultura, e mais especiﬁcadamente da literatura, que o nosso objeto de estudo se situa: escrita diarística de viagens
no feminino. A Ilha (no caso a Madeira) é também um local único, ultraperiférico e, frequentemente, marginal e desconsiderado (Vieira, 2014a, 2014b).

As mulheres viajantes: o ócio, o papel da mulher e os Estudos de género

Se, por um lado, o nosso estudo trata da identiﬁcação, interrogação, reﬂexão, análise e
crítica aos poderes sociais instituídos, cristalizados e naturalizados, especiﬁcamente em torno
das mulheres vistas como ‘o outro do homem’ (Beauvoir, 1967; Irigaray, 1995), nos textos
que constituem o nosso objeto de estudo questionaremos as dinâmicas histórico-sociais que
enquadram os discursos produzidos por estas mulheres, para, por outro lado, procurar reconhecer, questionar e visibilizar os seus modos de resistência a tais determinismos, sobretudo os que se encontram conectados com o processo da escrita.
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O facto de os diários de viagem femininos constituírem discursos remetidos já na sua
própria época ao oblívio e à marginalização, no tempo e no espaço, também no contexto
madeirense, é uma das primeiras fontes de interrogação que nos motiva a levar a cabo este
trabalho: por que foram votadas ao esquecimento estes textos? Por que razão surgem com
uma aura de marginalidade e de menoridade já aos olhos dos seus contemporâneos, e, em
alguns casos, já aos seus próprios olhos?
Ainda que as teorias feministas tenham sido apenas desenvolvidas e ampliadas no decurso dos anos 70-90 do século XX, tal não signiﬁca que não se lance, ao passado, um olhar
crítico apoiado no quadro teórico e epistemológico que entretanto se enriqueceu e desenvolveu largamente, permitindo-nos agora lançar um olhar mais profundo e interdisciplinar
para o passado. Consideramos, inclusive, que é necessário analisar, criticar e interrogar o
passado para poder compreender, reﬂetir e explicar dinâmicas sociais atuais.
As problemáticas sobre a desigualdade de género, o lugar social da mulher e os discursos hegemónicos ou dominantes são questões já longamente discutidas. Paradoxalmente, a
mulher constituiu, desde sempre, um arquétipo literário ou uma temática antiga compósita
sobre a qual se lavraram centenas se não milhares de páginas ou mais, atravessando épocas
e autores, géneros e tradições, dos clássicos até aos contemporâneos.
Com o desenvolvimento das teorias feministas começam-se a interrogar os discursos,
as disposições e relações de género dentro do corpo social. Nos anos 70-80 do século passado, os Estudos de Género centraram-se, sobretudo, na contestação e denúncia do poder
patriarcal, no papel da mulher e do homem na sociedade (divisão social dos papéis e distribuição de poder na sociedade, sob a perspetiva de género), a subjugação do feminino dentro
de um universo de dominação e conceção masculina, ou seja, a contestação do ser feminino
dentro de uma teia de relações e discursos de poder, dispositivos naturalmente sustentados
e legitimados por instituições e corpos sociais historicamente dominados e regulados pelo
masculino ou por normas culturais falocêntricas (Bourdieu, 1999; Butler, 1990), produzidas
pela Igreja, Escolas, Estado, etc... (Gramsci, 1971).
Mais do que uma conceção física ou biológica universal do feminino e masculino, no
ﬁnal do século XX, os Estudos de Género, que atingiram grande desenvolvimento no contexto
dos contributos teóricos e epistemológicos dos Estudos Culturais, problematizaram a conceção de género como representação ou construção social (Barker, 2009; Braidotti, 2002;
Butler, 2004). A sua contribuição essencial tem em comum o exporem o papel social da mulher como uma construção discursiva e performativa que deﬁne, regula e disciplina culturalmente o signiﬁcado e o sentido de ser homem ou mulher (Barker, 2007), numa espécie de
anuência naturalizada ou imposição sociocultural enraizada.
Luce Irigaray presta especial atenção à linguagem, na medida em que esta marca a forma
como um género pode articular-se com um determinado papel social, ou seja, na linguagem
o sexo do sujeito determina à partida o seu papel e a sua representação social (Irigaray, 2005).
Para a autora, o feminino deve renunciar, aﬁrmar e distinguir-se no que concerne às representações ou “identidades” concebidas pelo domínio falocêntrico (Irigaray, 1985). Esta perspetiva é particularmente relevante para o estudo do nosso objeto, pois algumas autoras de
diários de viagem ilustram com vigor esta realidade, embora inﬂuenciadas por discursos hegemónicos de poder falocêntrico, aﬁrmam-se nas suas capacidades de empreender uma via-
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gem independente e/ou desenvolverem uma atividade proﬁssional autónoma e diferenciada
dentro de uma sociedade patriarcal.
Com efeito, frequentemente, as mulheres, muitas delas, quer oriundas de elites sociais
ou aristocráticas, quer de estratos sociais mais humildes, estiveram, desde sempre, social,
pessoal e economicamente dependentes dos homens. Neste sentido, Aristóteles discorreu
sobre o poder paternal e marital e a forma como a sociedade se dividia em duas esferas: a
pública e a privada. De acordo com o status quo, o homem participava na esfera pública e
em tudo o que lhe dizia respeito, nomeadamente a vida política, a cidadania, o funcionamento da polis, etc. Já a participação da mulher reduzia-se à esfera privada, ocupando-se de
funções domésticas e familiares (Nederman & Lawson, 1987, p.82). De acordo com Luce Irigaray, nesta economia capitalista de troca, a mulher não passaria de uma mercadoria, sem
ascender ao nível da subjetivação e autodeterminação do homem (Irigaray, 1993b).
De acordo com Bourdieu, o enraizamento das diferenças entre os universos feminino e
masculino é determinado por uma construção social que atribui às mulheres um “estatuto
social de objetos de troca deﬁnidos em conformidade com os interesses masculinos (...) do
primado à masculinidade nas taxinomias culturais” (Bourdieu, 1999, p.37).
As práticas disciplinadoras estão eivadas de discursos histórica e culturalmente concebidos e consolidados nas sociedades em que a própria religião assumiu um papel fulcral no
que diz respeito à sua propagação (Foucault, 1998; 2006; 2009; Martins, 1990; Mota-Ribeiro,
2000). Ainda que um certo tipo de instrução e de educação chegassem, de facto, apenas às
mulheres de elites e de excelente posição económica e social, o ensino era, essencialmente,
destinado à alfabetização para dotar as damas com o gosto pela “alta cultura” e incutir os
princípios religiosos e deveres domésticos da mulher.
A existência e educação da mulher deviam nortear-se para a nobre missão da maternidade e do lar doméstico. No entanto, o único e fundamental objetivo desta educação consistia em poder orientar a educação dos descendentes. De facto, o ensino estava circunscrito
a um grupo limitado de mulheres oriundas de elites económicas e políticas, cujas famílias
abastadas ocupavam posições sociais distintas que lhes permitia ter acesso a regalias que a
humildade e pobreza dos estratos sociais mais desfavorecidos não consentiam. Estamos bem
cientes que estão nesta situação as mulheres escritoras viajantes, objeto do nosso estudo.
A mulher ideal perspetivada e exigida pela religião e, consequentemente, pela sociedade
portuguesa em geral, especialmente na Madeira, como ambiente exíguo, lugar periférico,
profundamente católico e conservador, ou na Inglaterra vitoriana, deveria constituir o eixo
central da família, mas apenas no domínio privado, onde é conﬁnada ao espaço da maternidade, do matrimónio e do lar doméstico. Ainda assim, dentro de uma hierarquia falocêntrica.
Deste modo, idealizou-se a ﬁgura e a imagem ancestral, tipiﬁcada, estereotipada de que a
mulher deve ser a mãe perfeita, que vive permanentemente em função do outro (pai, marido, ﬁlhos, etc.).
A ﬁgura da mulher é, então, enquadrada num papel social fruto de uma dominação
masculina persistente e naturalizada, isto é, segundo Pierre Bourdieu, “nós incorporámos,
sob a forma de esquemas inconscientes de percepção e de avaliação, as estruturas históricas
da ordem masculina” (Bourdieu, 1999, p.11), que promovem a desigualdade que é tradicionalmente reservada ao feminino.
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Compreender o esquecimento e a marginalização das produções literárias femininas
madeirenses ou sobre a Madeira vai muito além dos efeitos da inexorabilidade do tempo
sobre a obra do criador ou mesmo do seu valor literário. Trata-se, em nosso entender, de
um processo de invisibilização do feminino, no qual se destaca a ausência de referências
aprofundadas sobre estas mulheres intelectuais nas diversas disciplinas e nos instrumentos
do saber e do conhecimento, nomeadamente na maioria dos catálogos bibliográﬁcos ou biobibliográﬁcos, nos almanaques e, inclusivamente, nos grandes dicionários de escritores século XX. O menosprezo e o esquecimento de autoras devem-se, indubitavelmente, ao facto
da própria sociedade madeirense, em pleno séculos XIX e XX, ser pautada pelo conservadorismo e patriarcalismo, preterindo as suas produções e remetendo-as, à maioria, ao oblívio
do ponto de vista social e literário, limitando as possibilidades de serem, de facto, conhecidas
e estudadas criticamente, repercussões essas que ainda se veriﬁcam até à atualidade.
Os diários de produção feminina constituem produções em menor número face ao universo de produções de autoria masculina. Facto este que não causa qualquer tipo de estranheza ou pasmo, na medida em que o menosprezo pelas produções femininas revela-se
como consequência de uma submissão a uma hierarquia social completamente atravessada
por discursos de poder interiorizados ao longo dos tempos. Por conseguinte, reﬂetimos igualmente sobre hegemonias, não só patriarcal e marital, como também sobre forças hierárquicas e práticas sociais que trespassam concomitantemente a esfera pública e privada,
remetendo as mulheres escritoras ao esquecimento generalizado.
De facto, as nossas autoras não provêm, como já referimos, das camadas mais frágeis
e precárias da sociedade e a maioria não tem carências ﬁnanceiras ou de instrução básica.
São dotadas de uma educação considerada “esmerada”, oriundas de famílias aristocráticas
que ocupavam uma posição social privilegiada, o que lhes permitia ter a liberdade de viajar,
que os estratos sociais mais desfavorecidos não usufruíam. Aliás, numa leitura atenta dos
diários, percebemos que para além das experiências e memórias relatadas, o leitor é constantemente confrontado com digressões à história, factos e ﬁguras ‘incontornáveis’ e reﬂexões sobre os locais que visitam, pelo que estas mulheres evidenciam conhecimentos e
descrições exímias, que apenas detêm por terem usufruído de uma educação reservada às
elites.
Para as mulheres abastadas que gozavam de uma independência ﬁnanceira e familiar,
a possibilidade de viajar era uma oportunidade única para expandir as suas fronteiras geográﬁcas e conhecer outros países, culturas, artes e/ou buscar na viagem um meio de trilhar
um caminho de fé, através da peregrinação, como é o caso de Maria Celina Sauvayre da Câmara, de viagens exploratórias e de interesse antropológico, como é o caso de Annie Brassey,
terapêuticas, como as viagens de Luísa Grande e Emily Shore, ou de lazer, como é o caso da
maior parte das mulheres em análise. Neste sentido, estas escritoras viajantes inserem-se
num período em que a viagem surge como uma atividade de lazer ou ócio aliada à ideia de
um tempo livre que se aproveite em prol do desenvolvimento pessoal e maior aprendizagem
sobre o mundo (Baptista, 2016; Antunes, 2016).
Ainda que o Grand Tour tenha surgido no ﬁnal do século XVII, a sua disseminação, enquanto prática verdadeiramente turística e cosmopolita, apenas ocorreu na segunda metade
do século XIX, fomentado pelo desenvolvimento dos transportes, das vias de comunicação
e pela criação de empresas ligadas ao turismo organizado, como por exemplo a agência Cook,
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mencionada e elogiada frequentemente por algumas das autoras que fazem parte do nosso
estudo. Inicialmente, o Grand Tour tinha como principal objetivo enriquecer a formação cultural e desenvolver práticas pedagógicas de reﬂexão, observação e análise in loco nos jovens
pertencentes a uma elite aristocrática (Osório, 2014), levando-os em grandes e prolongadas
viagens pelos principais países da Europa. Aliás, a viagem era considerada uma experiência
de ócio que não só beneﬁciava a saúde física e mental daqueles que a experienciavam, mas
também constituía uma certa legitimação de um status social elevado.
Com o desenvolvimento do turismo organizado em pleno século XIX, as mulheres tiveram a oportunidade de experienciar o ócio através da viagem de um modo mais seguro, de
forma mais abrangente e com maior intensidade, ainda que, na maior parte das vezes, dependentes e acompanhadas pelo núcleo familiar (Thompson, 2011). Segundo Luísa Marinho
Antunes, as viagens femininas independentes, em Portugal, estavam limitadas a um grupo
diminuto de mulheres: as educadas e independentes ﬁnanceiramente e socialmente abastadas (Antunes, 2016), consequência de uma sociedade patriarcal e marital.
Na consideração destes aspetos, Polezzi refere que as produções femininas de viagem,
embora representem gestos de rutura, transposição de normas ou transgressão para com
uma ordem estabelecida pela aventura que a viagem independente representa, não são inovadoras nem são garantia de qualquer tipo de revolução do pensamento (2004, p.126). Aliás,
muito pelo contrário, as mulheres-viajantes que escrevem, durante o século XIX, tendem,
na maior parte das vezes, a possuir um discurso dominante, tradicional e até mesmo colonialista (Thompson, 2011; Antunes, 2012), como é quase sempre o caso, especialmente se
olharmos para os diários de Maria Celina Sauvayre da Câmara, Isabella de França, Carlota da
Bélgica, entre outros. Ainda que a viagem proporcione, de facto, uma libertação física e geográﬁca relativamente ao contexto cultural de origem, a verdade, é que a “ordem estabelecida”, os discursos de poder naturalizados e as representações do Outro interiorizadas viajam
com elas próprias.
À mulher madeirense não era permitida a possibilidade de discorrer ou ter a plena liberdade de escrever obras dentro do que o cânone considera os grandes géneros literários
como, por exemplo, o romance. São raras as exceções de mulheres cuja independência económica e familiar lhes ‘concedia’ esse direito e oportunidade num mundo literário masculino
e considerado rígido e inﬂexível, sobretudo no que dizia respeito a encetar viagens de forma
independente.
Nas primeiras páginas de alguns diários de viagem é frequente encontrar alguns pedidos
ou súplicas das autoras por complacência, indulgência e benevolência dos leitores e escritores pelos seus “simples” jornais. Segundo Sónia Serrano, é comum encontrar nos diários de
viagem femininos introduções excessivamente dóceis (fruto de corpos e mentes docilizados
(Foucault, 1998, 2006)), justiﬁcativas inferiorizantes, que procuram fundamentar a legitimidade ou motivo pelo qual as autoras se aventuravam no campo da escrita, “uma espécie de
pedido de desculpa pela ousadia de se exibir tão publicamente” (Serrano, 2017, p.38).
Com efeito, a escrita emotiva e frequentemente auto-censória parece ser uma característica atribuída à mulher, mantendo-a num registo de um discurso de menoridade inferiorizante e docilizado. Estamos perante exemplos de auto-inferiorização resultante da
legitimação e incorporação, naturalizada, da dominação masculina e da aceitação involuntária de uma imposição dos discursos de poder e modelos conservadores que o próprio eu
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feminino interioriza (Bourdieu, 1999). De acordo com Mota-Ribeiro, as imagens de como
deve ser uma mulher

são reproduzidas e disseminadas socialmente (...) integrando não só as práticas sociais e os
comportamentos face à mulher, mas também a resposta das próprias mulheres nas diversas
situações em que se joga a dominação masculina. Estamos perante um processo de interiorização destas imagens no próprio eu feminino (2000, p.4)

De forma geral, às mulheres era permitido uma maior ﬂexibilidade e liberdade de produção nos géneros e subgéneros literários como os diários de viagem (Polezzi, 2004), a biograﬁa,
a poesia, a maioria publicada na imprensa periódica, a autobiograﬁa, as traduções ou obras do
foro pedagógico e direcionadas para o seio familiar. No fundo, o diário de viagem constituía
uma modalidade de produção informal, menos restritiva e seletiva num mundo literário considerado rígido, inﬂexível e dominado maioritariamente por homens (Serrano, 2017).
Ainda que a Madeira fosse uma ilha de grande efervescência cultural em plenos séculos
XIX e XX, ela constituía um espaço conservador e profundamente católico, uma sociedade
perpassada por valores e princípios cristãos que acentuaram e perpetuaram as desigualdades
sociais relativamente às mulheres, quer modestas e humildes, quer abastadas e pertencentes
a uma elite, embora de formas diferentes e especíﬁcas. O modelo propagado, quer na Madeira, quer na Inglaterra vitoriana, contexto em que se inserem a maioria das nossas mulheres, pelos discursos da época submetia as mulheres ao plano doméstico, familiar e
pedagógico, regido por uma hierarquia de poder e de dominação masculina, que promovia
a obediência e subserviência como deveres. Esta estrutura hegemónica que colocava o
homem como representante máximo do lar, a “cabeça de casal”, invisibilizava e inferiorizava
as mulheres, submetendo-as à condição de esposas, mães e, na melhor das hipóteses, educadoras, constrangidas a modelos e dinâmicas sociais rígidas e conceções estereotipadas,
estimulando-as, igualmente, a autodisciplinar e a docilizar o seu comportamento e as suas
práticas. O corpo, historicamente construído, é resultado da convergência e cruzamento de
variadas práticas discursivas de cariz disciplinar (Foucault, 1998; 2006; 2009).
No fundo, a ﬁgura da mulher é enquadrada num papel social com base no seu sexo, determinado à nascença, e fruto de uma dominação masculina naturalizada (Bourdieu, 1999)
validadas por mecanismos, regras, estruturas, categorias e instituições sociais como o Estado
e a Igreja, por exemplo, desde sempre dirigidas pelo universo masculino/falocêntrico (Irigaray, 1993a; Gramsci, 1971), que promovem a desigualdade que é tradicionalmente reservada
ao feminino. Na consideração destes aspetos, a sexualidade passa a constituir e a deﬁnir o
sujeito feminino dentro de uma rede de normatividades coercivas e de relações de poder
(Irigaray, 1993a).
A educação da mulher estava, nesta época, intrinsecamente interligada à religião e/ou
sob o jugo de uma sociedade patriarcal, formando desde a infância, através da prece, do sacrifício, da consagração doméstica e familiar, as meninas com o objetivo de atingir a pureza
moral exigida socialmente, pelo que era extremamente árdua a aﬁrmação de uma mulher
no campo das artes, mesmo usufruindo de uma certa independência familiar. Aliás, segundo
Moisés Martins, a religião constitui um “instrumento de vigilância permanente, exaustiva,
omnipresente, capaz de tornar visível, permanecendo ele mesmo invisível (...) uma longa
rede de dependências hierárquicas” (1990, p.88).
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Em conformidade com o pensamento de Luce Irigaray, o espaço social ou as sociedades
foram construídas com base na necessidade de existência de fenómenos de sacrifício (Irigaray, 1993a, p.75), pelo que consideramos que o suplício, enquanto forma de performar imposta num meio falocêntrico, encontra-se socialmente ligado à mulher, no seu papel de mãe,
esposa, ﬁlha, etc. Trata-se, segundo a conceção foucaultiana, de uma espécie de biopoder
e docilização dos corpos e das mentes, ou seja, de técnicas, controlos e poderes disciplinares
sobre os comportamentos e a personalidade dos indivíduos (Foucault, 1998; 2006; 2009),
pois o corpo, de acordo com Butler, é público e político e, por isso, produto de relações de
poder e subjugação exercidas pela ordem social (Butler, 1990) dominada e determinada pelo
masculino (Bourdieu, 1999).
Do mesmo modo, e de acordo com o pensamento seminal beauvoriano, o homem foi,
desde sempre, representado como ser humano pleno e um sujeito com absoluto direito à deﬁnição no seu universo. Na consideração destes aspetos, a viagem pode representar uma forma
de subjetivação da mulher enquanto sujeito de direitos, pois, perante uma sociedade que reprime ‘naturalmente’ as suas potencialidades, a viagem apresenta-se como uma forma potencial de empoderamento, de quebrar e implodir barreiras físicas, geográﬁcas e mentalidades.
A experiência da viagem e escrita da mesma com recurso ao diário de viagem constitui
um testemunho e uma performance escrita do Eu para o Eu-futuro e para o(s) Outro(s). No
fundo, e em alguns casos em particular, escrever consiste num processo profundo de
(re)construção do Eu e o desdobramento do Eu e do Outro em mim (Baptista, 2006). Escrever
a viagem constitui não só uma performance como legitima uma posição concreta ou uma
tomada de consciência despoletada pelo percurso em si. A nosso ver, a viagem e a escrita
constituem uma dupla performance. Com efeito, em alguns casos, a viagem e a escrita
podem despoletar um efeito libertador, uma fuga e uma resistência à ordem ou aos discursos
de poder, como é o caso, por exemplo, de Luzia e Maria Celina de Sauvayre da Câmara, cujos
diários, em nosso entender, constituem em certos momentos uma performance de resistência e libertação do pensamento normativo.
Na consideração destes aspetos, pode existir na viagem um caráter e uma dinâmica de
deslocação ou mobilidade dupla e recíproca que pressupõe, de forma intrínseca, uma partida
e chegada. No entanto, a condição do viajante no regresso nunca é idêntica à do ponto de
partida. Segundo Normand Doiron, “o viajante não é o mesmo que era quando partiu, o espaço viajado transﬁgurou-o” (1995, p.178). Há, portanto, na viagem uma importância e vertente formativa, instrutiva e iniciática que lhe confere, em alguns casos, um papel ou processo
transformador, ocioso e da aprendizagem sobre o indivíduo que empreende uma jornada,
enfrentando o novo, desconhecido e o inesperado. Contudo, a viagem nem sempre se reveste
de um caráter transformador, na medida em que o viajante transporta consigo as suas próprias representações sobre o Outro e os discursos que o atravessam.
A viagem, uma performance pessoal e social de ócio, pressupõe o transporte de novos
saberes e experiências adquiridas, em virtude dos novos espaços trilhados e das novas gentes
com quem se travou conhecimento. Neste sentido, a viagem poderá constituir uma experiência de ócio que permite uma certa liberdade para as mulheres dos séculos XIX e XX e que
contribui para a construção de experiências que fomentam o próprio desenvolvimento humano, social e pessoal do indivíduo que a enceta (Cabeza, 2006).
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Consideramos a viagem e a escrita como performances físicas e psicológicas que induzem a um sem número de possibilidades de atos de resistência, uma espécie de discurso do
corpo, quer pelo movimento inerente à própria viagem, quer pela ação e prática da escrita.
O sujeito desloca-se do seu lugar de conforto e coloca-se em confronto o Outro e o desconhecido, potencializando uma possibilidade de abertura de horizontes ou, pelo menos, um
confronto com novas realidades.
Reiteramos a ideia de que ainda que a viagem constitua, de facto, uma performance física de movimento e deslocação entre o individuo e o seu contexto sociocultural isso não
implica a existência de uma mudança de mentalidades ou conceções que impregnam e atravessam a sua própria performance. Todavia, a viagem e a escrita surgem, neste sentido, como
possibilidades de um ócio transformador que viabiliza a transposição de fronteiras ou limites
espaciais, físicos, geográﬁcos, políticos, hegemónicos, etc., na medida em que é “caracterizado pela experimentação de vivências separadas do instinto e do fácil, que nos introduzem
na visão e desfrute de um mundo mais complexo, mas, a longo prazo mais enriquecedor, satisfatório e humano” (Cabeza & Amigo, 2014, p.15).

Conclusão

Os Estudos Culturais constituem um campo de estudos que possibilita a reﬂexão sobre
questões relacionadas com as identidades e a desconstrução dos discursos, dos comportamentos e das relações de poder que atravessam todo o corpo social. Esta não-disciplina procura assumir um papel desmistiﬁcante face a textos culturalmente construídos e
naturalizados. Como pudemos observar, muitos dos diários de viagem podem contribuir para
a conservação e reforço da ideologia falocêntrica (re)inventando e eternizando relações de
poder, através de discursos hegemónicos ﬁxados nas comunidades e nos indivíduos.
A autonomia consentida pela viagem permite, especiﬁcamente à mulher, a nosso ver,
desaﬁar a ordem patriarcal e possibilita uma consciencialização parcial do seu lugar no
mundo que, sem a viagem, não existiria pelas amarras e opressões existentes no seu contexto
cultural de origem. Esta independência da mulher deixa adivinhar a possibilidade de imaginar,
ver e adquirir um novo olhar sobre os valores, as tradições, os costumes e as religiões de outros povos, redimensionando, por vezes, a própria cultura, história e mesmo o seu próprio
ser, pois o discurso do Outro raramente deixa de fora o discurso sobre o próprio (mulher) e
a sua autorrepresentação.
A viagem apresenta-se como um caminho sagaz para o exercício de uma certa subjetividade, autonomia ou independência face ao próprio contexto de cada viajante. Ainda que
a viagem possibilite à mulher dos séculos XIX e XX um deslocamento físico e lhe conﬁra uma
espécie de resistência à ‘vulnerabilidade física e psicológica’ que foi, desde sempre, atribuída
ao universo feminino, a verdade é que, segundo Irigaray, “a mulher ainda não encontrou as
suas formas, para espalhar as suas raízes e ﬂorescer. Ela ainda necessita de nascer a partir
do seu próprio crescimento, da sua própria subjetividade. A mulher ainda não desenvolveu
a sua própria morfologia” (Irigaray, 1993b, p.180).
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rEsUmo
No presente trabalho é abordada a temática do ócio em intersecção com o fenómeno da globalização
que vivemos. A globalização, sendo um fenómeno que a todos envolve, sem regresso, também traz
consigo efeitos danosos, entre os quais se indica o do domínio da tecnologia massificada sobre os sujeitos, colonizando-os.
A prática do ócio mostra-se, pois, necessária, essencial e indispensável como meio de desvio a tais consequências nocivas ou, pelo menos, à sua neutralização. Pela execução de atos simples e comuns de
alcance para todos, como seja o caminhar, o estar em silêncio, a dedicação às manualidades, os sujeitos
vencem os comportamentos velozes e stressantes que lhes são impostos, readquirindo o equilíbrio físico, emocional e psicológico conducentes à paz interior e felicidade.
Neste trabalho o ócio é tido como o comportamento que o sujeito pretende e determina, demonstrando ser, desde logo, uma experiência da maior importância. Apesar de não constituir uma obrigação,
revela um compromisso do sujeito consigo próprio, uma vez que é uma livre escolha, ser incorporado
por valores, concretizado com o fim em si mesmo e ser também gerador de satisfação e prazer para o
sujeito. Pela prática do ócio o sujeito toma consciência de si e do que o rodeia, criando as condições
no desenvolvimento do seu ser. No processo da prática do ócio, as experiências vividas pelo sujeito
conduzem-no sempre e também ao conhecimento.
PALAVrAs-CHAVE:
Ócio. Globalização, Efeitos, Práticas, Felicidade

Vivemos atualmente mergulhados no mundo globalizado.
O fenómeno da globalização, que se iniciou logo após a II Guerra Mundial é difícil de
deﬁnir ou conceptualizar. Conforme a perspectiva sob que é analisado, ele é entendido de
modo diverso. Contudo, poder-se-á dizer que sobre os escombros da II Guerra Mundial se
estabeleceram novas ligações sociais, culturais, económicas e políticas, à escala global, assentes em quatro pilares: comércio, movimentos de capitais, migrações e propagação do conhecimento.
Envolvendo a maioria dos povos e países do mundo, pelo estabelecimento de novas as
ou pela refundação de outras, a globalização, a partir dos inícios da década de 90 do século
passado, torna-se notória e sentida pela generalidade das pessoas no seu próprio dia a dia.
Desde logo, porque nos rodeou de vária tecnologia direcionada quer para o espaço doméstico, quer para o emprego e fez despontar as comunicações fáceis e de baixo custo, necessárias e indispensáveis à troca de ideias, informações e conhecimentos que contribuem para
o desenvolvimento aprofundado das quatro vertentes que a compõem. Vive-se em constantes mutações, tantas vezes de modo vertiginoso.
1
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Isto é, as novas tecnologias de informação e a inovação surgem como necessidade na
abertura e aprofundamento das relações sociais internacionais, aos diversos níveis; por seu
turno, a globalização gera a universalização no acesso às novas tecnologias, ao conhecimento
e inovação, como meios de comunicação e desenvolvimento. Servem-se mutuamente. Interligam-se, praticamente, a todas situações da vida e inﬂuenciam-na de forma determinante,
como um “aparelho” em que as respetivas imagens “se entrepõem entre o mundo e homem.
Seu propósito é serem mapas do mundo, mas passam a ser biombos. O homem, ao invés de
se servir das imagens em função do mundo, passa a viver em função das imagens” (Flusser,
1985, p. 7).
No seu desenho atual, de elevada variabilidade que é sentida e de todos conhecida, os
sujeitos parecem desempenhar um papel ativo, em reação quase automática e a velocidade
elevada e com grande ruído, já que recolhem, transmitem, manipulam e partilham as informações de que dispõem. Esta possibilidade, concede-lhes um sentimento de auto-suﬁciência
e a sensação de poder, entendido este como a capacidade de controle e inﬂuência para se
obter um resultado, em ação que exprima superioridade.
Como observou Foucault, manifestações de verdade e saber também são produtos do
poder. Como verdade, o poder institui-se pelo discurso ou pelos movimentos, por vezes sem
adequadas reﬂexões ou consciência: “somos forçados a produzir a verdade pelo poder que
exige essa verdade e que necessita dela para funcionar, temos de dizer a verdade, somos
coagidos, somos condenados a confessar a verdade ou encontra-la” (Foucault, 1999, p. 29)
e, por isso, sempre importará
captar o poder em suas extremidades, em suas últimas ramificações (...) captar o poder nas
suas formas e instituições (...), principalmente no ponto em que ultrapassando as regras de
direito que o organizam e delimitam (...)
Em outras palavras, captar o poder na extremidade cada vez menos jurídica de seu exercício
(Foucault, 1999, p. 182).

Novos discursos, novas práticas vão-se implantando e passam a desempenhar um papel
central nas mudanças que ocorrem aos diversos níveis, contribuindo para as alterações das
relações sociais e, por sua vez, novas identidades se constroem. Circunstâncias estas que
transportam diﬁculdades na construção do “EU” dos indivíduos e na criação empática das
relações sociais.
As condições do mundo globalizado, tal como são os seus contornos hoje em dia cria
uma certa habituação e o desejo que tudo ocorra em tempo real, como que por magia. Não
interessam as fases intermédias entre causa e efeito, apenas se quer que, com um só gesto,
se obtenha o resultado pretendido. Ora, no dizer de Umberto Eco (2012), “a magia ignora a
longa cadeia das causas e dos efeitos e, acima de tudo, não se preocupa em chegar às conclusões através de provas sucessivas, que mostrem uma relação repetível entre causa e
efeito” (Eco, 2012, p. 152). Além disso, “a tecnologia faz tudo para que percamos de vista a
cadeia das causas e dos efeitos” (idem). Na verdade, a simultaneidade incutida como o impulso que transportaria conhecimento e abundância que conduziria ao auge do desenvolvimento pessoal e social, trazendo benefícios, trouxe também uma certa desordem psicológica
motivada pelo stress e tensão, que nos desconecta do mundo e da empatia com o ‘outro’.
Sentimo-nos permanentemente insatisfeitos.

O ÓCIO NO MUNDO GLOBALIZADO

Invocando-se a liberdade, o homem livre, os direitos humanos, neste mundo globalizado
parece viver-se sem direção ou regras de convivência. Todavia, isto não é assim. A globalização é titulada por entidades que a dirigem e possuem regras especíﬁcas de políticas que servem os seus interesses, oportunamente e por si estabelecidos. Bastará atentar ao facto de
que o poder político (que é eleito pelas populações) dos diversos países se encontra aprisionado pelo poder económico (que nunca é sujeito a escrutínio popular) e como as populações
tantas vezes votam contra o seu próprio interesse achando que os interesses defendidos
pelas elites os irão beneﬁciar.
Essas entidades que titulam o modus faciendi da globalização (que não se sabem quais
são, mas que muitas vezes se identiﬁcam de ‘mercados’, transnacionais e multinacionais)
são, pois, as possuidoras do algoritmo, isto é, da fórmula de sequência lógica, deﬁnida e
ﬁnita dos passos a dar em determinada tarefa para certo resultado. Como detentoras do algoritmo “inﬂuenciam a apresentação, de modo a adequar-se a uma variedade de interesses
ﬁnanceiros, políticos e sociais, a par do gosto dos utilizadores, para que estes possam continuar fechados no silo de opiniões que os entretêm” (Damasio, 2017, p. 293).
Reaﬁrmando, o imediatismo e a velocidade impostos neste mundo globalizado, são geradores de automatismos e superﬁcialidades comportamentais dos indivíduos, que põem
em causa a empatia e a solidariedade. Como diz Franco Berardi: “A solidariedade é o lado
político da empatia, do prazer de estarmos juntos. ... O que me parece é que os processos
tecnológico e económico geraram, simultaneamente, o capitalismo ﬁnanceiro e a aniquiliação
tecnológica da presença do outro.” (Pina, 2018, par. 6). Na verdade, concordando-se com
Franco Berardi:
Quando o processo de comunicação se torna vertiginoso, assente em multicamadas e extremamente agressivo, deixamos de ter tempo material para pensarmos de uma forma emocional e racional. Ou seja, o pensamento crítico morreu”. (Pina, 2018, par. 8)

Sem debate e pensamento crítico, os indivíduos centralizam a vida em si próprios, confundem a realidade com os seus desejos e ambições, apenas modelados pelo prazer e diversão. De tal sorte que não aceitam ou admitem opiniões que se afastem das suas ou do
seu grupo e, perante um problema ou adversidade, advogam a solução que corresponda aos
seus interesses próprios, de exequibilidade a curto prazo.
Mais: as vivências no mundo globalizado criam uma aparente e ilusória autonomia, conﬁgurante de liberdade e poder, o que corresponde à ambição de destaque. O indivíduo, apesar de conhecer e dominar as “manhas” das relações económicas e sociais, por desconhecer
os procedimentos do algoritmo (que lhe são inacessíveis), tal como um fotógrafo,
“domina o aparelho, sem no entanto, saber o que se passa no interior da caixa. Pelo domínio
do input e do output, o fotógrafo domina o aparelho, mas pela ignorância dos processos no
interior da caixa, é por ele dominado” (Flusser, 1985, p. 15).

No desejo de ver reconhecida a sua participação ativa na vida como contribuição na deﬁnição do futuro social, vê hipotecados a sua liberdade e o seu livre arbítrio, porque a sua
participação é sempre controlada, sob avaliação, em permanente conﬁguração segundo os
interesses de quem efetivamente possui as rédeas do futuro.
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Na quimera de dominar, o indivíduo acaba por ser colonizado por quem possui e manipula o algoritmo. A neutralidade, a liberdade, a auto-suﬁciência, a autonomia que a globalização exterioriza são falácias que, na verdade, sequestram os indivíduos. Com efeito, o
indivíduo no contexto complexo dos diversos domínios da globalização, designadamente no
da tecnologia e meios de comunicação, corre um risco muito elevado, que é aquele que está
intimamente ligado à sua personalidade. As ilusões transmitidas, a superﬁcialidade nas relações sociais e a ausência de debates (mesmo que consigo próprio), pensamentos e reﬂexões causam uma alteração no funcionamento do cérebro: as concentração e memória
modiﬁcam-se, dando-se formas amputadas de pensar, de sentir. Ao agir num mundo fechado
e egocêntrico, em que o ‘outro’ é um instrumento, o homem não inventa ou cria a elasticidade que permita enfrentar as adversidades e encontrar as soluções, equilibradas e harmoniosas, para os seus problemas. (Damasio, 2017)
A vida do indivíduo transforma-se num vazio, sem felicidade.
A decisão rápida, não ponderada não produz solução nas relações com o “outro”, o que
acarreta desânimo e desinteresse.
Estes, sendo alguns aspetos do lado ‘negro’ ou ‘danoso’ da globalização que, por determinantes na nossa vida e no futuro da Humanidade, não são para ignorar, porquanto, não
será de admitir um qualquer regresso ao passado, mesmo que admitido como possível cultural e socialmente. A globalização é o caminho da Humanidade.
Então, haverá alternativa?
A resposta tem de ser aﬁrmativa. A própria natureza humana dá-nos a profunda convicção que uma alternativa tem de existir, por indispensável e determinante para a vida e
para o futuro da Humanidade.
Tomando por referência que o bem mais desejável é a Felicidade, a empatia e solidariedade humanas são valores a relevar e estes são reconhecidos pelo registo do caracter dos
indivíduos. Zygmunt Bauman dá por certo (no que corroboramos) que há muitas maneiras
de ser feliz e um dos fatores que dão feição à vida humana é o carácter:
“o carácter é algo muito individual, você pode trabalhar em cima do seu carácter,
quando quiser, pode mudá-lo, melhorá-lo, boa parte está sob o seu controle” (Bauman, 2011,
sec. 26:05).
Mesmo no conjunto das opções que o “destino” faculta, “as escolhas entre essas opções
são feitas pelo seu carácter. E como os tipos de carácter são muitos e bem diferentes não é
possível dar uma receita para a felicidade” (2011, sec. 27:08). Resulta, pois, que o carater representa o fator essencial numa alteração posicional ou de conexão do indivíduo com o ‘outro’,
em sentido coletivo com a Humanidade. E, portanto, é no equilíbrio entre a liberdade e o “Eu”
que se poderá encontrar uma vida feliz. Voltando ao pensamento de Zygmunt Bauman,
há dois valores essenciais que são absolutamente indispensáveis para uma vida satisfatória,
compensadora e relativamente feliz. Um é a segurança e o outro é a liberdade (...) Segurança
sem liberdade é escravidão; sem segurança é um completo caos (...) Então, você precisa dos
dois” (Bauman, 2011, sec. 21:49).

O primeiro passo a dar é o de resistir, pois na resistência adquirem-se as forças e a energia potenciadoras do sucesso individual e ganho para a Humanidade.
Como é sabido, o desenvolvimento da tecnologia, permitido e incrementado pela pró-
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pria globalização, a tecnologia comporta um grande ‘ruído’ - rádio, televisão, tráfego de veículos, eventos culturais de massas, como o futebol, etc. , que nos desliga do nosso mundo
interior. O silêncio apresenta-se como barreira a tal ruído. é que o silêncio conduz-nos para
nós próprios, para o nosso interior, o que nos permite ver o que o ruído tapa. Caminhar, em
silêncio, descobrimo-nos e connosco estabelecemos o diálogo que nos dá a consciência de
nós, reparando no nosso corpo, no que somos, no que queremos, no que faremos, sem utilitarismos ou racionalismos (Pablo Bujalance, 2017).
Apenas no intuito contemplativo e em rebelião ao peso do económico que as relações
humanas hoje transportam, por valorizarmos os nossos pensamentos e emoções e concentrarmo-nos na vida, buscando pela reﬂexão o auto-conhecimento e a conexão com nós próprios. “Ficar em silêncio e caminhar são hoje em dia duas formas de resistência política”
(Pablo Bujalance, 2017).
Resistência da qual também se retiram outros benefícios importantes. Nesse jogo de
resistir ao que nos querem impor e a reﬂexão conducente de auto-conhecimento, encetado
ou a manter, abre-se o caminho das melhores escolhas nas decisões a serem tomadas; dáse a abertura a novas aventuras e criações, valorizam-se as amizades , concede-se a atenção
aos valores humanistas como a lealdade, o afeto, o companheirismo, a empatia e sobretudo
da solidariedade que
“é o lado político da empatia, do prazer de estarmos juntos. E quando as pessoas gostam
mais de estar juntas do que competir entre si, isso signiﬁca que o capitalismo ﬁnanceiro
está condenado” (Pina, 2018, par. 4).

Estas são duas ações ao alcance de todos que têm perfeito cabimento na conceção de
ócio, desde que seja
“aquilo que realizam as pessoas de forma livre e, simplesmente, porque o desfrutam ...
uma ação pessoal e comunitária que tem a sua raiz na motivação e na vontade” (Cuenca
Cabeza & Amigo, 2014, p. 11),

Ações, estas, que apenas exigem algum esforço e dedicação, como um desafio que, na
verdade, também o é ao transportarem mudanças que reclamam cuidados e salvaguarda.
E, se estas são duas ações de ócio que refletem um estilo de vida, outras há, igualmente
por todos alcançáveis, que podem ter o seu enquadramento na resistência a todo o tipo de
‘dano’ que o fenómeno da globalização acarreta nos seus diversos aspetos.
Referimo-nos, em particular, às relativas ao ócio criativo, através do qual realizamos experiências pelas quais enformamos o nosso potencial criativo e o desenvolvemos e que é
“ caracterizado pela experimentação de vivências separadas do instinto e do fácil, que nos
introduzem na visão e desfrute de um mundo mais complexo , mas, a longo prazo mais enriquecedor, satisfatório e humano” (Cuenca Cabeza & Amigo, 2014, p. 15).

Delas obtemos a satisfação por contemplarmos e dessa contemplação retirarmos novas
possibilidades de novas realidades e que constituem verdadeiros atos de resistência na medida em que toma por referências a liberdade, a satisfação como recompensa, a superação
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como importância, a identidade como reconhecimento. Atos ou ações simples como cozinhar,
costurar, pratica de bricolagem e outros trabalhos manuais, tantas vezes a serem feitos com
material a reciclar. Ações que iluminam, ao gerarem liberdade e contentamento, ao facultarem
a autorrealização, ao conferirem reconhecimento e dignidade, o que é por todos desejados.
São, pois, estas e outros tipos de ações de ócio que, por criarem as condições a modificações da vida individual e comunitária no sentido dos valores humanistas, fazem resistência, como atos de resistência contínua e verdadeira.
Mais, na busca incessante da Felicidade, a grande aspiração do ser humano,
“o direito ao ócio deve tornar-se ... no nosso dever de promover um tempo ocioso e ainda
no correlato direito que todos deveremos ter condições educativas e culturais que nos aproxime mais da humanidade do ser humano, o que só é possível sob a condição de um tempo
vivido em pleno ócio” (Baptista, 2014, p. 101).

No condicionalismo dos nossos dias, uma decisão diferenciadora talvez seja a de:
“encontrar outras formas de viver o tempo, valorizando a memória, sem ficar preso à história, não temendo paradoxos ou o que não se conhece por inteiro, porque é nesse processo
que o desejável pode ser alcançado” (Belanciano, 2018, par. 12).

FrUIção EsTÉTICA, ArTEs PErFormATIVAs E óCIo1

Jacinta Bola2
Maria Joana Alves Pereira3

rEsUmo
Neste trabalho pretendemos traçar um paralelismo entre alguns conceitos de Deleuze e Guattari e a
temática do ócio. Faremos uma explanação teórica, partindo daquela que foi uma prática partilhada,
por vários anos, no mundo da música. Durante anos de performance, sentimos necessidade de perceber teoricamente as sensações vivenciadas. A teoria da repetição, do pós-modernismo de Deleuze,
ajudará a perceber conceptualmente as práticas performativas, enquanto a temática do ócio ilustrará
o processo evolutivo resultante da performance: «um ócio (...) em que o desenvolvimento humano
está acima da fruição do dinheiro, (...) do prazer e para lá da diversão. (...) que realize a pessoa, capaz
de integrar as suas vivências num todo unitário, com outras experiências de vida importantes. Por isso,
(...) interdependente e em harmonia com outros valores pessoais e sociais (Cabeza, 1999, pp. 19–20)».
Assim, Deleuze e Guattari (1992) consideram que a arte como objeto se liberta de imediato do artista,
tornando-se dele independente, também não ﬁcando sujeita a um recetor. A arte é, assim, independente
do seu criador, preservando-se num “bloco de sensações, isto é, um composto de percetos e afetos”
que imanam da obra autonomamente - “A obra de arte é um ser de sensação, e nada mais: ela existe
em si” (Deleuze & Guattari, 1992, p. 213). Deste modo, o artista é o portador, inventor e criador de
afetos, relacionando-os com os percetos que mostra e manipula. Não criando apenas na obra, mas para
o público que é transportado na transformação e no devir. Na linguagem da fruição de ócio, “esta interpretaçao
̃ é a principal responsável porque, em duas situaçoẽ s idênticas, a pessoa experimenta emoçoẽ s
e sensaçoẽ s radicalmente diferentes; apenas diferenças de interpretaçao
̃ separam as experiências de
ócio das que não o são (...)” (Monteagudo, Cuenca, Bayón, & Kleiber, 2013, p. 156).
Por outro lado, a estética e o estilo para a manusear, não obedecem a regras, sendo sensações ou
blocos de sensações: de percetos, afetos e devires. Não importa tanto o que se diz através da interpretação de um tema, de uma canção, como o que surge das relações de contraponto sonoras entre as
frases da melodia e os ‘compostos de sensações’ que, melodias, harmonias e outro tipo de sonoridades,
criam, experimentam ou fazem experimentar, procurando as ‘cores’ do som. Da mesma forma, “o ócio
é um estado da alma (...) uma atitude de perceção recetiva, da imersão intuitiva e contemplativa do
ser” (Pieper, 2003, p. 45) e, não depende tanto da atividade escolhida como da sensação e signiﬁcado
que a prática dessa atividade provocam no indivíduo (Monteagudo et al., 2013).
Deleuze e Guattari (1992) deﬁnem a arte como ‘composição’, entendida como composição estética e
não técnica, composição de sensações e não de técnicas. Validam, no entanto, a necessidade da técnica
como meio para a subjetivação e individuação de cada artista e de cada obra, no sentido de que a técnica promove o domínio dos materiais. Como tal, deve restringir-se à duração dos mesmos, destacando-se o plano estético e não mais o técnico como projeção da obra de arte conducente da sensação
e, neste patamar, a questão da ‘representatividade’ não se coloca, “já que nenhuma arte, nenhuma
sensação jamais foram representativas” (Deleuze & Guattari, 1992, p. 248). Estes autores consideram
que compor, performar, é forçar a sensação a desenquadrar-se, numa “desterritorialização superior”,
é fazer com que a sensação passe a ocupar completamente o plano onde está, estendendo-o, distendendo-o “pela Terra inteira” de modo a desbloquear “todas as sensações que ela contém” (Deleuze &
Guattari, 1992, p. 253). Para além disso, deﬁnem para o pensamento o objetivo de “esboçar um plano
sobre o caos”, seja em que tipo de forma for – pensamento artístico, cientíﬁco ou ﬁlosóﬁco. Se o plano
técnico e o plano artístico, sendo diferentes, acabam por ser ambos componentes essenciais no pro1
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cesso de criação, como pensar então a melhor forma de conceptualização como preparação para o improviso que está presente no plano da realização do jazz enquanto arte? A teoria da repetição do pósmodernismo de Deleuze (1988) é um recurso conceptual onde se pode inserir a prática de vários tipos
de intérpretes musicais, sejam estes do ramo erudito, seja na área do jazz. De acordo com esta conceptualização, só a intensidade traz o novo. Esta teoria pode ser também ligada aos tipos de vivência
de ócio, descritos como um processo evolutivo, uma forma de passar “de um ócio casual, centrado na
diversão a um mais valioso (...) em que o seu nível de proficiência da atividade pode levar a sentimentos
de autorealização e crescimento pessoal” (Monteagudo et al., 2013).
PALAVrAs-CHAVE
Arte; Performance musical; Deleuze; Ócio.

Fruição estética e ócio

Deleuze e Guattari (1992) consideram que a arte é algo que perdura, apesar de não ir
para além do seu suporte físico (talvez daí a sua original materialidade). No entanto, a arte
como objeto liberta-se de imediato do artista, tornando-se dele independente. Também não
ﬁca sujeita ao seu recetor. Este apenas experimenta a arte, numa segunda fase, se a alcançar.
é independente do seu criador, no sentido em que se preserva num “bloco de sensações, isto é, um composto de percetos e afetos” (Deleuze & Guattari, 1992, p. 213) que imanam da obra autonomamente. Por seu turno, desenhando um paralelismo, “o ócio não é um
tempo, mas sim uma experiência propiciada por um estado mental que me permite desfrutar
de algo que os outros, talvez, não desfrutem” (Cabeza, 1995, p. 55). O ócio, pode ser, à semelhança da obra de arte, um conjunto de sensações.
Assim os acordes numa obra musical – consonantes ou dissonantes – são percetos e
afetos de música. O artista constrói blocos de percetos e de afetos, compondo, trabalhando,
ao mesmo tempo, com sensações. O objetivo da arte, deﬁnida enquanto composição, será
o de criar um perceto a partir das perceções do objeto e dos estados de um sujeito percipiente, o afeto das afeções, extraindo “um bloco de sensações, um puro ser de sensações”
(Deleuze & Guattari, 1992, p. 217). é o fazer acontecer, no agora. é o devir.
Nas práticas de ócio, “a sensaçao
̃ de liberdade é a pedra angular do ócio” (Monteagudo
et al., 2013, p. 3) e, essa liberdade, acontece quando o ócio é vivido como expressão individual; quando a ação de ócio é escolhida deliberadamente e livremente pelo sujeito. Além
disso, o ócio não tem ﬁns utilitários, sendo um ﬁm em si mesmo e nas sensações que provoca
no indivíduo, de prossecução e de desenvolvimento e renovação de si mesmo.
Igualmente, o intérprete cantor, tal como o romancista, inspira-se no que viveu, mas
transforma esse momento vivido em algo que passa a existir por si, num momento perdurável, “eliminando tudo o que sobra e impregnando o momento de emoção, saturando-o” (Deleuze & Guattari, 1992, p. 223), não por imitação do momento, mas dando-lhe continuidade,
numa sensação – algo indeterminável, indiscernível, a que estes autores chamam de “afeto”
(Deleuze & Guattari, 1992, p. 225).
Um grande intérprete é, também ele, um artista que inventa afetos, no devir da sua
música, da sua voz, na sua execução interpretativa. Dessa forma os afetos encadeiam-se “em
compostos de sensações que se transformam, vibram, se enlaçam ou se fendem: são estes
seres de sensação que dão conta da relação do artista com o público. (...) O artista acrescenta
sempre novas variedades ao mundo” (Deleuze & Guattari, 1992, p. 227). E, esses percetos e
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afetos, podem despoletar, da parte do recipiente, uma experiência de ócio, particular, sendo
esta “uma área especíﬁca humana que faz com que nos sintamos livres, desprendidos e dispostos a atuar só pelo facto de que tal nos dá satisfação” (Cabeza, 1995, p. 55).
Repare-se como o pós-estruturalismo recuperou o sujeito criador, não através do seu
eu psicológico mas enquanto produtor de afetos e percetos. Assim, o artista é o portador,
inventor e criador de afetos, relacionando-os com os percetos que mostra e manipula. Não
criando apenas na obra, mas para o público que é transportado na transformação e no devir:
A arte é a linguagem das sensações, que faz entrar nas palavras, nas cores, nos sons
ou nas pedras. A arte não tem opinião. A arte desfaz a tríplice organização das perceções, afeções e opiniões, que substitui por um monumento composto de percetos, de afetos e de blocos de sensações que fazem as vezes da linguagem (Deleuze
& Guattari, 1992, p. 228).

“é sob esta condição que a matéria se torna expressiva: o composto de sensações realiza-se no material, ou o material entra no composto, mas sempre de modo a se situar sobre
um plano de composição propriamente estético” (Deleuze & Guattari, 1992, p. 251). O pensamento contem o objetivo de “esboçar um plano sobre o caos”, seja em que tipo de forma
for – pensamento artístico, cientíﬁco ou ﬁlosóﬁco: “Pensar é pensar por conceitos, ou então
por funções, ou ainda por sensações, e um desses pensamentos não é melhor que o outro,
ou mais plenamente, mais completamente, mais sinteticamente ‘pensado’” (Deleuze & Guattari, 1992, p. 254). Cada qual dentro do seu próprio contexto, criando sensações ou conceitos,
respetivamente. Subsistindo, no caso da arte abstrata, ou no caso dos limites do desenvolvimento da improvisação jazzística, a pretensão do reﬁnamento da sensação, desmaterializando-a.
Monteagudo et al (2013) deﬁnem o conceito de ‘itinerário de ócio’ como um estudo
longitudinal das escolhas das atividades de ócio ao longo da vida, sendo estas determinantes
para a perceção do “valor do ócio como fator de desenvolvimento pessoal e social” (2013,
p.10). Ao encontro do pensamento de Deleuze e Guattari (1992) e, de acordo com estes estudos, as atividades de ócio podem ser geradoras de afetos, percetos e sensações, permitindo
o encontro consigo próprio e com os outros, pela repetição conducente à criatividade e à
superação, na medida em que,
o ócio é descrito como uma das poucas áreas da vida em que as pessoas encontram
um espaço para a expressão e para o crescimento pessoal através da escolha e do
envolvimento livre nas coisas de que gostam e que os redeﬁne como indivíduos
(Monteagudo et al., 2013, p. 1).

Estes autores concluem que “quanto maior a complexidade que podemos incorporar e
atender com sucesso nas nossas práticas de ócio, maiores serão as probabilidades de ter experiências de ócio valiosas, capaz de transformar o ócio num fator de desenvolvimento pessoal e social” (Monteagudo et al., 2013, p. 7).
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Para Aristóteles, assim como para Nietzsche e outros ﬁlósofos de pensamento não racionalista, o ócio não deveria ser uma mera atividade de descanso ou uma prática de lazer
entre as atividades laborais. Estes ﬁlósofos defendiam que as atividades humanas de excelência deveriam ser da esfera do ócio. Tal linha de pensamento, distingue o ócio “num âmbito
de autonomia, aqui diferenciado do trabalho e do jogo, inclusive” (Cabeza, 2016, p. 15). O
que permite, ao mesmo tempo, distinguir estado de ociosidade de experiência de ócio, “diferenciando-os em função da intensidade e profundidade da experiência e dos atributos nela
implicados” (Rhoden, 2009, p. 1233).
A teoria da repetição do pós-modernismo de Deleuze (2000) revela-se muito fecunda
como recurso conceptual onde se pode inserir a prática de vários tipos de intérpretes musicais, sejam estes do ramo erudito — o que pode incluir repetição motora da partitura escrita
quase até à exaustão —, seja na área do jazz — que, para desenvolvimento de ideias improvisacionais, pode incluir repetição ad eternum de standards ou de estruturas semelhantes
aos standards.
O conceito do eterno retorno, já formulado por Nietzsche (Deleuze, 1988, p. 15), explica
a repetição não como repetição do mesmo, mas como repetição que reitera constantemente
a ‘ideia da coisa’, originando um processo de criação do novo com base na intensidade —
considera Deleuze (2000). Como tal, pode ser aliado ao ócio enquanto prática criativa, de
performance e potencial geradora de novidade, portanto, de desenvolvimento de algo que
pressupõe liberdade. Aqui, a repetição jamais pode ser entendida como algo rotineiro mas
sim, algo que imerge num processo consciente de desenvolvimento. “O ócio autotélico convoca o compromisso pessoal, que acontece quando tomamos consciência do caráter diferencial da prática da atividade e imergimos num processo consciente de desenvolvimento”
(Cabeza, 2016, p. 13). O ócio com ﬁm em si mesmo (autotélico) é deﬁnido pela
liberdade de ação e eleição, a autotelia, a gratiﬁcação da ação e o facto de ser uma
atitude, mais do que a ação por si própria. Tem de especíﬁco o seu carácter consciente, reﬂexivo, global, de melhoria, abertura e encontro com a cultura. Está relacionado com a autorrealização, no qual estão implícitas a aprendizagem e a
formação” (Cuenca Cabeza & Amigo, 2013, p. 8).

De acordo com esta conceptualização, só a intensidade traz o novo — é o elevar à potência inﬁnita, a repetição daquilo que é a singularidade. Só essa intensidade cria o novo, o
original, tal como nas práticas performativas musicais, especialmente no jazz, no qual, para
o desenvolvimento da improvisação, é necessário conhecimento profundo da estrutura e
harmonia da peça, entranhada quase visceralmente, para que, através da intensidade da repetição do chorus e do desenvolvimento das ideias sucessivas improvisacionais, se ultrapasse
o próprio chorus e se vá para além da estrutura, num nível de construção rítmico-melódicoharmónica de verdadeira criação.
Vista sob esta perspetiva, a realidade é uma virtualidade inﬁnita onde a intensidade a
faz tomar forma, pois a matéria de que parte a criação é indivisível. O novo é assim criado a
partir desta virtualidade inﬁnita e, por outro lado, só a intensidade faz com que aconteça.
Acresce ainda que, a intensidade nos afasta dos hábitos e da memória, enquanto a repetição
é fruto da vontade, do desejo que origina a intensidade. Nietzsche deﬁne que o eterno re-
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torno do mesmo está relacionado com a vontade — o sujeito deseja para si próprio o retorno
do mesmo (Deleuze, 1988). Valoriza-se desta forma a repetição como algo que origina o
novo, pegando no mesmo e esticando-o, deformando-o, abordando-o de todos os ângulos
possíveis, o que pode ser considerado uma perfeita descrição do ato artístico. Com efeito,
na performance musical jazzística, é exatamente isso que acontece.
Picasso, para chegar ao nível de intensidade de movimento no desenho de um cavalo
em apenas quatro ou cinco traços, começou por desenhar e pintar retratos realistas do animal, repetindo diversas vezes o traçado por cima da mesma ﬁgura, até que chegou a uma só
linha, capturando a intensidade e reduzindo a expressão da forma a um único traço.
Por volta do ano de 1925, Louis Armstrong, com os seus Hot Five, elevou a improvisação
jazzística a um nível nunca antes conseguido, ao fazer algo de equivalente ao que descrevemos no caso de Picasso. E no projeto 1+1 de Wayne Shorter e Herbie Hancock (1997) atingese a saturação do som, secando-o, reduzindo-o ao mínimo na sua singularidade. é como
descrevem Deleuze e Guattari:
Que a escrita seja como a linha (...) de Virgínia Woolf. (...) é preciso ‘saturar cada átomo’ e,
para isso, eliminar, eliminar tudo o que é semelhança e analogia, (...) tudo o que excede o
momento, mas colocar tudo que ele inclui. (...) Reduzir-se a uma linha abstrata, um traço,
para encontrar a sua zona de indiscernibilidade com outros traços e entrar, assim, na hecceidade como na impersonalidade do criador. (...) Saturar, eliminar, colocar tudo (Deleuze
& Guattari, 1997a, p. 64).

A música erudita tonal por várias vezes atingiu patamares de limite, como por exemplo
no pós-romantismo de Schoenberg, imediatamente antes da rotura com o Tonalismo e a
criação do novo sistema do Dodecafonismo, por esse mesmo compositor. De variadas formas
se quebrou o paradigma tonal vigente durante séculos e se criaram novos sistemas e alternativas: “Há um ‘limiar’ contínuo da potência, que acompanha de cada vez a transposição
dos ‘limites’ da axiomática” (Deleuze & Guattari, 1997b, p. 148).
No período da música clássica, fazia-se a repetição por ela mesma, com pequenas alterações de dinâmica. No jazz, mantendo-se muitas vezes a utilização do sistema tonal, conseguiu-se o desenvolvimento do tonalismo, que ultrapassou o pós-romântico até um limite tal
que deixou de ser romântico. Isto é, até à ‘saturação do átomo’, até ao ‘traço único’ de Picasso, numa intensidade de uma nota única, que atravessa uma harmonia de múltiplas sonoridades – plastiﬁcando-se e moldando-se. Um mesmo som passando de nota consonante
de um acorde para nota altamente dissonante no próximo, para resolver como tensão de
11ª Aumentada no seguinte e, assim, ﬁcar em suspensão.
Na música clássica, tonal, o perceto transmitido é de estabilidade, pois sente-se que,
apesar de determinados momentos de tensão ou distensão, a resolução vai acontecer num
momento de consonância completa. Pelo contrário, no tipo de jazz a que me reﬁro, a sensação primeira pode parecer de tal modo abstrata que poderá provocar um estado permanente
de inquietação. No entanto, no jazz, há sempre o ‘retornar ao mesmo’ porque a base estrutural harmónica para o desenvolvimento improvisativo se mantém até ao ﬁm, apesar de sofrer metamorfoses a todos os níveis: na abordagem dinâmica, rítmica, de tensões
harmónicas, etc. A estrutura e a harmonia de base mantêm-se repetidas até ao ﬁnal e, isto
não acontecendo, cria-se uma nova estrutura, por vezes em tempo real da performance,
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para substituir a que estava a ser utilizada e passar esta a ser repetida como ‘cauda’ sob improvisações ﬁnalizantes.
Portanto, na virtualidade tudo pode existir, mas torna-se real na intenção, na repetição,
que não é divisível como a extensão. Pelo contrário, só a intensidade (neste caso a obra de
arte) faz a extensão existir (Deleuze, 1988). Dessa forma, poucas coisas de diferença absoluta
realmente existem. O conceito do eterno retorno explica o alcance da criação, da diferença,
“elevando o que se quer à enésima potência” (Deleuze, 1988, p. 17), trazendo assim o novo.
Mas o novo não é a representação do que lhe pré-existe. é a verdadeira criação do que não
existia antes.
Na linha de pensamento ocidental tradicional, defende-se que o conhecimento se faz
por representação e que as palavras equivalem às coisas, esgotando-as num presumível sentido único e objetivo. Muito do conhecimento Ocidental é elaborado por representação e
não pela criação ou expressão (ou pela própria materialidade das coisas).
Esta é, também, uma das temáticas de estudo recorrentes em Estudos Culturais: a do
predicado do pensamento não representativo e da importância da materialidade da cultura,
tanto para a ação como para a reflexão. Assim como, na temática do ócio:
Os estudos do ócio têm a sua origem marcada pelo pensamento grego, segundo o qual apenas a partir da sua apropriação seria possível alcançar um estado de reﬂexão e, assim, encontrar a verdadeira liberdade. Esta, por sua vez, seria decorrente da apreensão subjetiva
do mundo, o que conduziria o homem a orientar-se pela descoberta da sua verdade, a conhecer-se a si mesmo e, por esta via, encaminhar-se a uma vida digna (de Oliveira Martins,
2016, p. 35).

é que, é possível ser o mesmo, ser o outro e ser o híbrido simultaneamente, no que Hall
(2003) denomina como uma onda de similaridades e diferenças capaz de recusar a divisão
em oposições binárias, pois, “o que importa não são os objetos culturais intrínseca ou historicamente determinados, mas o estado do jogo das relações culturais” (Hall, 2003, p. 258).
Ou, como explícita Foucault:
A teoria da representação desaparece como fundamento geral de todas as ordens possíveis;
a linguagem, por sua vez, como quadro espontâneo e quadriculado primeiro das coisas,
como suplemento indispensável entre a representação e os seres, desvanece-se; uma historicidade profunda penetra no coração das coisas, isola-as e deﬁne-as na sua coerência
própria (Foucault, 1999, p. 14).

No cânone da representação, as palavras substituem e esgotam as próprias coisas. A
linguagem artística, pelo contrário, procura a expressão, não a interpretação: um olhar com
as coisas, não sobre as coisas, no sentido em que representar é frequentemente oposto a
expressar, sublinhando-se agora o quanto as palavras não são neutras, ao contrário do que
se pensava na sequência de uma longa tradição ﬁlosóﬁca. Investigadores dos Estudos Culturais têm concluído que a linguagem é um meio que não é neutro na formação de conhecimento e dos sentidos do mundo.
O mundo que, durante séculos, fora observado como algo objetivo, existente para além
da própria linguagem, é agora estudado e percecionado tendo em conta que a linguagem
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constitui, ela própria, signiﬁcados e conhecimentos (Barker, 2008). O argumento da ‘implosão
do signiﬁcado’ parece repousar sobre a suposição da pura facticidade das coisas: as coisas
são apenas o que se vê à superfície. Não denotam ou signiﬁcam nada, “não podem ser ‘lidas’.
Estamos para além da leitura, da linguagem, do signiﬁcado” (Grossberg, 1986, p. 136).
é o movimento da transformação na repetição em intensidade que importa (Deleuze,
1988). O movimento, a intensidade e não o momento de chegada ou a representação como
fecho das categorias racionais.
O crescimento do performer musical pode compreender-se neste contexto. O desenvolvimento e crescimento no âmbito da performance dá-se no movimento e no ﬂuxo e é na intensidade que se dá o novo. Por isso, o performer tem que se dedicar, por largos períodos de
tempo, à repetição, à intensidade da repetição, à performance em si. E, fazer isso, repetidamente, exatamente com o mesmo alinhamento em cada tournée, para audiências diferentes,
leva-o a percorrer caminhos diferentes, enriquecendo essa aprendizagem, essa criação derivada da repetição, dando lugar ao novo. Da mesma forma, o ócio autotélico ou, como ﬁm em
si mesmo, “se diferencia claramente das práticas de lazer generalizadas pela consciência e
pelo livre envolvimento por parte de quem o experimenta” (Cabeza, 2016, p. 13).
No caso da música minimal repetitiva, temos a importância do todo e não da parte, na
compreensão ﬁnal da obra. A música minimal procura conseguir novas sonoridades, utilizando técnicas de composição diferentes das que se praticavam até aí. Na audição de uma
destas obras, o ouvinte vai atingindo um estado ‘hipnótico’ que o leva a vislumbrar novas
‘imagens sonoras’, o que só é possível com o seu envolvimento na forma global da peça. Este
tipo de envolvência musical pode ser visto como um exemplo do ﬁm da ‘representação’ como
modo único de produção de conhecimento no Ocidente. Aliás, não é por acaso que a música
minimal repetitiva teve fortes inﬂuências de correntes orientais.
It’s gonna rain, de Steve Reich, por exemplo, é construída com base na exploração máxima de corte e colagem de uma ﬁta magnética. A ﬁta tem como suporte uma única frase
gravada que vai sofrer processos cíclicos de repetição, processos aditivos e de desfasamento.
Aqui, aplica-se o conceito do eterno retorno pela repetição elevada à potência inﬁnita, fazendo sobressair a singularidade na repetição, que nunca é exatamente o mesmo, levando
ao surgimento de novas imagens sonoras, que se sucedem umas às outras.
Iannis Xenakis, seguindo um caminho totalmente diferente do minimalismo, começou,
igualmente, por rejeitar o serialismo e reinventar a música voltando aos princípios básicos
da composição – o dos sons naturais. Tal como Varése, Xenakis pretende mudar a cor e a
densidade na música – faz música monumental, com grandes ‘muralhas’ e blocos de sons.
A partir de 1955, Xenakis introduz na composição musical, a teoria das probabilidades,
a teoria matemática dos jogos – música estratégica e, a teoria dos conjuntos e a lógica matemática. Tudo isto para organizar a nova linguagem que apresenta: os vastos conjuntos de
sons. Pela formalização e axiomatização matemático-física, que aplica na música, esta deixa
de ﬁcar separada das outras ciências. Como resultado, obtém-se uma grande expansão do
domínio do som musical, a exploração de todos os recursos dos instrumentos clássicos e o
uso dos sons eletroacústicos.
Como alternativa ao que considera o determinismo e à polifonia, quase medieval, da
formalização serial, Xenakis propõe a noção de nuvem de sons, de ser sonoro em massa, que
é conseguida através do cálculo das probabilidades. Propõe um novo corpo de lógica para a

595

ÓCIOS E RESISTêNCIAS: CRESCER E ENVELHECER EM CONTEXTOS CULTURAIS DIVERSOS

organização da composição, que permite a resolução de problemas como o da continuidade/descontinuidade, retomando o que se usava na antiguidade antes da imposição do
canto-gregoriano medieval e da sua linearidade. No fundo, isto é o que constitui o sistema
estocástico e que vai de encontro à noção de construção do conhecimento rizomático:
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Não se trata mais de impor uma forma a uma matéria, mas de elaborar um material cada
vez mais rico, (...) consistente, apto (...) a captar forças cada vez mais intensas. O que torna
o material cada vez mais rico é aquilo que faz com que heterogéneos se mantenham juntos
sem deixar de ser heterogéneos (Deleuze & Guattari, 1997a, p. 123).

Para Deleuze, “o eterno retorno aﬁrma a diferença, aﬁrma a dissemelhança e o díspar,
o acaso, o múltiplo e o devir” (1988, p. 280). O que sai do eterno retorno é aquilo que não
aceita a diferença, enquanto a ‘representação’ corresponde ao modo identitário e estático
que, ao manipular apenas o conceito como entidade abstrata julga estar a conhecer as próprias coisas.
O modo de conhecimento pelo qual opera a representação exclui o eterno retorno, já
no pensamento rizomático torna-se mais premente descrever o movimento do que a ﬁxidez.
Não se descreve mais a identidade que nos une a um coletivo, mas a singularidade que faz
o objeto ser como é. O idêntico não retorna, o que retorna é o diferente. Da mesma forma,
o “processo interpretativo integral” é o que confere valor à experiência de ócio, resultando
“da união das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada sujeito” (Cuenca Amigo, 2012, p.
23).
Tal como na música minimal e tal como nas grandes massas sonoras de Xenakis, é o
movimento que tudo identiﬁca, é a passagem. O movimento e não as diferenças. é o que
ﬁca do que vai sendo expulso em cada repetição. Repetição essa que é feita com intensidade,
pois só na intensidade há produção da diferença e da singularidade. O mundo é feito de diferenças produzidas pelo movimento, que permanecem na repetição.

Conclusão

é difícil deﬁnir ou conceptualizar a arte. Contudo, pode-se dizer que é uma atividade
do ser humano que se traduz na manifestação de perceções, emoções e sentimentos, de
qualidade estética. Isto é, a manifestação ou ato que contém na sua essência valores de beleza, equilíbrio ou harmonia.
Por ócio, pode entender-se “tudo aquilo que realiza as pessoas de forma livre e, simplesmente porque desfrutam (...) o ócio não é um tempo, nem algumas atividades, mas sim
uma ação pessoal e comunitária que tem a sua raiz na motivação e na vontade” (Cuenca Cabeza, 2013, p. 11). Considerando-se os diversos tipos de ócio, as expressões artísticas podem
ser abrangidas pelo denominado ‘ócio criativo’.
Estas duas realidades encontram-se em interligação indissociável. Uma demonstra a
outra, revelando-a. A música é arte e, tal como outras formas de arte, torna-se independente
do seu criador, compositor. O artista vive, assim, cada momento de construção da sua obra
com emoção, com paixão, de modo absorvido e relaxamento libertador. Uma experiência
bastante semelhante à experiência de ócio, quando esta se transforma num espaço abrigo
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em que cada sujeito expressa e onde é o próprio ator da sua liberdade, no qual guarda e
preserva os valores da sua existência. Nesta medida, o ócio pode ser gerador de sentimentos
de satisfação e criatividade, capacitando para a realização de aspirações, o que origina o
auto-desenvolvimento e autonomia, tão indispensáveis na tomada de decisões. O que tudo
implica e necessita de liberdade.
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rEsUmEN
La ineludible relación entre ocio, desarrollo humano y humanismo, nos lleva también a la necesidad
de pensar un ocio humanista como alternativa y forma de mediación en un escenario dominado por
el capitalismo extremo y sus desmedidas formas de consumo; así pues, se considera necesario no solo
pensar la idea e ideal de ocio sino también sentar las bases para la construcción colectiva de sus sentidos, amparados por un enfoque humanista. Para este caso, nos interesa analizar dicha construcción
de sentidos en torno al ocio, pero en el contexto de los adultos mayores. Especíﬁcamente la experiencia
de formación en ocio con adultos mayores realizada en la Universidad Surcolombiana, liderada por estudiantes y profesores del Programa de Educación Física de esta Institución, conocida con el nombre
de “Caminemos por la vida”. Dicha experiencia, que ya lleva 18 años de ejecución, tiene como objetivo
principal propiciar espacios de recreación, salud, bienestar y felicidad a la población mayor de 40 años
que vive en el área de inﬂuencia de la Universidad Surcolombiana, mediante actividades lúdicas, recreativas, deportivas, de salud, y culturales, que posibiliten la integración social, mejoramiento de calidad de vida con estilos de vida saludable, entretenimiento y ocio social para el bienestar de la
población adulta y sus familias.
En este documento se realizará un acercamiento teórico en torno al ocio humanista, relacionándolo
con la experiencia del proyecto “Caminemos por la vida” y la forma en la que en este se ha experimentado el ocio en procura de un desarrollo humano integral. Por otro lado, también se espera reﬂexionar
en torno a la forma en la que el ocio se conﬁgura, para esta población, como una forma de resistir ante
la estigmatización que en buena medida tiene la sociedad para con ellos, la cual suele relacionarlos
con ideas negativas de sus proyectos de vida en el marco de la vejez: improductividad, estancamiento,
debilidad, incapacidad. Precisamente el error que se comete es asumir que los adultos mayores ya no
tienen proyectos de vida para desarrollar; creer que el descanso para ellos deba signiﬁcar inactividad.
Es en este contexto cuando el ocio se conﬁgura como una práctica liberadora y una forma de resistencia
para los adultos mayores, quienes se asumen como sujetos que aún tienen capacidades creativas, productivas y, sobre todo, que aún mantienen el interés por seguir cultivando diferentes formas de gozo
en torno a sus prácticas de ocio predilectas. De esta manera, el primer aspecto que aquí se abordará
es el de las relaciones entre ocio, tiempo libre y recreación, conceptos que han sido ampliamente debatidos y cuyos acuerdos, hoy, nos develan un horizonte más claro respecto a sus diferencias, puntos
de encuentro y prospectivas, ya sea desde los linderos de la pedagogía o desde contextos empresariales
desde donde se operan estas formas de bienestar. Se expone el ocio como factor de desarrollo humano,
subrayando su comprensión como experiencia autotélica, libre, y cuya noción de ideal está íntimamente
relacionada con el humanismo como eje transversal. Así pues, se trata de entender el ocio humanista
como cultivo de sí mismo, lo que no lo exime de su naturaleza social, sino por el contrario: se plantea
como oportunidad de desarrollo humano imbricado en su contexto familiar, social, empresarial, lo que
a su vez supone retos en torno a la formación para el ocio. Retos teóricos, pero también pedagógicos.
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EL ocio, la recreación y el tiempo libre en el marco del proyecto “Caminemos por la vida”
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“Caminemos por la vida” es un proyecto coordinado por el Programa de Educación Física
de la Universidad Surcolombiana, fortalecido por los programas de Enfermería, Artes, Psicopedagogía y apoyado por el grupo de investigación MOLúFODE y el semillero de investigación
OTIUM, en donde convergen actores de formación mutua entre docentes y estudiantes de
las diferentes disciplinas. El proyecto nació en el año 2000. Está integrado por personas entre
las edades de 40 y mayores de 80 años, ocupacionalmente activas y en su mayoría pensionados. En este sentido, la creación del grupo parte de una demanda del mismo (habitantes
del sector donde se encuentra la Universidad), el cual maniﬁesta la necesidad de acompañamiento profesional a la hora de hacer uso de su tiempo libre.
El objetivo del proyecto consiste en propiciar espacios de recreación, salud, bienestar y
felicidad a la población mayor de 40 años que vive en el área de inﬂuencia de la universidad
Surcolombiana, mediante actividades lúdicas, recreativas, deportivas, de salud, y, culturales,
que posibiliten su integración social, el mejoramiento de su calidad de vida, y formas de entretenimiento en torno a diferentes prácticas de ocio. Por otro lado, está la intención de velar
por el derecho que tienen estas personas a la atención primaria en salud. Y es que ellos mismos han entendido la importancia del ocio y la recreación como estrategia preventiva, antes
que curativa, en pro de un buen estado de salud; ya se ha arraigado en sus mentes la idea de
que el deporte, el movimiento o el ejercicio de cualquier práctica de ocio es sinónimo de salud.
En concordancia con dichos derroteros, entre algunos de los componentes desarrollados
con el grupo, cabe destacar:
Componente deportivo. Como programa de Educación Física, el deporte es un componente considerado como factor de gran potencial para el desarrollo de valores sociales y personales, al convertirse en
elemento pedagógico y formativo que recrea la mente de
quienes lo practican; es interés general del programa de Educación Física en este proyecto, que la práctica de disciplinas
deportivas se fortalezca y aumente, siendo estas convertidas
en espacios de integración, rehabilitación y de prevención de
patologías como la diabetes, la hipertensión arterial, obesidad,
alzhéimer, control y mitigación de factores de riesgo asociados
a enfermedades cardiovasculares, entre otras.
Componente artístico. La expresión artística tiene como propósito el descubrir y resaltar el talento y la creatividad. En el proyecto se fomenta el arte
de expresar sus ideas y emociones a través del empleo de recursos plásticos, manualidades, teatrales, lingüísticos, escénicos,
musicales entre otros. Para la Universidad Surcolombiana una
fortaleza es contar con el Programa de Artes, de donde se vinculan practicantes al proyecto y lideran procesos de aprendizaje
en los adultos mayores que quieran explorar sus pulsiones creativas en el seno de las artes.
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Componente de salud. El programa de Enfermería, y en concordancia con las políticas
públicas que rigen la Universidad, ha procurado la vinculación
de docentes y estudiantes practicantes de este Programa para
que realicen la promoción de entornos saludables; fomento del
cuidado de la salud entre todos sus miembros y promoción de
hábitos de vida saludables que coadyuven a prevenir la aparición de enfermedades y a mantener calidad de vida a nivel personal, familiar y social. Otro factor muy importante es la
investigación que conforma el eje articulador interdisciplinario
en el desarrollo de este programa.
Ahora bien, ¿cuál es el escenario en el que se llevan a cabo estos componentes? ¿Qué se
entiende por ocio y cuál es la relación que este tiene con tiempo libre y recreación? ¿Cómo
entender estos conceptos en el marco de las necesidades y estilos de vida de un adulto mayor?

reﬂexiones sobre el ocio y su relación con el tiempo libre y la recreación

Reﬂexionar en torno a las relaciones entre ocio, tiempo libre y recreación, constituye
una necesidad en aras de establecer sus diferencias y las formas en que cada uno de estos
elementos se engrana en el otro. Del tiempo libre se conoce que es un concepto nuevo en
la historia moderna del hombre, producto de las transformaciones sociales (Muñoz, 2012).
Dichas transformaciones van asociadas a procesos en los que la noción de trabajo deja de
ser un sinónimo de desarrollo y bienestar social para convertirse tan solo en uno de los elementos que contribuyen a la idea de bienestar. Esto lo saben muy bien los adultos mayores
que se han incorporado a una etapa de retiro pensional; ahora que no tienen que preocuparse por cumplir horarios de oﬁcina, ni tampoco está presente, en muchos de ellos, la necesidad imperante de salir a la calle a “rebuscarse” lo del sustento diario, entienden que el
concepto de bienestar está atravesado por una serie de factores forjados, en mayor medida,
por intereses y búsquedas personales, interiores, más que por el dinero y las dinámicas propias de una sociedad capitalista.
Teóricos como Cuenca y Aguilar (2009) nos advierten que incluso el hecho de tener
tiempo libre no garantiza una experiencia de ocio y que este último, a su vez, tiene lugar en
la vida de una persona como consecuencia de una formación, es decir, cultivar aquellas prácticas en las cuales cada quién deﬁne buena parte de su identidad, con la particularidad que
a través del ocio, y de su noción lúdica, la persona disfruta en el ejercicio de ese autoconstructo (Cuenca, 2009).
En este entramado, en el que se cruzan las nociones de ocio, tiempo libre y recreación,
se debe advertir también que estas se enmarcan en unas dinámicas de consumos, atravesadas por un sistema capitalista en el cual el dinero se erige como lenguaje universal y las industrias del entretenimiento como entes homogenizadores de necesidades, deseos e
ilusiones. Lo anterior demanda una mirada interdisciplinaria para entender de manera holística los múltiples matices sociales, culturales, emocionales e incluso jurídicos que atraviesan el fenómeno del ocio, el tiempo libre y la recreación. Pero dicho entramado se debe
abordar desde la conceptualización de cada uno de sus elementos en sí mismos y en relación
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con los otros. En este sentido, la primera pareja debería ser ocio y tiempo libre, debido a
que son los conceptos cuyos sentidos más se confunden, y, paradójicamente, pese a sus diferencias, son los que más se complementan, siendo el uno morada del otro.
602

El ocio y su relación con el tiempo libre

Bastante énfasis se ha hecho en que la apertura del concepto de tiempo libre está relacionada con la noción de tiempo de trabajo, producto de los procesos de industrialización,
especialmente en países europeos, donde múltiples luchas sociales y sindicales, animadas
por intelectuales como Bertrand Russell o Paul Lafargue, han abierto el camino a la posibilidad de resigniﬁcar la idea de desarrollo y, sobre todo, de bienestar. Se trata entonces de una
«reivindicación utópica de un tiempo libre equilibrado, cuantitativamente, con el trabajo y
el sueño. Tiempo libre como derecho social de todo ser humano» (Cuenca, J., 2006: 13). Producto de estas conquistas sociales, todo el mundo puede llegar a tener tiempo libre pero no
siempre una experiencia de ocio; entonces, tener un trabajo es parcialmente garante de
tener una mejor calidad de vida, así como tener tiempo libre es parcialmente garante de vivir
una experiencia de ocio. ¿Por qué razón? ¿Qué se entiende por estos dos conceptos?
Autores como Dumazedier (1964) han resaltado que el ocio generalmente se ha deﬁnido por sus funciones, y describe estas como la relajación, el entretenimiento y el desarrollo
personal, o los tres grupos generales estudiados por Sue (1982): funciones psicológicas: descanso, diversión y desarrollo; funciones sociales: sociabilidad, simbolismo o distinción personal y funciones terapéutica y económicas como complemento del proceso de producción
y generadoras de consumo. En este sentido, Rodríguez (1992) asegura que debe intentarse
una aproximación al ocio en sí mismo. Analizarlo como la negación del tiempo. Así pues, para
J. Cuenca, las experiencias de ocio transcurren en el tiempo, pero a la vez también son y se
caliﬁcan gracias al tiempo. «El tiempo incide en la vivencia de ocio no solo desde un punto
de vista histórico y cuantiﬁcador, sino marcando tonalidades teñidas por las vivencias del pasado y la esperanza de un tiempo mejor. Nuestros ocios no son solo presente, sino itinerarios
de vida que hablan de comienzos, desarrollos, momentos cumbre y declive, marcados por
un tiempo propio» (Cuenca, J., 2006: 13).
En este contexto, se tienen varios elementos: tiempo, que tiene diferentes matices:
tiempo de trabajo, tiempo disponible (no necesariamente para el ocio), tiempo libre (que
pude ser destinado para el ocio pero puede que la experiencia ociosa no tenga lugar); y, por
otro lado, el ocio. El tiempo se advierte entonces como una posibilidad a la que, en la sociedad
actual, se le atribuye sentido. Así, la posibilidad del tiempo libre, y siendo hoy en día un derecho humano, se reﬁere a una forma de calcular una determinada clase de tiempo (De Grazia,
1966), sea que dicho cálculo temporal se asigne por la misma persona, por las instituciones a
las que pertenece –empresa, familia, juntas de acción comunal, sindicatos y en las que ejerce
diferentes roles: padre de familia, hijo, líder social o político, esposo, etc.–, o por el azar, condicionado a los otros tiempos y sus dinámicas. Se puede entender entonces el tiempo libre
como un tiempo exento de obligaciones que la persona tiene para sí misma, para hacer aquello
que desea, o que no desea, pero podría desear. El tiempo libre es sin duda una posibilidad.
Ahora bien, este tiempo libre, en el caso del proyecto “Caminemos por la vida” se constituye en posibilidad de tiempo para el ocio porque surge precisamente de una demanda so-
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cial, una necesidad por parte de un grupo de personas adultas mayores, que han entendido
el ocio como una herramienta importante para forjar su bienestar. Hubo entonces una disposición para afrontar el ocio de forma autónoma y satisfactoria, lo cual se traduce en «la
gestión de actividades escogidas libremente con el ﬁn de disfrutar, descansar, sentirse realizado» (Muñoz, 2012: 6). De esta manera, si el tiempo libre es posibilidad, la cual puede incluso convertirse en problema para un adulto mayor que no hace buen uso de ese tiempo
libre, el ocio se constituye en una forma de dar sentido a esa posibilidad. Al respecto, Cuenca
y Aguilar aseguran que: «La vivencia plena del ocio se produce cuando se lleva a cabo como
experiencia completa y con sentido, es decir, cuando existe un proceso con inicio, nudo y
desenlace» (Cuenca y Aguilar, 2009: 16), lo que nos lleva a relacionar el proceso del inicio
con el hecho de pensar, desear y organizar una actividad; el nudo, con su realización; y el
desenlace, el acto de recordarla con satisfacción.
El ocio es entonces una especie de «relato» autotélico; dicho relato, por más que se
tenga tiempo libre para llevarse a cabo, puede sencillamente no hacerse y de esta manera la
variable tiempo quedaría vacía; o llena de alguna otra actividad que, al no generar satisfacción, no sería ociosa. Es por esto que el tiempo libre no puede ser sinónimo de ocio. Esta fue
una de las principales premisas que se abordaron con el grupo “Caminemos por la vida”; la
cual está estrechamente ligada a otra: el ocio demando un cultivo; como en cualquier otra
actividad de tipo académica, artística, productiva, laboral, es pertinente la constante práctica
si es que se aspira a algún mérito, destreza o satisfacción. Claro, si bien es cierto que el ocio
es autotélico, con lo cual entendemos que no tiene otra ﬁnalidad que la puesta en marcha
de sí mismo, a través de alguna práctica determinada, no se puede negar que sí un resultado:
la satisfacción.
Incluso Neulinger (1974) entendía que el trabajo también podía ser ocio y generar satisfacción. Advertía que la percepción de libertad de la persona, junto con la motivación que
algo le pudiera generar, constituyen las condiciones esenciales para hablar de ocio. Un ejemplo que podría soportar dicha premisa radica en las personas cuyo oﬁcio es a su vez su pasión:
vive de eso, y disfruta haciéndolo, como algunos músicos, escritores de ﬁcción, actores, fotógrafos, etc. Incluso, siendo un poco más osados con este enfoque, cabe una pregunta ¿un
oﬁcio cualquiera, que a su vez cumpla con las condiciones de lo que hoy reconocemos como
trabajo, podría ser ocio si cumple también con las condiciones de este? Tal vez una de las
condiciones esenciales que deﬁnen el trabajo radica en que se trata de una actividad, sea
de origen manual o intelectual, que se realiza a cambio de una compensación económica
por las labores concretadas. Si volvemos a los casos más evidentes, el de los artistas cuyo
oﬁcio es a su vez su pasión, motivación, lo hacen de manera libre y reciben compensación
económica por ello.
Como ya se advirtió, quizá una de las características fundamentales del ocio, según
Cuenca (2009), sea el autotelismo. La naturaleza de este elemento, ﬁn en sí mismo, tal vez
sería la piedra en el zapato en la idea de que una actividad laboral también pueda llegar a
ser considerada como actividad de ocio. Esto, porque lo autotélico en el ocio es la posibilidad
de hacer algo, y disfrutar haciéndolo, por el mero hecho de hacerlo; es decir: una actividad
con ﬁn en sí misma, como lo haría, por ejemplo, un músico profesional. Sin embargo, si bien
un artista consagrado vive y disfruta plenamente de su arte, si le dijeran después de un concierto que no le van a pagar, seguro no tomaría esto nada bien. El pago, u otros efectos co-
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laterales producto de la actividad de ocio, cobrarían demasiada importancia como ﬁn, lo cual
divorciarían de cierta manera el binomio actividad laboral-ocio. Entonces una actividad laboral, aun cuando sea generadora de dicha, motivación, sensación de libertad, no podría ser
considerada un ejercicio de ocio cuando esta subvalore su naturaleza autotélica.
Con esta aﬁrmación, le estaríamos dando gran importancia a una de las características
del ocio: el autotelismo, señaladas con énfasis por Cuenca, lo que nos lleva a la necesidad
de reseñar otros rasgos del ocio, en relación con el tiempo libre.
El ocio es un vínculo que solo la persona puede establecer consigo mismo, ya que este
tiene lugar a través de la conexión entre la persona y sus propios gustos, deseos, motivaciones y pasiones. En este sentido, Cuenca y Aguilar reaﬁrman que: «Todo el mundo puede
tener tiempo libre, y no todos pueden tener ocio. El tiempo libre es una idea de la democracia
realizable; el ocio no es totalmente realizable» (Cuenca y Aguilar, 2009: 14), al menos no es
algo que se garantice, aun cuando desde la institución o la cultura se den las condiciones
para ello. Dichas garantías pueden darnos tiempo para el ocio, pero no el ocio en sí mismo,
por tanto, más que una idea, es un ideal. En este entramado, ocio-tiempo libre, hay otro elemento que es la recreación. También suele confundírsele con ocio, sin embargo, ya después
de haber fragmentado el binomio ocio-tiempo libre para analizar y confrontar sus propias
características, posiblemente la recreación también encuentre su lugar en la ecuación tiempo
(el tiempo y sus matices), así como lo supo hacer el ocio. ¿Cómo se ubica entonces la recreación en la ecuación ocio-tiempo?

Conexiones entre ocio y recreación

El concepto de recreación, al igual que el de tiempo libre, está relacionado con las conquistas sociales en torno a los derechos de los trabajadores, cuando la clase trabajadora poco
a poco fue tomando conciencia sobre la importancia de disponer de un mayor tiempo libre,
de su ocupación laboral, a sabiendas de que el bienestar de una persona, el buen vivir, ya no
se limitaba a tener trabajo, casa y familia. En este sentido, surgen dos preguntas claves:
¿tiempo libre para qué? Y si es un tiempo libre en procura de sensaciones de bienestar y satisfacción, que maniﬁesten expresiones de júbilo y alegría, tiempo para la recreación, o para
el ocio, ¿en qué se diferencian estos dos últimos elementos en el contexto del tiempo libre?
¿Cómo darles su espacio en el «tiempo»?
En el trabajo desarrollado con los adultos mayores del grupo “Caminemos por la vida”
se ha entendido que el concepto de tiempo libre demanda ser pensado con la misma rigurosidad con la que se destina tiempo para el trabajo. No trabajamos en cualquier cosa, ni
tampoco se va a la oﬁcina que cada nos de la gana. Al igual que el tiempo para el trabajo, el
tiempo libre que se destina para el ocio debe obedecer a unas necesidades y búsquedas que
lleven a la persona al cultivo paulatino de un bienestar.
En este sentido, ante la abrumadora oferta de la sociedad de consumo capitalista en la
que vivimos, la pregunta: «tiempo libre, ¿para qué?» pareciera estar resuelta; sin embargo,
la saturada oferta que nos ofrece la sociedad de consumo hoy en día demanda con gran énfasis la necesidad de un ocio para ser consecuente con las luchas por el tiempo libre; y, ser
consecuentes, signiﬁca no olvidar que dicho tiempo debía ser una tuerca fundamental en el
andamiaje del bienestar y del desarrollo humano integral. Dicha necesidad de ocio, es a su
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vez, constituye la necesidad de un vínculo consigo mismo, con sus más profundas motivaciones y generadores de satisfacción en pos de su bienestar.
Este vínculo requiere de un canal, que en este caso vendría a ser la actividad en sí. En
este punto, ya nos adentramos en el terreno de la recreación, pues para varios autores como
González: «la recreación es toda actividad realizada en el tiempo libre, individual, o colectiva,
que es libre y placentera y que no está ejecutada para satisfacer una necesidad inmediata»
(González, s.f.: 18). En este sentido, son innumerables las actividades que podrían encajar
en los posibles usos del tiempo libre: juegos, deportes, turismo, caminatas, visitas a museos,
a parques de diversiones, todas estas bajo el supuesto de que generan empatía, diversión,
evasión de la cotidianidad o del tiempo del trabajo. En el caso del grupo “Caminemos por la
vida”, hay otro factor determinante que contribuye a la motivación que tiene un adulto mayor
cuando decide hacer parte de un grupo como este: la idea de que el deporte y otro tipo de
actividades son sinónimo de salud. La salud y el tiempo, ante la idea de que el pronóstico de
vida de una persona es como un faro que se percibe cada vez más cerca, se constituyen en
el principal capital de un adulto mayor. La recreación para este se convierte no solo en un
pasatiempo sino en un eje fundamental para su proyecto de vida, el cual, por lo general, centra sus principales intereses en el bienestar de sí mismo, y de los suyos.
Para Pastor (1979), la recreación es una valiosa actividad de tiempo libre, socialmente
aceptada, que proporciona una satisfacción inherente e inmediata al individuo que voluntariamente participa en la actividad. Si bien no establece una clara diferencia entre ocio y
tiempo libre, sí hace énfasis en la naturaleza complementaria de la recreación respecto a las
otras facetas de la vida en sociedad: «La recreación es ese tipo de actividades realizadas dentro del ocio o tiempo libre, no sujetas a normas o intereses laborales, con carácter voluntario
y amateur y capaces de desarrollar la personalidad y de ofrecer al hombre una plataforma
desde la cual pueda compensar las carencias y déﬁcits surgidos en el resto de los ámbitos y
momentos de su existencia» (Pastor, 1979: 43).
Algo que ya se puede advertir a partir de estas deﬁniciones de recreación es que esta,
al igual que el ocio, son conceptos atravesados por un sentir lúdico; por otro lado, que la recreación hace referencia a las actividades que se puedan desarrollar en el tiempo libre, lo
que nos indica que la recreación tiene ganado un evidente espacio en el tiempo: ¿cómo se
ubica el ocio en ese tiempo? Cuando aﬁrmamos que el ocio es un vínculo que cada persona
establece consigo mismo a través de sus pasiones, gustos, motivaciones, quiere decir que la
recreación, sinónimo de actividad, se constituye en el canal que materializa el vínculo. El ocio
es entonces la forma en que cada quien hace valiosa una actividad recreativa; así pues, esta
actividad, cualquiera que sea, se convierte en una actividad de ocio cuando la experiencia
de llevarla a cabo se vuelve signiﬁcativa. Entonces, se podría decir que la recreación nos
acerca más al plano de las actividades y a los gustos y preferencias que tienen la personas a
una amplia baraja de posibilidades recreativas, pero el ocio –tal vez uno de sus principales
retos–, nos acerca a los sentidos que cada quien pueda dar a esas actividades que desarrolla.
Sin duda es un debate que demandaría un estudio aparte y más exhaustivo, por nos
sirve para reﬂejar las conexiones entre recreación, las actividades que la comprenden, pero
también entender cómo estas se convierten en un escenario importantísimo para un adulto
mayor, puesto que sus proyectos de vida, ahora que se han retirado del campo laboral, están
más enfocados que nunca en velar por un bienestar integral; en tal sentido, las diferentes
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prácticas de ocio que durante toda sus vidas han acariciado, muchas veces de manera ocasional y distante, serán ahora un motor para mantener encendidas las llamas de sus vidas.
Si bien buena parte de la oferta recreativa de las sociedades modernas obedecen a un
orden social, donde reina una dinámica de consumo, cuando nos preguntamos cuáles son
los sentidos que las personas le dan a esas actividades y cómo la baraja de posibilidades de
ocio se va ampliando y va trascendiendo la tradicional oferta recreativa propuesta por la cultura, cobran gran importancia los proyectos, grupales o individuales, como el de “Caminemos
por la vida”, puesto se convierten no solo en una forma de resistencia ante esta sociedad de
consumo sino también ante su mismo entorno familiar y social, el cual suele condenar al
adulto mayor al olvido.
Si se entiende la experiencia de ocio como una vivencia signiﬁcativa, dependiente de
la persona e integrada en su manera de entender el mundo, vivencia que le ayuda a realizarse, conocerse, divertirse, identiﬁcarse, re-crearse, sentirse mejor, escapar de la rutina y
en síntesis acercarse a lo que tal vez constituye uno de los principales ﬁnes de lo humano, la
felicidad; trabajar en torno a ello debe ser una obligación ética y moral.
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rEsIsTIr, oCUPAr, ExPrEsAr: LUCEs y sombrAs sobrE LAs ArTEs
DEL HACEr DE Los músICos CALLEjEros EN Dos CIUDADEs
TUrÍsTICAs, rÍo DE jANEIro y bArCELoNA1
Denise Falcão2

rEsUmEN
El sonido que a lo lejos reverbera y llama para cerca de sí a los sujetos en las ciudades turísticas, a menudo, desvía a los paseantes de sus caminos, conduciéndolos a una ruptura en el tiempo/espacio veloz
de las grandes metrópolis. Una parada, una pausa, momentos de regocijo, para apreciar y deleitarse
con la música que pulsa en las calles y que sensibiliza la dureza urbana. Las artes a cielo abierto – un
lenguaje universal que afecta a los sujetos – son una realidad en esas ciudades. Sin embargo, es una
realidad que posee algunos contrasentidos, puesto que al mismo tiempo que encanta a los sujetos
transeúntes, también tensiona el sistema político-económico vigente, al disputar la ocupación de los
espacios públicos. Sea en las calles, en las plazas, en las fachadas de los ediﬁcios, en los semáforos, en
los muros, etc., lo que se silencia detrás de toda belleza que reluce, es la lucha por el derecho a la
ciudad enfrentando la lógica capitalista que intenta transformar los espacios públicos en espacios de
consumo. Encontrar a los músicos callejeros tocando por esas ciudades, Río de Janeiro y Barcelona, es
una escena ordinaria. Actualmente, los músicos callejeros, poseen un glamour artístico que circula por
los medios virtuales en todo el mundo, y esa circulación cargada de seducción y afectos, se va constituyendo en el imaginario social como una experiencia sensible en la ciudad, y acaba aumentando el
poder estético y atractivo de estos sujetos. De forma concomitante, normativas, leyes y toda regulamentación prescripta para la ocupación de los espacios públicos, en especial en el proceso de turistiﬁcación de las ciudades, acaban adoptando políticas inminentemente segregadoras y en diversas
situaciones con carácter higienista. Este proceso considera a esos sujetos como mendigos, vagabundos
y a sus prácticas sociales como delito, a pesar de utilizar sus imágenes en el marketing turístico. La intención de este artículo – fruto de una investigación doctoral de naturaleza cualitativa, a partir de la
etnografía desarrollada con una duración de 24 meses, doce en cada ciudad, y de entrevistas semiestructuradas con 23 sujetos – es presentar las pequeñas resistencias como "las artes del hacer", como
propone De Certau, de esos artistas callejeros a través de la tesitura necesaria entre las luces y las sombras de esa práctica social. En las luces, se tiene la metáfora para explicitar el glamour, la sensibilidad,
las utopías y los activismos, las alegrías y toda suerte de empoderamiento de una práctica social milenaria. En las sombras, que emergen a partir de la interceptación de la luz por un obstáculo denso, se
procura presentar la transformación de esa práctica social en delito, la transformación del arte en mercancía, el prejuicio social, la precarización del trabajo y las diﬁcultades para ocupar el espacio público.
Presentar puntos de vista antagónicos, que se terminan complementando, no señalan una contradicción, sino la compleja red de conexiones que envuelve el tema.
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Ocupación del espacio público; Músicos callejeros; Turistiﬁcación.
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Es difícil establecer cualquier tipo de origen de las prácticas sociales, aún más cuando
ese origen remite a tiempos lejanos. Se tiene noticias de la música callejera desde la Grecia
antigua, donde artistas líricos iban, de ciudad en ciudad, representando historias épicas y leyendas acompañadas de música, danzas y canciones. Con pocos recursos, esos artistas encontraban en las calles un medio para expresarse y un lugar de aprendizaje y emancipación
(Vilar-Bou, 2013). Los cantantes conocidos como aedos homéricos involucraban al público a
través de los ritmos y sentidos de las palabras, pues poseían discursos ideológicos muchas
veces con tonos irónicos y contestatarios. Los trovadores, profesionales de la literatura en el
siglo XII – Edad Media, divulgaban su arte declamando sus poemas en plazas, ﬁestas y palacios.
En el caso de la poesía, existía cierta jerarquización: el “poeta noble”, era llevado a presentaciones exclusivas para la nobleza y el clero, mientras que el “poeta plebeyo”, también
conocido como juglar, emergía de la clase popular y asumía el papel de bufón, es decir, era
el portavoz de la cultura cómica popular que desaﬁaba conductas, normas y preceptos de la
sociedad, realizando críticas que buscaban denunciar las injusticias sociales e interferir en
las políticas gubernamentales.
Es posible aﬁrmar que, desde tiempos remotos, la calle representa el lugar por excelencia para las expresiones y las manifestaciones culturales y sociales, así como también el
espacio de insatisfacciones y reivindicaciones de un pueblo. En la contemporaneidad, en un
tiempo/espacio dominado por las virtualidades, la calle sigue siendo ese lugar de encuentros
y enfrentamientos, de sociabilidades y choques, que en su profusión de apropiaciones, usos
y ordenanzas, revela el juego de fuerzas y de poder entre los sujetos músicos, el Estado y la
sociedad.
La práctica de los músicos callejeros y la manera en que ésta afecta y es afectada en el
contexto contemporáneo es el tema que guía esta investigación. Presentar los elementos
que sobresalen de la comprensión de cómo esa práctica social resiste y continúa sobreviviendo en dos ciudades turísticas, Río de Janeiro y Barcelona, es el eje de este artículo. Para
ello, fue necesario adentrar en el cotidiano de esos sujetos músicos para comprender, de
dentro y de cerca, sus artes de hacer. De Certeau (2014) señala que las artes de hacer son
las astucias cotidianas necesarias para acatar o para transgredir el orden social vigente y no
ser prohibido por éste. En este punto, lo que se veriﬁca es que la investigación desarrollada
tomando la práctica social de los músicos callejeros en las dos ciudades turísticas se profundiza en una reﬂexión social.
Tocar en las calles requiere, como principio básico, apropiarse del espacio público. Las
ciudades turísticas, siguiendo una lógica de estetización de la ciudad, tienen sus espacios públicos remodelados, cada vez más privatizados y preparados para el consumo. Los músicos
callejeros circulan por las redes sociales y se constituyen en el imaginario social como una
práctica glamorosa por su relación con la experiencia del artista y con el lado sensible de lo
urbano. ¡Las artes callejeras viviﬁcan a las ciudades! Pero no se puede ignorar que ese arte
también está siendo transformado y va transformándose en mercancía para consumo. El turismo, mercado responsable por elevar el PBI mundial por el octavo año consecutivo, alcanzando la marca del 10,4% del PBI mundial en 2017 (Informe UNWTO, 2017), se va apropiando
y fomentando esa ola de estetización del mundo (Lipovetsky y Serroy, 2015) componiendo
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sus ambiances3 con los músicos callejeros como un atractivo cultural. Es algo que atañe a la
experiencia sensorial. Estos artistas, nómadas contemporáneos, en su mayoría inmigrantes,
que se presentan en las calles, también fueron atraídos por el imaginario de ciudades que
valoran la cultura y la posibilidad de tener una buena calidad de vida en ellas. Pero, esos músicos proponen para sus trabajos una forma de remuneración basada en el trueque por
medio de contribuciones espontáneas. Esta perspectiva de trueque, en algunas situaciones
incomoda al orden social vigente, que acaba interpretando esa acción como mendicidad y
mediante la creación de leyes, transforma en delito una práctica social tan antigua. A partir
de ahí, se observa el espacio público como un espacio de segregación, con perspectivas higienistas, en la cual se clasiﬁcan las buenas y las malas prácticas, y los sujetos que pueden o
no ocupar dicho espacio. Para la comprensión de esta práctica, la reﬂexión social pasa inevitablemente por la mirada de esos sujetos músicos que, además de ocupar el espacio concebido, lo transforman en un espacio vivido4 lleno de imprevisibilidades y diversidades
(Harvey, 2005).
Para alcanzar el objetivo propuesto para la investigación, se adoptó el abordaje cualitativo como metodología. La investigación etnográﬁca fue desarrollada en el período de diciembre de 2014 a diciembre de 2016, dedicando 12 meses en cada ciudad, dando en total
24 meses de inmersión de campo. Se realizaron 23 entrevistas semiestructuradas y el análisis
interpretativo de los datos se dió, sobre todo, por la tensión entre lo que fue observado en
el trabajo de campo, las regulaciones políticas, los planes estratégicos y lo que fue relatado
en las entrevistas por los sujetos.

La turistificación de las ciudades y la ocupación del espacio público en juego

Río de Janeiro y Barcelona son dos ciudades reconocidas en el mundo por sus encantos
turísticos. Detentoras de bellezas naturales y arquitectónicas, con la diversidad cultural presente en la ciudad y las artes pulsando por todos lados, esas ciudades son objeto de deseo
de miles de turistas anualmente.
El proceso de transformación que estas ciudades sufrieron a lo largo de los años, con la
clara intención de mantenerlas o colocarlas en el selecto grupo de ciudades turísticas, promovió una serie de modiﬁcaciones urbanas que abarcaron desde proyectos sobre infraestructuras hasta creaciones de espacios atractivos especíﬁcos. Las políticas y el dinero público
son fomentados en esos procesos de desarrollo capitalista neoliberal, con casi todo pensado
y promovido para el embellecimiento de la ciudad y el aumento de su atractivo, o sea, para
transformar la ciudad en un producto rentable. Lo que se observa, en la mayoría de las veces,

3

4

Según Augoyard (2004) las ambiances son las conﬁguraciones de ambientes cotidianos. Son prácticas estéticas
que buscan crear una urbanidad centrada en los efectos del arte en la ciudad. Este autor investiga los espacios
creados con determinadas intenciones: político; social; mercadológica, etc.
Espacio vivido y espacio concebido son términos propuestos por Harvey (2005) para la producción del espacio
social. Este autor entiende que el espacio concebido es el espacio de la representación abstracta. Idealizado por
el pensamiento jerarquizado y capitalista, que por ser inmóvil, se aleja de lo real. Derivado de un saber técnico e
ideológico, las representaciones de ese espacio privilegian la idea de supremacía del valor de cambio y de la racionalidad. El espacio vivido signiﬁca la tensión en la relación entre el modo de vida idealizado y la apropiación
del espacio por los sujetos en sus diversos usos. En relación a la vivencia cotidiana de los sujetos en ese espacio
vivido, la subversión de usos contextuales y la transgresión al predeterminismo ocurren.
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es que esas políticas promovidas en esa dirección abandonan los proyectos de cuño social,
pensados para la mejora de la calidad de vida de los moradores de la ciudad y se convierten
en proyectos que promueven gentriﬁcaciones, segregaciones y el alejamiento de los habitantes de esos espacios remodelados. Es el creciente proceso de valorización del suelo de
las áreas centrales y la privatización del espacio público que se viene desarrollando en esas
metrópolis.
La promoción de megaeventos como forma de captar recursos económicos y promover
la ciudad en el escenario mundial como ciudades turísticas fueron estrategias adoptadas por
Río de Janeiro y Barcelona. Barcelona organizó, entre otros grandes eventos, la Exposición
Internacional de Barcelona en 1929, el XXXV Congreso Eucarístico en 1952 y los Juegos Olímpicos de 1992. éste último promovió la más fuerte transformación urbana y social a partir
de la fecha del anuncio de su elección en 1986. En 2004, el Fórum Universal de las Culturas
tuvo como sede a dicha ciudad, que a diferencia de los Juegos Olímpicos, no ganó el apoyo
de la población. Esto dejó claro que la ciudad necesitaba inversiones en puntos que tenían
que ver con la población local y no en más un espectáculo destinado a los turistas. En Río de
Janeiro podemos narrar la misma historia a través del evento Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo - ECO 92, de los Juegos Panamericanos en 2007,
de la Copa Confederaciones y la Jornada Mundial de la Juventud, ambas en 2013, el Mundial
de Futbol en 2014, y los Juegos Olímpicos Mundiales en 2016.
De evento en evento, sea en Río de Janeiro o en Barcelona, las ciudades mantienen
constantes movimientos en sus planiﬁcaciones urbanísticas. El discurso político gubernamental sigue centrándose en la mejora de las condiciones de vida para la población local. En
alguna medida, tal vez esa intención pueda existir, pero, de hecho, lo que todos estos proyectos buscan representa el proceso desarrollista que embala la contemporaneidad. Es decir,
el espacio público "generado" en las acciones urbanísticas, como forma de capitalizar la ciudad y generar cohesión social y urbana, se convierte en un exorbitante incremento en el precio del suelo, causando una especulación inmobiliaria, que aleja, de forma enfática, a los
habitantes locales y privilegia a la clase económicamente favorecida y a los turistas ávidos
de consumir "bellezas y culturas". En este sentido, de lo que se trata, como puntualiza Santos
(2004), es de transformar el espacio en mercancía universal por excelencia, convirtiéndolo
en una gama de especulaciones de orden económico, ideológico y político, de manera aislada
o en conjunto. Esta lógica capitalista se constituye sobre una contradicción central en la vida
social: la apropiación privada del espacio público.
A partir de la privatización de los espacios sociales, la apropiación y el uso de los mismos
por las personas "comunes", adquieren nuevas conﬁguraciones. El espacio pasa a ser controlado y ordenado para ilusionar sobre un espacio homogéneo sin males sociales aparentes.
Como señala Delgado (2010), un espacio que, sin conﬂictos o diferencias, escamotea los mecanismos de segregación. Este mecanismo, entre otras cosas, diferencia las buenas de las
malas prácticas para un espacio regulado, ordenado y preparado para el consumo. Mientras
el Estado se esfuerza por mantener debajo de la alfombra los males sociales provenientes
de todo este proceso, los sujetos se ven limitados en su actuar, en su expresar. En ese tiempo,
en que todo se transforma en mercancía, la vida social en sus interacciones pierde relevancia
ante la sociedad del espectáculo. Como apunta Debord (2016, pp.30), “o espetáculo é o momento em que a mercadoria ocupa totalmente a vida social”.
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La evidencia nos muestra que las normativas son creadas con el discurso de promover
el bienestar social. Como se puede observar en la redacción de la “Ordenanza municipal de
los usos del paisaje urbano de la ciudad de Barcelona” (2006, pp.2) Exposición de motivos
1 - El paisaje urbano es uno de los elementos del medio ambiente urbano necesitado de protección para garantizar a todos los habitantes de la ciudad una adecuada calidad de vida.
Por esto, el paisaje urbano constituye un interés colectivo cuya satisfacción es atribuida
por el ordenamiento jurídico al municipio, en función del alcance local de este interés.

O en la política regulatoria de las conductas y de los comportamientos de los ciudadanos, conocida como "Choque de Ordem", promovida por la municipalidad de Río de Janeiro
(Plan estratégico, 2009-2012).
Nos últimos anos, o espaço público no Rio deixou de ser visto como o espaço de todos para
ser visto como espaço de ninguém” [...] com o objetivo de pôr um ﬁm à desordem urbana,
combater os pequenos delitos nos principais corredores, contribuir decisivamente para a
melhoria da qualidade de vida em nossa Cidade.

Cuando la ocupación del espacio público trae a la luz el conﬂicto urbano, se hace necesario pensar en las relaciones establecidas entre el poder público, las prácticas culturales y
los modos de producción y reproducción dominantes. La fruición de la calle, como un derecho
a la ciudad (Lefebvre, 1974), no debe disimular la presencia de las disputas en curso con intenciones de atribuir una eﬁcacia simbólica (Delgado, 2003), promoviendo un pseudo bienestar social. Debe presentar la realidad vivida propia de lo urbano entre tensiones y disputas
en las posibilidades y en las transgresiones.
En Barcelona el espacio público está todo regulado. Para tocar en las calles de esa ciudad
los músicos deben estar acreditados en un proyecto denominado music al carrer que fue
creado en el año 2005 y es gestionado por el municipio. Este proyecto regula la actuación
de esos artistas deﬁniendo a través de un sorteo el día, el horario y el lugar que el músico
puede ejercer su arte5. Pero no le ofrece nada en contrapartida. Lo que es importante resaltar
es que los innumerables artistas que no poseen la licencia para tocar (carné) y siguen desarrollando sus artes en las calles, están incurriendo en un delito, sujetos a la conﬁscación de
sus instrumentos y a una multa de doscientos euros por tocar sin permiso.
En Río de Janeiro la música en la calle es incentivada por la ley ordinaria nº 5429/2012,
lo que propicia una ocupación del espacio de forma más democrática. Quién determina
cuándo y dónde tocar son los propios músicos, pero eso no elimina las disputas por territorios, o mejor dicho, la necesidad de una autorregulación por parte de los usuarios del espacio.
Implica también una negociación/confrontación con las fuerzas coercitivas veladas. Sea que
provenga de la guardia urbana en pro de intereses particulares, sea de seguridades particulares que cuidan el entorno o aún de la propia vecindad que, en alguna medida, se incomoda,
el hecho es que no siempre ocupar las calles de la ciudad con arte es tan simple como los
medios lo muestra.
5

Para saber más sobre el proyecto Music al carrer y las implicaciones para los músicos de Barcelona, leer: Músicos
de rua: luzes e sombras sobre uma prática social contemporânea no Rio de Janeiro e em Barcelona (Falcão, 2017).
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Cada vez más, los espacios públicos de las grandes metrópolis son creados con cierta
ambiance determinada (Augoyard, 2004). Se observa que todas ellas poseen centros históricos que se asemejan a los parques temáticos (Delgado, 2015). En estos espacios los sujetos
se ven limitados en su accionar, en su expresar, siendo posible reconocer que ese ideal de
creación niega la espontaneidad de la sociabilidad inherente de la calle para asumir la desigualdad y la separación como valor de organización. No obstante, la urbanidad, en su potencial relacional y de imprevisibilidad, es incontrolable y la posible respuesta para ese
intento de encarcelamiento es la transgresión de los sujetos que se oponen a esos límites.
En ese sentido, se veriﬁca que la posibilidad para romper esa coerción social pasa por la
transgresión.
Transgredir é a maneira pela qual a individualidade pode resistir ao imperativo da normalização e da disciplina. Como o gestor transgressor questiona o território delineado pelas normas, a resistência que ele emprega leva a ultrapassagem de limites e a uma tentativa de
traçar novas fronteiras, ou seja, há combate ante os obstáculos que a individualidade nele
implicada enfrenta. (Birman, 2002, p.47).

Algunas consecuencias de la "privatización" del espacio público en las ciudades turísticas
para el desarrollo de la música en las calles, y su consecuente transformación en mercancía,
serán profundizadas a partir del próximo tópico que presenta y discute la apropiación de la
cultura, la belleza y el arte como elementos esenciales para la divulgación y el mantenimiento
de esas ciudades como polos turísticos.

Las artes callejeras, la experiencia de lo sensible y el nuevo espíritu del
capitalismo artista
En la actualidad, el arte callejero se presenta en el escenario mundial como el arte que
dialoga e interactúa con y en la ciudad. Después de un largo período de reclusión y encarcelamiento en museos, galerías, salas de conciertos, en los que el arte se mantenía preso en
espacios cerrados, de acceso elitizado y distanciado de la vida y de la cultura popular, en la
contemporaneidad vuelve a tener sus tiempos de gloria por las calles. La ocupación masiva
de los espacios urbanos visibiliza su existencia, sea por su carácter reivindicatorio de derecho
a la ciudad, sea por su relación de informalidad, sea por su carácter transgresivo, sea por el
encantamiento que produce, sea por propiciar ocio, sea por su activismo social, o sea por la
gran circulación mediática, el hecho es que el arte en callejero gana a cada día más espacio,
adeptos y admiradores.
Las ciudades "são, por excelência, um fenômeno cultural, integradas a esse princípio,
de atribuição de signiﬁcados ao mundo", puntualiza Pesavento (2007, p.14). La autora entiende la ciudad como sensibilidad, por ser producción de imágenes y discursos que la representa. En este sentido, pensar sobre el arte de los músicos callejeros es reﬂexionar sobre
la interacción con la ciudad, las imágenes y los discursos, a partir de esa práctica social y sus
signiﬁcados.
Los músicos callejeros, en esa interacción, proponen la ruptura de lo cotidiano, presentando a través de sus performances, formas de ser y estar en el mundo, expresiones de sus
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sentidos por medio de su arte. Estar allí, en los bordes del camino, presentando su repertorio
musical, invita al pasante a un momento de ruptura en el destino trazado y a un regocijo en
tiempos tan veloces. Una experiencia con la sensibilidad citadina. Sin embargo, no se puede
ocultar que el valor de la experiencia, algo único, "que no se compra", está fuertemente ligado a las nuevas estrategias de marketing desarrolladas para conquistar a los consumidores
de diferentes nichos.
Todo glamour que reverbera a través de esta práctica se viene constituyendo por lo que
Lypovetsky y Serroy (2015) denominan de capitalismo artista. El entendimiento de estos autores para dicho término está asociado al proceso de estetización del mundo, que puede ser
caracterizado por una estratégica estética o una ingeniería del encantamiento. “Trata-se de
criar beleza e espetáculo, emoção e entertainment, para conquistar mercados” (Lypovetsky
y Serroy 2015, pp.47). La apropiación de esta práctica social por la industria turística, como
elemento estetizante de las ciudades, representante emérito de la diversidad social y cultural
que tales metrópolis poseen, promueve la transformación de una parte sensible de la ciudad
en mercancía. Transformar la práctica social de los músicos callejeros en mercancía representa, en la conﬁguración capitalista, prepararla para el consumo. Los músicos callejeros en
esta profusión de estrategias para turistiﬁcar las ciudades, son absorbidos por un sistema de
explotación de sus trabajos.
En ninguna de las dos ciudades en la que la investigación se desarrolló existe una preocupación o un reconocimiento del gobierno del oﬁcio de esos artistas. Los músicos, a lo largo
de los años, por lo general, siempre estuvieron conectados, de manera informal, con las relaciones laborales. Esta informalidad se fortalece en el entendimiento de que la habilidad
del músico es un don divino, un talento innato, un amor al arte. De esta forma, no se valora
todo el esfuerzo necesario para el alcance de la experiencia y que, al alcanzar el status de
profesión, ese músico precisa de remuneración para sobrevivir. En este sentido, ratiﬁcando
el signiﬁcado social que la música posee relacionado al ocio, a la diversión, a la expresión y
a los rituales, se silencia la posición de oﬁcio del músico, se silencian los derechos laborales
de los sujetos que sobreviven de ese arte.
Al optar por desarrollar sus artes en las calles, estos músicos, de inmediato, proponen
otro entendimiento en relación a la forma de remuneración como principio básico del trabajo: una remuneración basada en el trueque. No existe garantía de ganancia ni valor ﬁjado
para tal hecho. Para los músicos, la retribución del público en contribuciones en sus sombreros representa la esencia de ese trueque. Ellos proporcionan buena música, diversión y
emoción para el público, y éste, reconociendo el valor de la presentación, paga por ello de
forma espontánea.
El arte, siempre relacionado con lo bello y la expresión de los sujetos, sufre metamorfosis de sentidos cuando es abarcada por el capital sobre la necesidad humana de sustento.
El arte callejero, como actividad creadora, provoca utopías y necesita libertad. No obstante,
cuando se transforma en instrumento para el sustento, gana contornos más rígidos diluyendo
la posibilidad de expresión de sentidos y se transforma en objetividad de producción para
consumo. No resulta una sorpresa que todos los músicos hayan relatado que cargan como
"carta en la manga" algunas canciones con potencial para garantizarles una mejor recaudación. Esas “canciones infalibles", con alto potencial de trueque, son siempre canciones de
gran atractivo sentimental (alegría, nacionalismo, pasión, euforia, etc.), son éxitos conocidos
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Las artes del hacer como procesos de resistencia y transgresión

La práctica social milenaria de tocar en las calles viene actualizándose y resigniﬁcándose
constantemente para conseguir atravesar la contemporaneidad. Comprender esas formas
particulares de esos sujetos músicos, de ser y estar en este tiempo histórico, fue el desafío
de esa investigación.
Es fácil reconocer la explotación estética, a la que muchos de esos músicos acaban
siendo sometidos. Estar en las calles de ciudades turísticas, que se jactan de poseer arte en
sus calles, alimenta el deseo de consumo de ese arte (para los turistas, los pasantes), que a
su vez, fomenta el deseo de estar en la calle para ser consumido (los artistas, los músicos).
Es difícil separar la responsabilidad del sujeto sobre su propia condición social, pero es fácil
reconocer la fuerza de un engranaje seductor, y al mismo tiempo maquiavélico, que el sistema capitalista impone. La industria del consumo viene paulatinamente abarcando las prácticas sociales y transformándolas en deseos, en necesidades, en mercancías. Entrar en el
cotidiano de esos sujetos para con ellos comprender sus artes del hacer, posibilitó conocer,
a partir de las interacciones y mediaciones con el contexto que vivencian, sus resistencias y
transgresiones al sistema de fuerza y poder que regula el orden social vigente.
Las presentaciones de los músicos que ocupan la calle como escenario para su arte, muchas veces, se enfrentan con los límites impuestos por la política de ordenamiento del espacio
público. Ocupar el espacio público requiere una actitud que a veces transgrede el orden vigente. Pero, al observar a los músicos ocupando las calles, es posible percibir una dimensión
sensible y lúdica en la cual la expresión artística dialoga con el cuerpo social, los sujetos de
la ciudad. Las prácticas en las calles rompe “com uma noção de espaço vazio e neutro - receptáculo das coisas do mundo - se deﬁne como um espaço que incorpora, fenomenologicamente, a ação do corpo do espectador: é um espaço com qualidades afetivas, espaços-afeto,
como diria Félix-Guatarri (Arantes, 2007, p. 8-9)”. Ocupar las calles es apropiarse del espacio
concebido, como una reivindicación social y una presión cultural, y transformarlo en espacio
público vivido, o sea, ocupar las calles hace justicia a la constante lucha por el derecho a la
ciudad (Lefebvre, 1974).

Conclusiones

Al trasmitir las bellezas y los encantos de las ciudades turísticas, los artistas callejeros
están presentes y poseen glamour conformando los imaginarios colectivos. Es sobre esa experiencia con lo sensible de la ciudad y la cultura en las calles, que el marketing turístico y
las políticas públicas de los gobiernos, incorporan la música callejera entre sus atractivos.
Los músicos encuestados tienen conocimiento de la importancia de sus imágenes y de sus
papeles en este proceso de estetización de la ciudad turística, pero eso no les molesta, siempre y cuando tengan libertad para tocar. Los músicos, como todos los artistas, les gusta mucho
tener sus imágenes circulando, porque eso les da mayor visibilidad aumentando el interés
del público en oírlos.
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Algo que también llamó la atención fue la conciencia social y política de esos artistas.
Ocupar las calles es un derecho de todos los ciudadanos y es para ellos que los músicos tocan.
Algunos tienen actuaciones activistas más declaradas, otros, comparten un pensamiento social menos fragmentado, permitiendo veriﬁcar que muchos de esos artistas poseen la intención de llevar al público algo más que su virtuosidad artística: parece que se empeñan en
propiciar momentos de placer, una especie de bálsamo para la velocidad del día a día. Sin
embargo, todos son unánimes en aﬁrmar que los turistas son más generosos que los locales
en sus contribuciones.
Aprender a enfrentar las situaciones adversas, ora golpeando de frente, ora escapando
por las brechas, es un ejercicio diario de reinventarse a cada instante. Los músicos, en muchos
momentos, se apropian de la misma lógica de mercantilización de la cultura, y también buscan venderse como arte. Es decir, su atención también recae sobre su performance. Los contornos estéticos, mercadológicos, sensibles también son utilizados por ellos con la intención
de sensibilizar a sus públicos en sus anhelos de espectadores y/o consumidores culturales.
Al transformarse en mercancía, los músicos buscan además del reconocimiento de sus talentos, obtener una renta para poder vivir de su arte mediante las contribuciones depositadas
en sus sombreros.
Pero el arte, vehículo de expresión de estos sujetos, en ese juego entre lo sensible y lo
rentable, permite la "emergência do Eu" 6(Rey, 2003), colocando al sujeto presente en la ejecución de su oﬁcio. Es posible percibir que cuanto más libertad los sujetos tienen para expresarse, más esa característica del lenguaje sensible y expresivo aparece. Así también, más
fundamental se vuelve la relación con el público y más democrática se hace la ocupación del
espacio, y todo esto permite que quede en evidencia el "derecho a la ciudad" (Lefebvre,
1974). A pesar de ello, no es posible descuidar el hecho de que los músicos que tocan en las
calles y espacios públicos de Río de Janeiro y de Barcelona, como en otras ciudades, necesitan
sobrevivir de su arte y eso implica un gran desafío: obtener dinero. Llenar el sombrero y
pagar las propias cuentas, como todas las personas. De ahí la necesidad de desarrollar ciertas
estrategias como las ya mencionadas ... y así, el sistema se retroalimenta.
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rEsUmEN
Este escrito tiene como propósito dar a conocer la experiencia que se ha desarrollado en el proyecto
institucional Wayra: Un aula ambiental, de la Facultad de Educación Física en la Universidad Pedagógica
Nacional de Colombia (UPN). El proyecto fue gestado por dos estudiantes de la Licenciatura en Recreación, hace aproximadamente ocho años y se construyó a partir del intercambio de saberes de las estudiantes con personas mayores de barrios aledaños a una de las sedes de la Universidad. Como lo
mencionan Aldana, K. y Becerra, V. (2012), en la sistematización del proyecto, este se gesta en el barrio
Nueva Zelandia, en las interacciones cotidianas de estudiantes de la Universidad con personas mayores;
es decir, antes de consolidarse como propuesta agroecológica, se gestaron vínculos de amistad por
medio de compartir espacios de juegos tradicionales, clases de gimnasia, recreación y posterior a ello,
siendo las personas mayores los actores principales, y se consolidó como una experiencia de ocio desde
la agricultura.
Las personas mayores que conformaron el grupo inicial del proyecto comenzaron a compartir sus experiencias de vida, emociones, sensaciones, saberes ancestrales y, sobre todo, el gusto por vivir su ocio
a través de la siembra, cuidado y cosecha de una huerta ecológica. Cabe resaltar que la mayoría de las
personas participantes en el proyecto vienen de tradición campesina y que al haberse desplazado a la
ciudad capital estas costumbres se perdieron por mucho tiempo. Es así como este proyecto tiene los
siguientes propósitos: 1) Recobrar el valor ambiental, cultural, social de estos espacios de ocio que
propone la UPN; 2) Reconocer, empoderar y legitimar el saber de nuestros ancestros y la importancia
que ellos tienen en la sociedad colombiana; 3) Generar diálogos intergeneracionales entre estudiantes
de diferentes programas de la universidad y las personas mayores, recobrando el valor de la tradición
cultural; 4) Proponer alternativas para el desarrollo de una vida plena en la vejez.
A la fecha este es uno de los proyectos más importantes de proyección social que tiene la UPN, se considera fundamental reﬂexionar sobre los espacios de ocio y más para una población como las personas
mayores que día a día carecen de escenarios para sentirse "útiles” a la sociedad. Actualmente se concibe que las personas que construyen futuro en una sociedad son quienes se encuentran activas laboralmente, invisibilizando la historia de quienes han trabajado en el pasado y que, por derecho ahora
tienen otros roles. Las personas mayores se enfrentan constantemente a agresiones y ataques por una
sociedad centrada en la producción de bienes y servicios, centrada en el trabajo que ofrece el bono
demográﬁco, que poco reconoce la sabiduría de la vejez y el valor del ocio.
En el desarrollo del proyecto se ha venido reﬂexionando sobre la importancia de fortalecer y construir
espacios que propendan por un envejecimiento activo, gozoso y placentero, centrado bajo tres princiTrabajo presentado durante el XII Encuentro Internacional OTIUM – Asociación Iberoamericana de Estudios de
Ocio y VI Congreso Internacional en Estudios Culturales - Ocios y Resistencias. Crecer y Envejecer en Contextos
Culturales Diversos.
2
Especialista en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo Social. Licenciada en Recreación. Docente investigadora,
Facultad de Educación Física, Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Grupo de Investigación: Lúdica, cuerpo y
sociedad. Correo: kaldanav@pedagogica.edu.co
3
Magister en Bioética. Especialista en Evaluación de proyectos ambientales. Licenciada en Biología. Docente investigadora Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Facultad de Educación Física. Grupo de Investigación: Lúdica,
cuerpo y sociedad. Correo: iarodriguez@pedagogica.edu.co
4
Doctora en Estudios sociales. Magíster en Educación. Especialista en altos estudios del deporte. Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. Docente investigadora Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Facultad de
Educación Física. Grupo de Investigación: Lúdica, cuerpo y sociedad. Correo: abrodriguez@pedagogica.edu.co
1

617

ÓCIOS E RESISTêNCIAS: CRESCER E ENVELHECER EM CONTEXTOS CULTURAIS DIVERSOS

pios: 1) la desaceleración, es decir un ritmo de vida lento y calmado; 2) la conversación como fuente
de conocimiento y; 3) la compartencia como estilo de vida. Por tanto, la vejez no es sinónimo de enfermedad, aislamiento y falta de productividad. Es una etapa que brinda conocimiento y experiencias,
entendidas como oportunidad de entender que el mundo sería mejor si se vive con más tranquilidad
y sabiduría, aprendiendo y escuchando la experiencia de los mayores.
618
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Introducción

El presente escrito se plantea en el marco del XII Encuentro Internacional OTIUM y el
VI Congreso Internacional en Estudios Culturales (28, 29 y 30 de noviembre de 2018); un
evento organizado de manera conjunta por OTIUM: Asociación Iberoamericana de Estudios
de Ocio y el Núcleo de Estudios en Cultura y Ocio (Neco) del Centro de Lenguas, Literaturas
y Culturas (CLLC) y el Programa de Doctorado en Estudios Culturales de la Universidad de
Aveiro (Portugal).
Se pretende compartir una experiencia que aporte a la construcción de conocimiento
de ocio y la necesidad de legitimarlo en espacios de carácter académico, político y cultural.
Es así como el interés de las investigadoras, es invitar a la reﬂexión frente a proyectos interdisciplinarios como lo es Wayra: Un aula ambiental, marco de la articulación de la educación
ambiental, la recreación y el ocio, como pilares que invitan a un envejecimiento activo y la
oportunidad de concebir el ocio desde una mirada de resistencia frente a los procesos de
desnaturalización de la vida y humanidad de las personas mayores, siendo concebidos como
poco importantes en la sociedad y desde una visión de salud/enfermedad, lo que excluye en
cierta medida, los propios sentires, experiencias y necesidades. Se invita entonces, a repensar
la oferta de servicios públicos y privados para las personas mayores, para que promuevan
estilos de vida activos, participativos y saludables; así mismo, se creen espacios para que la
sociedad en general reconozca su propio proceso de envejecimiento y las particularidades
de la vejez.

Wayra: Un aula ambiental

Wayra se concibe como la lengua quechua lo describe “viento”; viento como libertad,
en el ocio, vientos de paz, investigación, aprendizajes y experiencias intergeneracionales. A
partir del año 2008 surge Wayra, gracias al interés de dos estudiantes de la licenciatura en
Recreación de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, Diana Ayala y Katheryne Aldana. Desde el inicio se concibe como un escenario agro-recreativo, donde la agroecología
y el contacto mismo con la tierra son la excusa para encontrar sujetos sintientes y carismáticos, para tejer relaciones sociales, amistades, para compartir con los otros.
El proyecto Agro-recreativo Wayra se deﬁnió como:
… Una alternativa de ocio para el adulto mayor en tanto es voluntaria, no hace parte de las
necesidades primarias como comer, dormir, etc., produce satisfacción, placer y no tiene un
objetivo distinto a estar en un momento de ocio; es decir, lo importante en Wayra no es la
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siembra en sí, ni los temas propios de la agronomía sino el compartir voluntariamente el
placer de vivir… (Aldana, K. & Becerra, V. 2012).

Es importante mencionar que las personas mayores del proyecto, en su gran mayoría,
son personas jubiladas, que disponen de tiempo libre de obligaciones, pero que en su pasado
tuvieron años de vida en función del trabajo, bajo un sistema en el que el trabajo era lo más
importante y por ende, lo secundario era el goce, el disfrute. Por ello, una vez libres de las
responsabilidades de años anteriores, de obligaciones y de trabajo, algunos tuvieron diﬁcultad para gestionar y vivir su tiempo. Así mismo, gran parte proviene de zonas rurales de Colombia, abandonaron su tierra por la guerra o en búsqueda de oportunidades distintas en la
ciudad.
De otro lado, es relevante indicar que durante los primeros años Wayra se implementó
como proyecto Agro-recreativo. No obstante, en el 2015 el proyecto pasa a concebirse desde
la Política de Educación Ambiental de Bogotá (Rodríguez, 2015), que destaca la conformación
de Aulas Ambientales como una estrategia Distrital de participación y descentralización (Decreto No. 617, 2007); y que, como estrategia, las aulas ambientales deben vincular diferentes
actores sociales, y a su vez permitir la construcción de conocimiento a partir de la multi e interdisciplinariedad, que tienen un alto impacto en la sociedad y, en este caso, en la ciudad.
Adicionando desde el proyecto, la vinculación de la educación ambiental con la promoción
de espacios de ocio y recreación para la comunidad, la proyección académica e investigativa
de docentes y estudiantes de diversas disciplinas (Rodríguez, 2015)
Es decir, Wayra: como un Aula ambiental, se reconstruye a partir de las políticas de educación ambiental y los atributos intrínsecos de este espacio, se convierte en una estrategia
de educación ambiental, gracias a que es un escenario natural, pedagógico y socio-cultural,
con unas especiﬁcidades y características particulares que conceden un conjunto de bondades que aportan a la construcción de tejido social y el reconocimiento y construcción de
un territorio natural, pedagógico, social y académico.
Es así como conﬂuye en Wayra la educación ambiental, la recreación y el ocio como ejes
transversales y constitutivos de esta experiencia. La interacción entre los adultos mayores y
estudiantes de la universidad se convierten en ejercicios apreciativos y de reconocimiento
del otro, facilitando crear una memoria colectiva, en donde todos juegan un papel fundamental en la construcción del conocimiento a partir de la experiencia.
Wayra es un proyecto bandera de procesos experienciales que brindan la posibilidad
de evocar el campo dentro de un ecosistema urbano como lo es Bogotá. Es importante reconocer que se proyecta como nodo de propuestas investigativas que permitan emerger modelos integradores e incluyentes de la comunidad académica y las personas mayores, que
aporten a la construcción de una educación ambiental orientada desde los principios de diversidad, sinergia, inclusión y desarrollo sustentable.
Para ello se propone desde tres miradas que permitan tejer otros aspectos que pueden
alimentar esta propuesta desde la huerta y los sujetos que interactúan allí: el Ambiente como
ese medio del que hace parte el ser humano y del cual puede aportar no solo consumir; la
Cultura como los aprendizajes propios que se construyen con el otro desde la comunalidad;
y la Sustentabilidad como las oportunidades que se tienen desde el accionar para educar,
motivar y pensar en las posibles soluciones que desde iniciativas como la de una huerta pueden incidir en las transformaciones de pensamientos y hábitos destructivos a los que los
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seres humanos como especie hemos desarrollado cada vez más con mucha fuerza. Todo esto
para aﬁanzar en primera medida la relación humanidad - naturaleza desde el territorio. (Rodríguez, 2015).
Por lo anterior, los objetivos de Wayra: Un Aula ambiental, apuntan al ocio, la recreación
y la educación ambiental, es proyectado como un escenario participativo, incluyente e integral, que promueve la recreación, el ocio y la conciencia ambiental en la Universidad Pedagógica Nacional. También brindar espacios de ocio para las personas mayores, digniﬁcar la
vejez, que permitan su disfrute, bienestar, el envejecimiento activo y generación de diálogos
intergeneracionales, mediado por prácticas recreativas y agroecológicas. Construir una huerta
ecológica auto-sostenible en la UPN sede Valmaría, contando con la participación de los
miembros de comunidades aledañas a la universidad y la comunidad universitaria.

ocio y envejecimiento activo

Para hablar de vejez y envejecimiento, se hace necesario partir de la mirada demográﬁca, en tanto esta permite dilucidar la importancia de generar y fortalecer los proyectos y
programas enfocados en la vejez; en ese sentido, durante los últimos años, ha aumentado la
población mayor en Latinoamérica. Es decir, el envejecimiento progresivo de la población es
un fenómeno que ha llevado a las naciones a replantear sus leyes, políticas y prácticas de intervención para atender las necesidades especíﬁcas en la etapa de vejez, reconociendo esta,
como una etapa del curso vital que requiere atención y que tiene necesidades concretas que
deben ser atendidas así como importantes retos que se deben asumir. Colombia no es ajena
a este fenómeno y el cambio en la estructura poblacional, viene teniendo un considerable
aumento en las personas mayores, que se proyecta sea mayor en los próximos años:
Colombia, entonces, como el resto de países latinoamericanos, ha experimentado desde
mediados del siglo XX una rápida transición demográﬁca (Flórez, 2000). Esta ha afectado
drásticamente la estructura por edad de su población y se ha iniciado un claro proceso de
envejecimiento (Florez, et. al., 2015, p.8).

De acuerdo a lo anterior, es innegable el envejecimiento de la población Colombiana y
con ello, es imperante que se asuman los retos que ello conlleva y que trascienden el nivel
económico, que por supuesto es una de las preocupaciones más importantes para los gobiernos sobre todo en materia pensional. Pero que no es el único nivel que debería ser de preocupación. En ese sentido, asumir el envejecimiento de la población, debería estar enfocado
también al cómo está envejeciendo. Pues el sedentarismo, el aumento de las enfermedades
crónicas no trasmisibles y otras enfermedades en la vejez llevan a plantear la importancia de
promover un envejecimiento activo que permita que se pueda tener una vejez plena y digna,
así como la superación de imaginarios sociales y estereotipos acerca de la vejez que impiden
una visión objetiva sobre las personas mayores así como de sus necesidades y expectativas,
redundando en ofertas de servicios inequitativas y desatinadas para la población.
El Plan Nacional de Recreación 2013-2019, a través de la Estrategia Nacional de Recreación con y para Persona Mayor, plantea por ejemplo, la importancia de superar los imaginarios frente a la vejez, imaginarios frecuentes en nuestra sociedad como: 1. Los adultos
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mayores son frágiles; 2. Las personas mayores no tienen nada que aportar; 3. Las personas
mayores son una carga económica para la sociedad. (Estrategia Nacional de Recreación con
y para persona mayor, 2013).
Mostrando aquí una desvaloración del adulto mayor como sujeto y la falta de humanización y empatía de su círculo de conﬁanza, al creer que solo las personas son productivas
al brindar dinero y, a su vez, al olvidar que el envejecimiento es una realidad continua, perpetúa y cotidiana, que llevará a la vejez.
Por lo anterior, en el desarrollo del proyecto se ha venido reﬂexionando sobre la importancia de trabajar para un espacio que propenda por el envejecimiento activo, centrado bajo
tres principios: 1) la desaceleración, es decir un ritmo de vida lento y calmado; 2) la conversación como fuente de conocimiento y; 3) la compartencia como estilo de vida. En ese sentido, se concibe el envejecimiento como un proceso natural de la vida, que incide en todas
las etapas del curso vital y se reﬁere al activo como una forma de asumir las riendas de la
vida y, en especial, del uso del tiempo y del ocio. Así mismo, se reconoce que la vejez no es
sinónimo de enfermedad y aislamiento, por el contrario: es una etapa con gran potencial
para vivir el ocio desde la libertad, del reconocimiento propio y como una manera de entender que el mundo sería mejor si se vive con más tranquilidad y sabiduría, aprendiendo y escuchando la experiencia de los mayores.
A partir de lo anterior, Wayra asume a los adultos mayores como sujetos históricos, que
construyeron y construyen una realidad colectiva a partir de sus prácticas y experiencias,
que promueven la construcción de tejido social a partir de diálogos intergeneracionales y
que permiten reconstruir la memoria colectiva de nuestra cultura gracias a su experiencia y
conocimiento del transcurrir de la vida.
Como principios de análisis se van a analizar las categorías emergentes que permiten
en Wayra repensar la vejez como una forma de envejecimiento activo: 1) la desaceleración,
es decir, un ritmo de vida lento y calmado; 2) la conversación como fuente de conocimiento
y: 3) la compartencia como estilo de vida.

1. La desaceleración

La pedagogía del caracol, planteada por Navarro (2016), invita a replantear la aceleración
de la educación, siendo una constante en la cotidianidad el llevar ritmos de vida donde todo
es “ahora, o ya”. Esto implica que no siempre sea de calidad, generando que la rapidez solo
permita la superﬁcialidad. Es aquí donde Wayra promueve el disfrute de la vida en una etapa
brillante como lo es la vejez, donde cada instante permita despertar la curiosidad, el reconocer en las personas mayores y re aprender los jóvenes, el saber escuchar, dialogar, comprender y reﬂexionar, realizar las actividades de la huerta como un medio de exploración y
conexión con la tierra, donde existen unos tiempos que cada uno se los da, sin necesidad
de cumplir por el cumplir, sino el estar por el estar, es decir, que se participe de manera autónoma y a partir del goce del sentir ganas por algo, donde se respeten los tiempos y procesos de todos y todas, siendo la confrontación de los estilos de vida que el misma sistema
deﬁne y perpetúa, dando lugar a una administración de la vida desde la homogenización y
no la igualdad y reconocimiento de la vejez como un momento trascendental que se espera
en el curso de la vida.
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Entendiendo la conversación como una forma de comunicación e interacción social
(Ortiz, 2009, p.24), en el caso de los adultos mayores se convierte en la manifestación de sus
experiencias y la posibilidad de reconocimiento dentro de una sociedad. Es así como Macionis y Plummer (2001, p.132-143) deﬁnen la socialización como el conjunto de experiencias
que tiene lugar a lo largo de la vida de un individuo y que le permiten desarrollar su potencial
humano y aprender las pautas culturales de la sociedad en que va a vivir” Siendo entonces
la sociabilidad un factor de la conversación, de acuerdo a los autores la vejez es el momento
de iluminación, donde conﬂuye un amplio camino recorrido y el momento de su máximo potencial humano.
Es aquí donde en Wayra recobra un valor invaluable en la conversación, al estrechar los
lazos de conﬁanza y remembrar conocimientos de saberes ancestrales, gracias al diálogo y
las conversaciones que se generan a partir de las distintas labores que se desarrollan en la
huerta (Siembra, cosecha, cuidado del cultivo), entre otras actividades que se desarrollan.
También favorece la transmisión de saberes culturales que permiten reconocer e identiﬁcar
la identidad propia de la cultura colombiana y sus campos.

3. La compartencia como estilo de vida

Si bien la competencia es el reproducir y compartir el conocimiento originado en las comunidades entre "iguales", Martínez (2002) abre la posibilidad de pensar el compartir como
una de las rutas que fortalecen la compartencia, puesto que favorece el desprenderse de lo
que se es, implicando valores como el respeto, la empatía, la conversación, la entrega y la
concordancia. Señala que las hegemonías y ﬁguras de poder se desdibujan y se legitima la
importancia e igualdad de todos aquellos que participan, siendo entonces Wayra un territorio
que permite el aprender los unos de los otros y favorece el envejecimiento desde una perspectiva del empoderamiento y reivindicación de derechos, donde los sujetos que se encuentran en la vejez son los promotores de principios como la autonomía, el respeto, la
solidaridad, la legitimidad de saber propio de la cultura colombiana y la dignidad.

ocio como resistencia

Wayra como alternativa de ocio para las personas mayores cuestiona las visiones tradicionales de desarrollo como crecimiento económico, pues estas conciben al ser humano
como una herramienta para el aumento del capital. En esas lógicas productivas provenientes
de la edad moderna, el trabajo adquiere mayor relevancia en una dicotomía trabajo/Tiempo
libre:
A raíz del intento de ganar tiempo al tiempo de trabajo en la sociedad industrial surgió el
concepto de tiempo libre como substraído al desempeño laboral (Moral, M. 2009. p. 49).

Es así como la vida se piensa en función del trabajo. No obstante, cuando una persona
llega a la jubilación, se enfrenta a un importante cambio en su vida: quienes tienen hijos,
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estos normalmente se marchan; otros siguen en la soltería, ya no es necesario el tiempo de
trabajo para vivir, así que el reto ahora es vivir el tiempo en libertad. En ese reto, algunas de
las personas que han participado de Wayra no sabían qué hacer con su tiempo, algunos se
entregaban al alcohol o a cuidar a los nietos. Así es que wayra reivindica el papel del ocio en
la vejez, proporcionando alternativas para el uso del tiempo, así como la generación de diálogos intereneracionales con el mismo propósito.

Evaluación

La evaluación del proyecto se realiza de manera anual, mediante indicadores que permiten monitorear el avance del proyecto y su impacto; así mismo, el proyecto busca constantemente escuchar y atender a sus participantes, en aras de mejorar la experiencia e
implementar alternativas que permitan su ampliación, en tal caso se adoptan metodologías
de diagnóstico participativas acorde a la población, principalmente, La Metodología Integrada
de Participación Social de y para el Adulto Mayor (MIPSAM) (Ministerio de Salud y Protección
Social, recuperado de https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Pag i n a s / M e t o d o l o g i a - I n t e g ra d a - d e - Pa r ti c i p a c i o n - S o c i a l - d e - y- p a ra - A d u l t o s Mayores%E2%80%93-MIPSAM-.aspx)

Conclusiones

- Desde el proyecto se reconoce la importancia de la recreación y el ocio en la vejez,
como un aspecto fundamental en la calidad de vida de esta población.
- El envejecimiento activo incluye varias dimensiones del ser humano, no sólo hace referencia a la salud física de una persona, también a la salud mental, sicológica y allí es
en dónde el ocio también puede generar aportes signiﬁcativos.
- El proyecto Wayra: un aula ambiental es un proyecto de alto reconocimiento a nivel
institucional y distrital, en tanto busca impactar no sólo a la comunidad universitaria,
también otras poblaciones de la ciudad.
- Desde el proyecto Wayra se concibe el envejecimiento activo desde 3 ámbitos: 1) la
desaceleración, es decir un ritmo de vida lento y calmado, 2) la conversación como
fuente de conocimiento y 3) la compartencia como estilo de vida.
- Los diálogos intergeneracionales permiten fortalecer los procesos educativos.
- El Ocio y la recreación como ejes transversales de propuestas ambientales, permiten
que la relación humanidad-naturaleza, se dé de formas más espontáneas, alternativas
e incluyentes.
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EL AUToExILIo Como FormA DE rEsIsTENCIA soCIAL.
TrANsmIsIóN CULTUrAL y APorTEs AL CAmPo EDUCATIVo.
bIogrAFÍA A UNA ACADÉmICA ArgENTINA EN mÉxICo

Rosa Martha Romo-Beltrán1

rEsUmEN
Me interesa dar cuenta de la complejidad de procesos bajo los cuales se conforma la transmisión, toda
vez que desde su dimensión cultural, cobra presencia tanto el lenguaje, como la construcción de signiﬁcados, lo que conlleva procesos de creación y reconﬁguración permanente tanto para quien transmite,
como para quien recibe.
En el análisis de datos hago énfasis en las transmisiones familiares y culturales, en especial aquellas
que deﬁnieron los procesos de conformación, elección y aportaciones en la vida profesional del caso
que reporto, en el que el proceso de autoexilio destaca como constructo sociobiográﬁco y como opción
de resistencia frente a condiciones de violencia de Estado.
El abordaje lo he realizado desde una perspectiva biográﬁca recuperando los aportes de Dosse(2011),
quien destaca una noción fundamental: la biografía modal, cuyo énfasis se coloca en la posibilidad
para el investigador de recuperar un caso no para trabajarlo en su singularidad, sino desde el mismo,
entender lo que sucede en la sociedad en sentido más amplio.
Mi informante contó con trayectoria académica, salió de la Argentina y se exilió en México en el año
de 1976, tras abandonar su país por el inminente golpe de Estado. Fue invitada aproximadamente en
octubre de 1976, por las nuevas autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), a formar parte de la planta docente y realizar el rediseño curricular
del Colegio de Pedagogía, con lo que instituyó la impronta de las innovaciones curriculares e institucionales. Fueron propuestas que destacaron institucionalmente durante las décadas de los ochenta y
noventa del siglo pasado en la universidad referida. Dichos aportes se sumaron a su participación en
otros proyectos de innovación, como a discusiones y contribuciones al campo de lo educativo hasta la
primera década del Siglo XXI y su correspondiente progresión a la jubilación y el retiro.
Reﬁero el caso de Martha Casarini, informante clave debido al liderazgo académico y experiencia profesional con que se integró a la institución en el año de 1976 y que aunado al clima de discusión y
transformaciones académico-políticas que se gestaban en la Facultad, incentivaron transformaciones
que abarcaron tanto lo curricular; como cambios en el ámbito institucional; incluyendo discusiones y
aportes al campo de lo educativo. Desde el Colegio de Pedagogía, Casarini, estimuló y coadyuvó en
los procesos de innovación.
En este trabajo acentúo las transmisiones culturales, en especial aquellas que desde la vida familiar
deﬁnieron los procesos de conformación y elección de la vida académica de Martha. En ellas destaco
las migraciones familiares nacionales e internacionales, motivadas por la búsqueda de mejores condiciones de vida, hasta el quiebre en este tipo de desplazamiento con el autoexilio de mi entrevistada en
el año de 1976.
Me interesa destacar que aun cuando el autoexilio representó para Casarini una ruptura abrupta en
diferentes dimensiones de su trayecto de vida, representó a la vez una elección y un proceso de resistencia frente a las condiciones de descomposición social que se vivían en el país de origen, por lo que
identiﬁcamos esas construcciones desde la posibilidad de agencia que los sujetos construyen en su devenir histórico.
Construcciones que a la vez se extienden a otros planos y trayectos de vida, toda vez que constatamos
nuevas construcciones y aportes tanto culturales como académicos en el país de llegada.
PALAbrAs CLAVE:
Transmisión – resistencia -exilio - biografía – innovación
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¿A qué aludimos al hablar de transmisión? Hacemos referencia a ella, considerando que
nomina procesos complejos que se caracterizan por la apropiación de signiﬁcados compartidos (Candau, 2008) y se gestan en cohortes generacionales contiguas, en especial al asociarlos a la dimensión familiar. Estos procesos de transmisión de capital, se encuentran
constituidos tanto por recuerdos como por olvidos, con tendencias tanto para la emisión
como para la recepción.
Hablar de transmisión es hacer referencia a la recuperación selectiva del pasado, esto
es, de aquellos signiﬁcados socialmente importantes, los que son rescatados y permanecen
de una generación a otra. Sin embargo, Parra (2009), coincide en señalar los complejos procesos bajo los cuales se construyen, toda vez que las transmisiones tienen que ver con las
construcciones del lenguaje, con los signiﬁcantes que el sujeto recibe de las generaciones
que le preceden.
El proceso de transmisión, lejos de constituirse como mera reproducción, se complejiza
a raíz de las re signiﬁcaciones que cada sujeto realiza. La transmisión de lo nuevo siempre
tropieza con los logros que cada uno: transmisor o receptor privilegia sobre todo lo demás.
Es así como la herencia es modiﬁcada constantemente de acuerdo a las vicisitudes de nuestra
vida como de nuestros deseos.
Es imposible considerar el proceso de transmisión como lineal, mecánico, o como mera
reproducción, toda vez que son las diferencias las que inscribimos, por lo que es preciso señalar que se logra cuando quien la recibe cuenta con espacios de libertad que se constituyen
en la base desde la cual el sujeto puede, bien, abandonar el pasado, o bien, reencontrarlo;
representa siempre un proceso de creación y recreación. La transmisión alude tanto al pasado como al presente, en una dinámica de re signiﬁcación permanente determinada por
nuestra historia en un país, una sociedad, una profesión y/o familia.
La transmisión representa un proceso de construcción que tiene como ﬁnalidad asegurar la continuidad en la sucesión de generaciones. En tanto que la recepción, no signiﬁca pasividad, sino un acto de reconocimiento hacia quien realiza la transmisión.

Encuadre metodológico

Las reﬂexiones de Dosse (2011) han sido fundamentales tanto por la reconstrucción histórica que elaboró respecto a la evolución del enfoque biográﬁco, como por el aporte de
conceptos que me acompañaron en la obtención y análisis de datos.
He recuperado la noción de biografía modal (Dosse, 2011), en tanto que posibilita el
análisis de datos a través de una ﬁgura particular, tomando en cuenta no sus singularidades
sino por lo que el caso nos permite decir acerca de lo social, es decir, su recuperación en
sentido más general.
En el trabajo de campo como en el proceso analítico, resultaron imprescindibles tanto
las fuentes documentales como los testimonios orales ya que en estos abordajes se precisa
cruzar fuentes de información y cotejarlas con el ﬁn de aproximarnos a una mayor objetivación del dato. El reto en el análisis y escritura, consiste en encontrar equilibrio entre la narración de una vida y su apoyatura cientíﬁca.
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He retomado datos empíricos que obtuve a través de entrevistas en profundidad realizadas a Martha en distintas fases temporales y con trabajo de inmersión permanente en periodos de tres a cinco días. Cada etapa fue acompañada por la devolución de información ya
analizada, lo que propició nuevas fases de escritura, como la incorporación de más evidencias
proporcionadas por mi entrevistada y por las fuentes documentales a las que recurrí en forma
permanente. El proceso de inmersión en campo lo realicé entre 2010 a 2016, lo que arrojó
un total aproximado de sesenta horas de entrevistas sólo con Martha (toda vez que trabajé
con otros informantes).

El encuentro de culturas académicas

En el encuentro de culturas académicas coincidió tanto la capacidad de convocatoria,
como el capital académico y político con el que contaba Martha Casarini al momento de arribo a la Universidad Autónoma de Nuevo León, como las inquietudes de los nuevos y jóvenes
académicos que se integraban a la FFyL, cuyo perﬁl académico lo podemos sintetizar en el
interés por la discusión académica y las posturas críticas en los distintos campos de conocimiento en los que se movían: psicólogos, ﬁlósofos, economistas, psicopedagogos. Dichas discusiones conﬂuían, en el caso que reﬁero, en el análisis y la “delimitación de un campo de
estudio: el educativo”.
En tanto que los distintos grupos de participación y militancia política de los que provenían los jóvenes profesores mexicanos, correspondían a organizaciones de la izquierda moderada y radical, lo que he documentado en un trabajo preliminar que transcribo:
Estos movimientos gestaron al interior de la Facultad de Filosofía diferentes estilos de dirección entre los nuevos “grupos” de izquierda, tales como: Espartaquistas, Concepto Estudiantil, [sin olvidar los activistas de la Liga Comunista 23 de septiembre, en ese momento
excarcelados, y algunos de ellos de reciente incorporación a la planta docente] frente a los
otrora grupos liberales y conservadores que predominaron en la Facultad desde su origen.
Dicha apertura dinamizó la vida académica: los espacios de decisión colegiada y la impronta
del trabajo grupal se instituye como modelo de gestión predominante, en tanto que la confrontación en el plano epistémico entre grupos es cada vez más explícita, lo que fortalece la
vida institucional, toda vez que evidencia diversas posturas, cuestionamientos y formas de
abordaje de la complejidad social. La refundación de la Facultad va acompañada de la aparición de nuevas profesiones: Licenciatura en Historia, Filosofía, Pedagogía, Sociología, Lingüística Aplicada (sustituyendo a la anterior Licenciatura en Letras Españolas); y
posteriormente la licenciatura en Bibliotecología (Romo y Gómez, 2015: 231).

Movimiento que a la vez tiene como antecedente la lucha tanto de profesores como
estudiantes por lograr la autonomía universitaria y del recién creado Sindicato de Profesores
Universitarios, de igual forma ya referido:
[Sindicato] …que aunado al activismo y “la insurgencia estudiantil”, culminó en el año de
1969, con el logro de la autonomía universitaria, como lo señala uno de los ex funcionarios
de la Facultad, y entonces militante del Partido Comunista:
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JHT: En ese mismo año [1968] estalló el activismo estudiantil en la universidad y en
el 69, el logro de la autonomía. Por eso se están conmemorando acá, en actos casi
privados, los 40 años [de la autonomía]… (Romo y Gómez 2015: 230) 2
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Fue este el contexto que abrió la posibilidad de fundación, en este caso: refundación
de proyectos institucionales y académicos innovadores que acompañaron la reorientación
de la incipiente carrera de Pedagogía y posteriormente de todos los programas académicos
de la Facultad de Filosofía y Letras, a través de la propuesta institucional, nominada “Modelo
Académico Alternativo”.

mC, su arribo a la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL

En el contexto de apertura ideológico-académico y político descrito, prevalece el interés
de los nuevos directivos de la FFyL, por institucionalizar el trabajo grupal, colectivo, característico de los grupos de izquierda de los que provenían. Por lo que adquiere gran relevancia
el clima de discusión académica, así como la innovación y participación colectiva en el diseño
de nuevos proyectos. Dicho proceso que incluyó la apertura de nuevas licenciaturas3 en la
Facultad, abrió a la vez la posibilidad de integración de nuevos académicos.
En forma simultánea, el proceso de autoexilio de Martha Casarini, en el año de 1976,
sucedió a raíz de las continuas represiones que se venían agudizando desde el año de 1974
con la muerte de Perón y el ascenso al poder de Isabel Perón, lo que derivó en una descomposición social que a la vez impactó en todos los ámbitos de la vida social, económica, profesional, familiar, en especial, entre los grupos de jóvenes militantes de izquierda y los
sectores más politizados. Al respecto Rapoport (2010) elabora una buena síntesis:
[Luego de la muerte de Perón, asciende al poder Isabel –su esposa, con quien…] -adquirió
preeminencia José López Rega, ministro de Bienestar Social y secretario privado de la presidencia-, (quienes) en lugar de la estrategia de convergencia impulsada por Perón, deﬁnieron un accionar basado en el sectarismo y el aislamiento. Incorporaron al gabinete
elementos de las vertientes más reaccionarias del movimiento peronista, mientras el enfrentamiento entre los propios peronistas se transformaba en el conﬂicto central de la escena política. Inicialmente, la dirigencia sindical acompañó esta estrategia presionando para
lograr el desplazamiento del ministro Gelbard y respaldando las medidas gubernamentales
destinadas a destituir a los gobernadores de la izquierda peronista. A mediados de 1975,
tanto la izquierda peronista como los sectores empresariales y políticos vinculados a Gelbard, que era acusado de comunista, habían sido excluidos de la lucha por el poder. (Cavarozzi, M., cit. en Rapoport, 2010: 549).

Situación que impactó en la sociedad civil, y en especial a académicos, intelectuales y
en todos aquellos militantes y adherentes a ideologías de izquierda.
Martha rememora:
2
3

(Romo. Entrevista JHT, 19 noviembre 2009: 6)
Que signiﬁcó, desde el punto de visto de un exdirector de la Facultad, militante del Partido Comunista, la posibilidad
de contar con mayores recursos económicos.
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…y de allí en adelante [luego de la muerte de Perón], nuestras vidas fueron muerte…! Fue
terrible… terrible!!! […] Los militares (recapitula): no retoman todavía el poder, sino que
ponen como presidenta a la última esposa de Perón, que era un cero a la izquierda ¨ […]
una mujer que no tenía poder y… [los militares], a través de su consejero Martínez, la manipulaban totalmente. …Se instala un clima de terror social, y en especial en las universidades, las cuales cierran a ﬁnales del 74 y reabren en mayo de 1975 por cuestiones de control
político…4

Siguiendo la línea argumental de Casarini, encontramos documentados estos acontecimientos también en Rapoport:

La muerte de Perón, el 1º de julio [1974], se produjo en un momento crítico para su proyecto
político. Los distintos sectores políticos y las Fuerzas Armadas respaldaron la continuidad
institucional representada en la persona de su sucesora, Isabel Perón. Ello no evitó que comenzara a gestarse un vacío político que terminaría llevando al país a una crisis sin precedentes. Con Perón había desaparecido el único liderazgo capaz de encauzar los
antagonismos políticos emergentes de las luchas sociales. A partir de su muerte la agudización de los conﬂictos y la violencia política –entre los meses de julio de 1974 y 1975 se registraron cerca de quinientos asesinatos políticos- marcarían la descomposición del proyecto
peronista (2010: 548- 549).

En voz de mi informante:

RM: ¿Vivías en Córdoba?
MC: Yo vivía en Córdoba… Vivía en el centro de la ciudad, con mis padres. Y bueno… había habido un proceso de mucha insurrección en la universidad, en los jóvenes. Entre los grupos políticos… entonces querían [Gobierno de Isabel Perón y Ministros], querían poner orden
masacrando… Como algunos de ellos dijeron en un momento dado: “Primero vamos a matar
a los que están en la guerrilla, después vamos a matar a los simpatizantes, después vamos…
y por último vamos a matar a los neutrales… O sea, de pretensiones de este tipo, nadie se
salvó. Entonces cierran la universidad y obviamente eran tiempos terribles para nosotros…!5

El autoexilio como forma de resistencia

El itinerario biográﬁco de Martha se enriqueció a su llegada a la ciudad de Córdoba, Argentina, en 1959, por la riqueza cultural e importante tradición universitaria que la ha caracterizado. En dicho trayecto de vida, Casarini incorpora un capital cultural mucho más amplio y
diverso: cine, música, teatro, academia. Aunado al vínculo con los movimientos sociales y universitarios que se vivían, lo que a la vez la inscribe en la militancia política a la que concurrían
gran parte de universitarios, en especial los integrantes de las ciencias sociales y humanas.
De igual forma, los atributos de la herencia familiar dan cabida a nuevas resigniﬁcaciones
y transformaciones de cara a la riqueza que los nuevos contextos posibilitaban. Toda vez que
las migraciones internas en el país de origen junto a los padres, (seis en distintos lugares de
la Argentina) apuntalaban ya la valoración de ese tipo de desplazamientos como forma de
4
5

Romo, Entrevista No. 1 a MC. 14 de junio de 2009,: p. 7 – 8
Romo, Entrevista No. 1, ibídem: p.12
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inversión para la incorporación de mayor capital socio-cultural, en los que la formación académica adquiría importancia fundamental.
Lo anterior explica la importancia en la elección de Martha Casarini por concluir estudios profesionales en la ciudad de Córdoba, como la riqueza de la experiencia académicopolítico y social que allí incorporó, lo que conformó un capital cultural, académico y político,
que posteriormente transmitió y recreó al integrarse en el exilio en México, como académica
a la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL.
En la ciudad de Córdoba encontró “una vida totalmente cosmopolita”, “una rica experiencia universitaria en la que aparecen ﬁguras como el Che Guevara, Castro en Cuba”. “Me integré
a toda una cultura de politización”, toda vez que “se encontraban en efervescencia los movimientos obreros”. “En Córdoba teníamos una serie de acuerdos, compromisos y participación
política” (Fue representante del gremio universitario en la Facultad de Filosofía y Humanidades
y en 1975, por estos motivos, llevada a la gendarmería para averiguación de antecedentes).
Además de rememorar el haber “vivido y convivido momentos muy negros”, como el
cierre de las universidades públicas del país a raíz del Cordobazo (movimiento importante,
pero imposible de ahondar ahora) como el nuevo y deﬁnitivo cierre universitario en 1975,
por lo que ella y gran cantidad de académicos con colaboración política quedaron desempleados en forma deﬁnitiva. Esta situación aunada al clima de inestabilidad, persecución y
violencia social, incrementó los procesos de exilio y su opción por el “autoxilio” como forma
de resistencia.

El autoexilio como estrategia de resistencia

Tras ser despedida Martha Casarini junto con el resto de profesores que laboraban en
la Facultad de Arquitectura, como en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad
Nacional de Córdoba, y en el clima de persecución y temor que se vivía: allanamiento de domicilios, reclusión, tortura y desaparición de jóvenes y militantes, el detonante que la hizo
tomar la decisión del exilio, fue haber sido detenida en su domicilio, en el que irrumpe la
policía, sorprendiendo a la madre y quedando a la espera de la llegada de Martha, para luego
ser trasladada, retenida e interrogada en la Comisaría de la ciudad de Córdoba, por lo que al
ser liberada, decide salir clandestinamente de su país el 6 de marzo de 1976.
El autoexilio marcó un hecho disruptivo fundamental en ella, toda vez que generó una
serie de rupturas que atravesaron todas las dimensiones y temporalidades en sus itinerarios
de vida. Presagiaba a la vez, el quiebre de signiﬁcantes en los que la migración había apuntalado a la procuración de una mejor calidad de vida. Si bien el exilio podría conservar esta
premisa, constituye un proceso de movilización forzosa, provocado por la violencia imperante
en el país expulsor.
Podemos entender así las pérdidas que en situaciones de exilio se forjan de igual forma
para las naciones expulsoras, toda vez que se presenta como sangría de capital humano, ya
que se huye de los países expulsores por razones políticas, económicas, y sociales.
Yankelevich señala:
Desde una perspectiva política y demográﬁca, la represión dictatorial constituye un fenómeno claramente diferenciado de otras experiencias emigratorias fundada en motivos de
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represión política o de ausencia de horizontes laborales. En este sentido, la escalada represiva durante los casi 21 meses de gobierno de María Estela Martínez (Isabel Perón), y especialmente después del golpe militar de marzo 1976 [en Argentina, se], aceleró un fenómeno
emigratorio que claramente aparece asociado a un escenario de persecución y crímenes de
carácter político (2010, p.23).

En casos como el que describo, se trata de generaciones caliﬁcadas. El exilio argentino
estuvo integrado por un alto porcentaje de profesionistas, intelectuales, artistas y personas
con educación de nivel medio o superior, lo que explica la posibilidad que tuvo gran parte
de migrantes políticos por optar por el autoexilio como forma de resistencia en su país de
origen y la posibilidad de colocarse en distintas universidades e instituciones en México, a la
vez que nos sugiere el tipo de capital cultural, social y académico con el que se integraron y
que facilitó su icorporación institucional y la consolidación de liderazgos, como en el caso
que documento.
Podemos advertir que este tipo de migración política conﬁgura procesos de resistencia
frente a situaciones de descomposición social en los países expulsores, a la vez que conforma
prácticas de creación y nuevas transmisiones culturales en los países receptores.
En el caso trabajado, resultan evidentes los aportes de M. Casarini a la academia ya que
a más de la revisión y cambio curricular que encabezó, resultaron signiﬁcativas sus contribuciones respecto a la constitución y –en ese momento- delimitación del campo educativo respecto al resto de las Ciencias Sociales y Humanas.
Favoreció también la discusión y producción bibliográﬁca, esta última con un alto índice
de consultas en el año 20006, respecto al campo del Curriculum, con propuestas orientadas
a rebasar las de corte instrumental vigentes en México desde los años setenta. Otro aporte
importante lo constituyeron las reﬂexiones en cuanto a la necesidad de construcción de las
didácticas especiales, así como la institucionalización de un clima de trabajo académico colegiado.

A modo de cierre

Mi interés se centró en explorar los mecanismos de transmisión cultural y herencia que
predisponen los procesos de migración nacional como internacional, sin embargo, en situaciones de exilio se evidenció una gran diferencia, toda vez que subyace una elección forzosa
que anticipa procesos de desgarro entre la transmisión y el deseo del sujeto por situar el espacio de su verdad en la vida y la existencia. De aquí que entre los nuevos costructos socio
biográﬁcos que hemos documentado, ocupa un lugar preponderante el autoexilio, como una
de las formas de resistencia frente a situaciones de violencia de Estado.
En ninguna situación el proceso de transmisión se advierte como lineal, lejos de ello, se
evidencia que existe aquello que no se transmite, o bien, aquello que se transforma. Lo que
pasa y queda intacto, como aquello que se pierde.

6

De acuerdo a los datos arrojados en google académico.
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al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos1

EL oCIo Como rEsIsTENCIA PArA LAs mUjErEs EN sITUACIóN
DE PrIVACIóN DE LIbErTAD

Nydia Correa2
resumen:

Acompañar una investigación de maestría, oír algunas de las respuestas diciendo saber qué es lo que
se debe hacer -aun constatando en los hechos que eso no es suﬁciente-, provoca, como dice Foucault,
“un ardor por aprehender lo que pasa y lo que está pasando; una desenvoltura respecto de las jerarquías tradicionales en cuanto a lo que es importante y esencial” (tal como cita Duschatzky, 2013). A
coro con esto se oyen las loas a un mercado de trabajo que ha cerrado las puertas a estas mujeres,
que viven tras aquello que todos perseguimos, la felicidad.
Teniendo en cuenta que la lógica capitalista generó las condiciones que condujeron a estas mujeres a
la cárcel, procurar formas de vida que valoren el tiempo de ocio, tanto o más que el tiempo de lucro,
puede ser una forma de resistencia y de resistir el encierro. Indagar sobre esto, en las cárceles de mujeres, puede representar el primer paso para crear, compartir nuevas y diferentes experiencias de ocio,
favorecer el desarrollo de prácticas autónomas, contribuir con la tramitación del egreso.
Este trabajo apunta a proponer caminos de alfabetización en ocio para personas privadas de libertad,
en cárceles femeninas del Uruguay, aprovechando los dispositivos educativos que ya están funcionando
y buscando otras maneras de producción de encuentros en los espacios comunes, que forman parte
de la vida cotidiana de esta parte de la población.
Estas ideas iniciales pueden dar lugar a otras que quizá ayuden a desatar algunos nudos del sistema
que no están pudiendo ser desatados.

Palabras clave

Ocio valioso, privadas de libertad, desarrollo humano, resistencia, educación.

¿qué somos?

El presente trabajo propone pensar posibles líneas de investigación, que se desprenden
de la experiencia recogida durante la colaboración de la autora, con el trabajo de campo en
una investigación, que estudia la educación formal en dos cárceles de mujeres en el Uruguay3,
donde se desempeña como docente desde hace 4 años. La misma se inició en el año 2017 y
se encuentra en etapa de análisis de datos. El objetivo es estudiar los programas de educación
en contexto de encierro en el Uruguay, buscando reconocer el aporte que, desde la educación
formal, puede hacerse a la situación de las mujeres privadas de libertad. Surge allí la posibilidad de diseñar nuevas investigaciones o proyectos que aborden la problemática del ocio
en una población que vive en una situación de máxima hostilidad.
Para la investigación, anteriormente mencionada, se realizaron 4 grupos focales de docentes y estudiantes en ambas cárceles, así como entrevistas individuales a docentes que

1
2
3

Tomado de “Celebración de las contradicciones/2”.(Galeano, 2016)
Nydia Correa es docente del programa de Educación en Contexto de Encierro, cursa la Especialización en psicoanálisis y educación en FLACSO Argentina. Email: nyenjunio@gmail.com
“La educación pública uruguaya en mujeres jóvenes y adultas privadas de libertad. Estudio de caso en cárceles femeninas uruguayas”. Investigación dirigida por Andrea Cantarelli, profesora cursante de la Maestría de Educación,
Sociedad y Política de FLACSO-Uruguay – Promoción I 2016-2018
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participan del programa de educación en Contexto de Encierro y a mujeres privadas de libertad. Durante el análisis de las entrevistas se observan respuestas que le atribuyen al ocio
un valor intrínsecamente negativo, y se puede inferir, por el tipo de propuesta que se ofrece
en este contexto, que el Estado uruguayo fundamenta sus acciones en dicha concepción, o
por lo menos no aborda en profundidad el problema del ocio.
Cabe destacar que el Uruguay es un país con un porcentaje de personas privadas de libertad muy alto en relación con la población, (10.000 aproximadamente en una población
de 3 millones). Las mismas tienen suspendido, solamente, el derecho a la libre circulación,
pero no el resto de los derechos que las incluyen en la categoría de ser humano. Sin embargo,
las condiciones a las que se las somete no parecen tomar en cuenta este signiﬁcativo dato.
Se puede mencionar, algo superﬁcialmente, que varias veces Uruguay ha sido conminado,
por organismos internacionales, a atender de otro modo la problemática del encierro. Las
cárceles carecen de un correcto servicio de salud, de alimentación adecuada, son pobres en
luz y calidez, pero ricas en humedades, ratas y frío, no siempre se prioriza el buen trato, y la
seguridad se asocia, demasiado frecuentemente, a la impunidad.
El INR4 fue creado durante el año 2010 incluyéndose en sus compromisos programáticos:
El fortalecimiento de los programas de tratamiento para la población privada de libertad,
en especial aquellos dirigidos hacía la nivelación educativa y la mejora del perﬁl de empleabilidad, la inclusión sociolaboral, las actividades deportivas, culturales, recreativas y espacios
destinados al libre culto de la fe. (Instituto Nacional de Rehabilitación, n.d.)

Sin embargo, no parece existir una propuesta estructurada y pensada para las personas
privadas de libertad (PPL). Cada organización, con la que el instituto realiza convenio, tiene
sus propias pautas y compromisos políticos, no existiendo coordinación entre ellas. Esto favorece la falta de un proceso que combine los diferentes programas de tratamiento5 en una
forma humanizadora, que tome en cuenta las diversas instituciones6 que atraviesan a cada
centro penitenciario.
En estos casos el tiempo laboral aparece como digniﬁcador de la condición humana y
se lo relaciona, casi exclusivamente, con el concepto de desarrollo humano. La humanidad
a trazado su historia en base a la idea de que trabajando pagamos el pecado original, ganarás
el pan con el sudor de tu frente, trabajando nos hacemos verdaderos seres humanos en tránsito a una vida mejor, en lucha por la supervivencia. Sin embargo, “habiendo la humanidad
logrado los conocimientos, técnicas y recursos necesarios para obtener previsiblemente los
medios que necesita para su vida, aún sigue política, social y culturalmente organizada como
4

5
6

El Instituto Nacional de Rehabilitación (I.N.R.), es el órgano encargado de la organización y gestión de las diferentes
instituciones penitenciarias establecidas o a establecerse en el país, la asistencia de los procesados y la rehabilitación
de los penados y la administración de las medidas sustitutivas y alternativas a la privación de libertad. Con la
creación del Instituto se pretende pasar de un modelo de aseguramiento y meramente custodial a uno que desarrolle y promueva la rehabilitación e inclusión social de la población privada de libertad, para lo que se requiere
la articulación de las políticas de seguridad y las políticas de tratamiento penitenciario.
https://inr.minterior.gub.uy/index.php/2016-04-21-16-02-53/2016-05-03-14-58-06
Un trabajo aparte merece el uso de la palabra tratamiento, es significativo que se use una expresión que refiere
al hecho de sanar a una persona enferma.
El término institución refiere aquí a lógicas que regulan las actividades humanas, pueden estar representadas
por normas o leyes, o en muchos casos ser un conjunto de normas implícitas que se transmiten de generación en
generación (Baremblitt, 1992).
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si estuviera en una guerra por obtenerlos” (Pauselli, 2011, p. 26). Cada vez menos personas
acceden a empleos y aquellos que los tienen trabajan extensas jornadas en honor a la eﬁciencia y la competencia. Al parecer el desarrollo que debía permitirnos tener más tiempo
de calidad, nos mantiene en una lucha constante por sobrevivir, y a un conjunto creciente
de seres humanos los convierte en a los que ya nadie espera (Pauselli, 2011). En este grupo
están o estarán las personas que han sido privadas de libertad. Ellas tienen enormes diﬁcultades para acceder a un trabajo que mejore sus condiciones de vida, y, si sumado a esto se
tiene en cuenta que son mujeres pobres, con varios hijos y portadoras de antecedentes,
puede concluirse que las posibilidades reales de cambiar sus condiciones de existencia son,
al menos, limitadas, “cuando salís la realidad te golpea” (GF 2).7
“Yo empecé a estudiar, después salí en libertad, estuve meses para conseguir trabajo,
y volví a caer” (GF 2)
Se trata entonces de crear nuevos sentidos para el trabajo, según Rifkin (1996):
Ahora que progresivamente el valor del producto hecho por el hombre tiende a ser más insigniﬁcante e irrelevante, en un mundo cada vez más automatizado, se deberán explorar
nuevas formas de deﬁnir el valor de la persona y de las relaciones humanas. (p. 20)

Poner el foco en el ocio, puede ayudar a rediseñar los conceptos de trabajo y valor de
la persona. En el marco de la Teoría de desarrollo a escala humana de Max-Neef (2006) los
procesos de desarrollo podrían, tal vez, dejar de ser recetas únicas. Entonces, se puede pensar al ocio como una forma de resistencia, y de resistir el encierro, una forma de libertad
entre rejas. Para ello se hace necesario contestar algunas preguntas: ¿Tiene derecho al ocio
una persona privada de libertad? ¿Es posible en el reino de la ociosidad darle valor, humanizar
el ocio?

¿qué podemos hacer para cambiar lo que somos?

En la búsqueda de respuestas o nuevas preguntas, surgen posibles líneas de investigación acción que se pueden dividir en: las que apuntan hacia acciones en pos de una comprensión de nuestra propia presencia en el mundo -desde una ideología crítica en oposición
a la ideología dominante-, y las que se dirigen a co-construir con las mujeres PPL formas de
resistir el encierro. Ellas no han sido desarrolladas aún, surgen como posibilidad que está en
vías de concreción. Son una serie de ideas que pueden sumarse, nutrirse de otras que ya
existan o estén buscando existir.
Falta hacer una exhaustiva revisión de antecedentes de este tipo de trabajos en otros
lugares, otras cárceles, así como recorrer los caminos burocráticos que supone conseguir la
representación de una organización que facilite el acceso a cierta información y lugares.
La elección de las cárceles de mujeres tiene una ventaja comparativa, ya que son de
menor tamaño que las otras, pero sobre todo es necesaria, ya que las mujeres son, en Uruguay y en el mundo, más vulneradas que los varones.

7

GF 2: Estudiantes Unidad 17 Mujeres jóvenes adultas PPL
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Resistiré para seguir viviendo8, es una frase que podría resumir aquellas líneas que proponen explorar -desde la perspectiva del ocio-, nuevas experiencias, que habiliten el tránsito por
la vivencia del encierro, desde un lugar diferente a la culpa o el pago de deudas9. “El aburrimiento
y el sentimiento de soledad y abandono dan una vida sin proyecto de futuro, pues no es dueño
de su porvenir quien no es dueño de sí” (Moﬀat, 1974, p. 6). Las cárceles uruguayas de mujeres
producen subjetividades aburridas, aun cuando se oyen risas y música alta. Difícilmente una
mujer pueda ser dueña de sí, cuando no puede decidir cómo organizar el día o cuáles son las
maneras que constituyen su hacer. “Los encierros son moldes o moldeados diferentes, mientras
que los controles constituyen una modulación, como una suerte de moldeado autodeformante
que cambia constantemente y a cada instante, como un tamiz cuya malla varía en cada
punto”.(Deleuze, 1996, p. 279). Así la prisión actúa como molde, uno terrible, que somete a condiciones infrahumanas a personas que parecen haber perdido la condición de tales. Pero además
hay aspectos de ella, como el control por medio del tedio, el miedo o la vergüenza, que se continúan con el exterior. Por lo tanto, para este o estos proyectos, será necesario “superar las capturas hechas por la solemnidad, la vergüenza y el aburrimiento que frecuentemente expulsan
la participación, la creación, la rebeldía y la espontaneidad de los procesos grupales”(Barúa, Colombo, Correa, & Scandroglio, 2014, p. 17) y proponer, con el ocio como vehículo, afectar la vida
cotidiana10, producir acontecimientos que permitan pensarla/transformarla, entendiendo como
acontecimiento aquello que “tiene lugar, por decirlo así, en un tiempo en el que nada pasa",
como expresa Groethuyssen (citado en Delueze, 1996, p. 252).
Atribuirle, al ocio, valor en sí mismo. Entenderlo, como “la aﬁrmación de un ocio con
valores positivos para las personas y las comunidades, un ocio basado en el reconocimiento
de la importancia de las experiencias satisfactorias y su potencial de desarrollo social”
(Cuenca, 2014, p. 26), ese que en sus formas autotélicas y exotélicas, es una experiencia con
sentido, integral y compleja, que se opone al ocio nocivo y el ocio ausente.
Del desarrollo teórico de Manuel Cuenca hay dos aspectos que resultan particularmente
interesantes. Ellos son: el vínculo del ocio con la búsqueda de la felicidad y la consideración
de lo diverso que puede ser este concepto que incluye la multiculturalidad de los pueblos.
Esta última tiene, en América Latina, especial signiﬁcación. Son nuestros países, colonizados,
lugares con historia de ignorar, excluir y cuasi exterminar a las culturas populares, dar lugar
al reconocimiento del otro como sujeto social de sabiduría es una forma de resistencia.
Sobre el primero de los puntos hay en el libro de Cuenca (2014) profusas referencias a
declaraciones de organismos internacionales que proponen revisar la relación directa entre
aumento del PIB y la felicidad. Son válidas aquí las palabras de Bauman (2009):“la estrategia
de hacer feliz a la gente elevando sus ingresos no parece que funcione”(p. 12). Si la búsqueda
de felicidad de las personas y los pueblos puede ser entendida desde un paradigma distinto
al imperante, entonces: ¿es posible pensar en modiﬁcar los satisfactores hegemónicos de
las necesidades humanas fundamentales, reconsiderar la relación directa entre artefactos y
necesidades, y así educar para el ocio como una forma de dar lugar a otros mundos posibles,
incluso en condiciones tan adversas?
“Resistiré” es una canción de Carlos Toro Montoro que ha sido interpretada por varios artistas.
No pasa desapercibido el sentido que el capitalismo a cargado a la palabra deuda.
10
Entenderemos a la vida cotidiana como “el conjunto innumerable y heterogéneo de prácticas en las que transcurre
la vida de los sujetos; el escenario de producción de sujetos y por sobre todas las cosas de producción de subjetividad”(Fernández Romar & Protesoni, 2008, p. 20)
8
9
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La propuesta será alfabetizar en ocio, pensar que las experiencias de ocio, como experiencias de aprendizaje contribuyen a la construcción de subjetividades. Alfabetización como
metáfora de un acto que trasciende la mera repetición mecánica y se conforma como un
empuje a la creación, la transformación.
Leo más y mejor cuando, enterándome de la sustantividad de lo que leo, me voy haciendo
capaz de reescribir lo leído, a mi manera, y de escribir yo mismo lo no escrito todavía. No
puede disociarse el acto de leer del acto de escribir. (Freire, 2013, p. 114)

Si las experiencias de ocio se limitan a repetir rutinas que se despliegan en pequeños
espacios inmersos en los discursos hegemónicos difícilmente se pueda pensar en subjetividades nuevas. Dejar instalada la idea de que asistir a clase o talleres forma parte de la normativa institucional, se baña de burocracia, rutina y diversas formas de ejercer el poder, no
facilita el acceso a nuevas o diversas formas de entender esos espacios. No hay lugar para la
creatividad en el mundo de los personajes de Kafka.
Los acontecimientos que se producen con la diversas vivencias de ocio podrían ofrecer
la posibilidad de ampliar experiencias, de compartir nuevas formas de hacer, de descubrir,
de pensar/pensarse capaces de incurrir en nuevos recorridos, “entró un pibe chorro11 y salió
un poeta”(Irigoyen, 2013).
Como dice una estudiante cuando se le pregunta ¿Cómo tendría que ser la educación
aquí? ¿Qué tendría que enseñar?
“Saberes, la posibilidad de poder pensar como un oﬁcio más” (GF 2)
Esta frase, que nace de una mujer privada de libertad pensando en sus necesidades y
deseos, ayuda a pensar en la resistencia como desarrollo de una ideología crítica. Gran parte
de lo expuesto antes se basa en la idea de transformación del mundo y esa puede ser la resistencia: cambiar.
La ideología crítica se centra en esta instancia alrededor de un análisis crítico de las fuerzas
subjetivas y objetivas de dominación, y al mismo tiempo revela el potencial transformador
de los modos alternativos del discurso y de las relaciones sociales basadas en los intereses
emancipatorios. (Giroux, 2004, p. 185)

Sería ambicioso, cuasi omnipotente, proponer que desde este trabajo se puede cambiar la
o las ideologías que sustentan las relaciones de opresión y dominación de amplios sectores de
la población. Sin embargo, simultáneamente al resistir, se puede trabajar en pos de reconocernos
sujetos de la historia. Al decir de Friere “el mundo no es, está siendo” ((Freire, 2013, p. 99).
Sin embargo, es preciso que, en la resistencia que nos mantiene vivos, en la comprensión
del futuro como problema y en la vocación de ser más como expresión de la naturaleza humana en proceso de estar siendo, encontremos los fundamentos para nuestra rebeldía y
no para nuestra resignación ante las ofensas que destruyen nuestro ser. No nos aﬁrmamos
en la resignación sino en la rebeldía frente a las injusticias. (Freire, 2013, p. 101)
11

Pibe Chorro es una expresión utilizada en Buenos Aires, para hacer referencia a los menores de edad que
provienen de villas o barrios pobres y hacen del delito su forma de vida.
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¿En qué relación se encuentran las cuatro dimensiones del ocio: autotélico, exotélico,
ausente y nocivo (Cuenca, 2014) en el encierro? ¿Cuáles son las “verdades” que se encuentran detrás de seleccionar unas experiencias de ocio, y no otras, en un contexto de encierro,
o en plena convivencia? ¿Qué lenguajes abrirían la posibilidad de hablar/pensar/hacer los
ocios? “No se trata solo de con-jugar una lengua habitada y habitable, que diga y nos diga,
que sea capaz de acoger nuestra experiencia, aunque sea balbuceando y como a borbotones,
sino también de elaborar juntos una cierta forma de pensamiento” (Duschatzky & Aguirre,
2013, p. 12). Elaborar juntos una cierta forma de ejercer los ocios, una forma un poco menos
ingenua y más rica, resultado del oﬁcio de pensar críticamente.
¿Qué ocios son necesarios? ¿Para qué mundos? ¿Qué encierros y libertades nos son
comunes? ¿Qué deseos?
“Subo el alma a la azotea, para que esté libre y pueda volar” (Cabrera, 1993) es una
frase de un conocido músico montevideano que resume ese lugar al que quisiéramos ir. Esta
propuesta es una, de muchas otras, escaleras hacía la azotea.
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ENsoñACIoNEs DE LA TUrIsTA soLITArIA
NArrATIVAs EN TorNo AL TUrIsmo soLITArIo DEsDE UNA
PErsPECTIVA DE gÉNEro1

Marta Izquierdo Bayà2
Sarai Martín López3

rEsUmEN
Este artículo tiene la voluntad de compartir, visibilizar y estudiar, desde un abordaje antropológico, de
qué modo ciertas prácticas turísticas devienen potenciales procesos contrahegemónicos en clave de
género. Aterrizando en el escenario de una poliédrica e imparable actividad turística, asistimos a un
aumento de un tipo de desplazamientos y estancias turísticas llevadas a cabo por sujetos que viajan
en solitario, pero concretamente, por mujeres que deciden distanciarse temporalmente de su entorno
para vivir, por su cuenta, una experiencia de separación más o menos breve. De este modo, la idea que
proponemos remite a la capacidad transformadora del viaje, en tanto forma de ocio capaz de cuestionar
y contestar discursos limitantes impresos en el cuerpo de las mujeres, así como en sus percepciones
de peligro y seguridad en la experimentación de la práctica turística.
PALAbrAs CLAVE
Turismo mochilero; turismo solitario; antropología del ritual; género y resistencias; redes de apoyo.

Introducción

El turismo practicado por estas viajeras responde a una tipología popularizada durante
las últimas décadas conocido como “turismo mochilero” o “backpacker tourism”. Un modelo
de turismo que, por supuesto, hunde sus raíces en la mística ﬁgura del peregrino, esta vez
en su resigniﬁcación secularizada. El deseo de adquirir experiencias vitales extraordinarias
partiendo con los mínimos recursos materiales, y el sentimiento de rechazo al turismo de
masas son las principales motivaciones de quienes lo practican. Persiguen desprenderse transitoriamente de la presión y el tedio cotidianos, pero sobre todo, anhelan descubriste de
pronto ante lo inesperado, abandonándose a la contingencia estructurante de la que se espera una suerte de virtud reveladora de “sentido”. La posibilidad de que ello acontezca es,
de hecho, su condición transitoria, en suspense, en efecto, liminal. Es en este distanciamiento,
o “departure” (Urry y Larsen, 2011), que las viajeras cavilan, al tiempo que dibujan su trayectoria en el deambular, todo un “relato metasocial” (Geertz) sobre su modo de (auto)percepción y relación con el entorno dentro del orden capitalista. Así, consciente o
inconscientemente, estas viajeras aprehenden esta forma particular de ocio para desarticular
somática y reﬂexivamente presupuestos profundamente integrados. Entre ellos, aquellos relativos a las ansiedades y medidas de seguridad que se supone han de activar las mujeres en
razón de su condición como agentes vulnerabilizados. Adquieren importancia, en este sen1

2
3
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tido, elementos como las redes de apoyo establecidas con otros viajeros y la población del
lugar de destino, o por ejemplo las estrategias de autoprotección activadas por las viajeras.
Proponemos, por tanto, la existencia de turismos -en plural- capaces de deconstruir y resistir
temores y desasosiegos colectivos, reconﬁgurando incluso las experiencias de movilidad y
sus fronteras signiﬁcadas a partir de un sesgo de género. Asimismo, consideramos hablar de
éste como un tiempo de ocio en movimiento, nómada, a lo largo del cual ﬂorecen nuevos
códigos de sociabilidad en el encuentro espontáneo que acaece en un espacio construido
sobre la marcha.
Concretamente, el presente trabajo se basa en la información obtenida mediante la realización de cuatro entrevistas semiestructuradas a mujeres que, por motivos diversos, han
emprendido uno o varios viajes en solitario en el rango comprendido entre los dieciocho y
treinta años de edad. El motivo radica en la intención de ajustar el marco analítico a la población joven –el perﬁl demográﬁco más representativo del turismo mochilero (Martín-Cabello
et al., 2017)–, así como la necesidad de acotar un modelo que permitiera el encuentro de rasgos comunes en las motivaciones de elección, experiencias y prácticas de las viajeras. Puesto
que las informantes presentan variabilidades en la frecuencia de sus desplazamiento, y, por
tanto, en su identidad formada en tanto que viajeras, sus narrativa adoptarán también sentidos diferentes de la experiencia relatada. En este sentido, tres de las entrevistadas (Coral,
desde los 18; Sandra, desde los 18; Sahana, desde los 20) viajan, o han viajado4, en solitario
de forma más o menos frecuente, siendo así que el relato gira esencialmente en torno a su
conciencia fenoménica de la vivencia general del viaje en solitario construida del conjunto de
experiencias. Solo una de ellas (Angie, a los 27) funda el relato en su partida en solitario desde
Madrid hasta Santiago de Compostela, lo que ofrece un ejemplo perfecto para advertir de las
bases místicas del turismo. Finalmente, para el formato de las entrevistas se priorizaron variables como la nacionalidad, las motivaciones en la decisión de viajar por cuenta propia, los
destinos, sus percepciones de seguridad y peligro como determinantes en la organización de
recursos, así como sus impresiones subjetivas de emancipación individual.

Turismo mochilero y solitario: un acercamiento a nuevas tipologías turísticas

Las profundas transformaciones por las que se ha visto afectada la actividad turística
han derivado también en el surgimiento de una amplia variabilidad de tipologías clasiﬁcables.
A medida que ésta fue democratizándose como una opción asequible a una escala cada vez
mayor de personas, cambiaron de igual forma las preferencias del turista (Fuller, 2014, p.
13). El inagotable abanico de motivaciones y expectativas, los destinos siempre imaginados
de acogida o los canales empleados para la ejecución del desplazamiento, son algunos de
los elementos determinantes para su identiﬁcación, deﬁnición y clasiﬁcación. En efecto, un
ejemplo expresivo de dicha diversiﬁcación estaría representado por el turismo mochilero y
solitario del que aquí nos ocupamos. El backpacker, remitiéndonos a las consideraciones de

4

Una de las informantes (Sandra) relata su experiencia desde una situación presente cuyas características circunstanciales diﬁeren de su etapa más activa como viajera dentro del rango propuesto para la muestra del presente
trabajo. Sitúa este punto de inﬂexión a raíz de dar a luz, hecho que modiﬁcó tanto la frecuencia como las
condiciones de sus desplazamientos turísticos, constatando así el carácter maleable del turista en función de una
combinación particular de factores coyunturales.
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Martín-Cabello et al., respondería a un tipo de tursita que emprende “un viaje de larga duración organizado por él mismo, en el cual realiza un desembolso económico reducido, con
múltiples destinos a los cuales llega mediante un itinerario ﬂexible alejado del proporcionado
por la industria turística mainstream” (2017, p. 434). Así pues, a pesar de el recelo de los
viajeros por ser asimilados a la categoría de “turistas”, lo cierto es que no escapan a su deﬁnición5.
La apertura, la libertad y el autoconocimiento son elementos fundamentales para el
viaje mochilero y solitario. Tradicionalmente, los mochileros se han vinculado “a un tipo de
viajero excepcional, que goza de más libertad en la elección, diseño y estilo de viaje que el
clásico turista.” (ibíd., p. 201). Salir al mundo con poca cosa a la búsqueda infatigable de aventuras es el punto común de todas nuestras informantes. Viajan para romper la rutina y disfrutar. Sentirse libres de hacer lo que quieran sin restricción, explorando al mismo tiempo
su identidad.
P:Why did you choose to travel alone?
R: I felt I had more freedom to see the places and thing I wanted to see at my pace without
compromising. I also had the opportunity to get to know new people which I couldn’t have
if I travelled with several people. I also had the liberty to make quick decision without discussing with more people
P: Which is your main motivation for travelling?
R: Engaging in new cultures, get to know more places and people who live there, adventure-seeking side of me is one reason. One of my main reasons is that it is therapeutic to
get away from my busy life and kinda helps me when I feel depressed (Sahana, 10 de enero
del 2018).

Esta visión del turismo como algo puramente experiencial es “característica de las personas que emprenden la búsqueda de formas alternativas de vida y es afín a aquellos viajeros
postmodernos y desorientados, particularmente los llamados mochileros” (Fuller, 2012, p.
45). Pero todo esto no quita su potencialidad terapéutica y liberadora, la cual permite a la
viajera poder reconectar con la realidad que la rodea. El viaje no solo es un proceso catalizador de energía en goces particulares, sino que representa a la vez una fuente de autoconocimiento, de inversión de tiempo y atención en una misma6. Todo ello se materializa en el
signo identiﬁcatorio por deﬁnición de esta clase de turistas, que es, en efecto, la mochila.
ésta no solo representa una carga material que se acarreará a lo largo del viaje; es mayormente una carga simbólica que conjuga el bagaje emocional y cultural del sujeto. Esta signiﬁcación latente del viaje se transmuta, pues, en forma de un objeto concreto en que la viajera
inocula la emoción de concentrar en él el futuro impredecible de su trayecto. Así, la mochila
se convierte en la señal de que todo puede pasar, desembocando en la posibilidad de nuevas
y excitantes experiencias.
5

6

La distinción estriba en que “los turistas […] buscarían la relajación y el ocio, los viajeros estarían motivados socialmente (visitar a parientes o amigos) y los mochileros perseguirán la emoción y escapar de la rutina” (MartínCabello et al., 2017, p. 11).
Constantando las interpretaciones expuestas, una de las informantes, Coral, nos revela elocuentemente lo
siguiente: “dedicar horas a pensar acerca de todo, y que no habías tenido tiempo a pararte a pensar durante la
rutina. El camino era dedicarse tiempo a una misma” (16 de enero del 2018).
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Estas vivencias en solitario ayudaron a todas nuestras informantes a experimentar un
nuevo modo de vida, a desprenderse de las preocupaciones cotidianas que las acechaban y
a abrirse a otros mundos posibles. Sin embargo, su descripción como viajeras solitarias no
está exenta de discusión. Acorde con la paradoja irresoluble e inmanente a la cuestión de la
soledad, se trata de una experiencia que en muchos casos no sintieron como solitaria en
tanto que ésta no se opone a la falta absoluta de compañía:
Yo no considero que estar en el mundo sea estar solo. Y entiendo que físicamente alguien
me vea y me pueda ver sola. Pero, por ejemplo, yo al salir de la estación con toda la aventura
y demás... desde que compro el billete o hablo con alguien o subo... Es que a veces solo
subir ya estoy con alguien. Porque como estás tan abierto… (Sandra, 19 de enero del 2018).

Las argumentaciones de su elección de viajar en solitario son comunes: tomar decisiones
rápidas, eludir discusiones, conectar con el entorno. Pero primordialmente viajan solas por
la libertad que conlleva la ausencia de compromisos que puedieran resultar impeditivos para
la consecución de sus objetivos. No depender de nada ni de nadie. Y aunque todas ellas perseguían la consecución del propio autodescubrimiento mediante la experimentación de su
solitud, siempre estuvieron rodeadas de gente. Cobran importancia en este sentido las redes
de cooperatividad tejidas a lo largo del viaje. Esas personas –ya sean locales u otros turistas– se convierten en esenciales durante el viaje de la mochilera solitaria. ¿O acaso se viaja
sola para entrar en dichas redes de cooperación? ¿Para sentirse acompañada durante la soledad, acostumbradas a un contexto urbano donde una se siente sola rodeada de gente?
Como nos recuerda Graburn (1992, p. 65), “la magia del turismo” aumenta cuando se establecen lazos de solidaridad que refuerzan el vínculo entre un grupo social.
Pero, al margen de la liberación y autoconocimiento que permiten este tipo de viajes,
no se puede obviar su gestación dentro de las lindes del capitalismo transnacional. La ﬁgura
errante del mochilero en su afán aventurero, su capacidad de adaptación y autogestión y de
vivir en contextos diversos, evoca a una idea romántica de la vida ideada como un devenir y
transcurrir no cotidiano que lo conectan con los requerimientos del actual sistema laboral.
La globalización ha incidido profundamente en la promoción del turismo mochilero, poniendo
de maniﬁesto el contacto constante e inmediato entre diferentes personas, culturas y lugares.
Las causas de la masiﬁcación de esta tipología turística se deben a la aparición de mercados
de trabajo ﬂexibles y con abundante empleo para jóvenes cualiﬁcados, los medios de transporte low-cost, el inﬂujo de los medios de comunicación y el desarrollo de Internet, que permite realizar largos viajes sin desconectar del hogar. Y no solo a un nivel de movilidad, sino
que las competencias que adquiere el mochilero en sus desplazamientos son aﬁnes a los valores neoliberales requeridos en el mercado de trabajo actual –independencia, movilidad y
gestión de conﬂictos–, pudiendo considerarse el mochilerismo como un aprendizaje para el
futuro laboral. Coral, por ejemplo, se reﬁere al viaje como un modo de “aprender a encajar
todo bache o éxito en la vida” y “tomar el control”. Al igual que Sandra, quien agradece a su
práctica como viajera la adquisición de idiomas, sin los cuales le hubiese sido imposible la
consecución de su actual empleo.
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“Fue como un sueño”7 o las reminiscencias peregrinas del viaje solitario

Existe en la disciplina antropológica una amplia y clásica producción literaria encargada
de cuestionarse los motivos y las implicaciones del desplazamiento, de vagar, de transitar,
de pasar de un lugar espacio-temporal cualquiera a otro. Esta es la ofrecida por la antropología del ritual, y sobre la cual la antropología del turismo sienta sus propias bases teóricas
(Graburn, 1992, p. 46). Es precisamente lo que tratamos de constatar aquí en el marco de
los viajes turísticos en generaly las experiencias de nuestras informantes como viajeras solitarias, en particular. Estas experiencias conservarn en su estructura interna el esquema ritual
de la tradicional práctica del peregrino (Jafari, 1987), el viajero místico-ritual por excelencia,
cuyo objetivo último era acaso verse alumbrado por una suerte de potencia renovadora de
sentido.No obstante, cabe recordar que estos desplazamientos han de ser pensados en el
seno de un contexto posmoderno de transformación y resigniﬁcación constante y acelerada.
Es por ello que cuando se alude a estos viajes como una reminiscencia de las lógicas peregrinas, no se trata tanto de la recuperación de su herencia litúrgica, como de una adaptación
desde los valores propios de nuestra sociedad occidental moderna y secularizada (Herrero,
2008, p. 123).
El ritual se compone de una serie de categorías antagónicas, siendo lo sagrado y lo profano la más elemental (Graburn, 1992; Jafari, 1987; Turner, 2007 [1980]; Van Gennep, 2008
[1969]). En este caso, el viaje turístico como forma de ocio –en la esfera de lo extraordinario–, se constituye también a partir de su contrario, la vida cotidiana y laboriosa –y en consecuencia, ordinaria–, deviniendo así un claro reﬂejo del modo en que la sociedad moderna
ordena el tiempo y su vida social en base a la repetición de alternancias entre ambos mundos
(Graburn, 1992, p. 50). Todas nuestras entrevistadas realizaron sus viajes dentro del período
vacacional, un espacio vital pensado para evadirse de las presión y retornar con una energía
renovada para enfrentarse de nuevo a su vida diaria. Así parece sentirlo Sahana cuando nos
revela que «the main point here is to get away from my busy life. That helps me a lot in diﬃcult moments. It is such a therapeutic way of healing my own demons» (Sahana, 16 de enero
del 2018). Parece signiﬁcativo el valor terapéutico o sanador perseguido durante este período, ya sea para descansar de las tensiones diarias o para marcar una separación en un
momento disruptivo dentro del recorrido vital de las informantes. El viaje en solitario de tipo
mochilero es reinterpretado por sus practicantes como un modo de psicoterapia, en que los
períodos de crisis personales y otras transiciones vitales devienen el principal estímulo para
su realización (Herrero, 2008, p. 132)8. Este tipo de motivaciones y expectativas del viaje
han sido históricamente otra dimensión del recorrido vital de las personas. Y, si bien en otro
tiempo trascendía el umbral de lo lúdico para servir a una preparación a otra fase de la vida
(Martín-Cabello et al., 2017, p. 16), ahora ambas funciones parecen entrelazarse en las motivaciones del viaje. De hecho, las «compensaciones del turismo moderno se formulan en
7

8

Una de las informantes hizo alusión a esta alegoría a la que históricamente se ha hecho referencia para hablar de
las vivencias rituales, es decir, de un más allá del que solo se guarda el recuerdo más o menos borroso, más o
menos deﬁnido, brindándole así su carácter onírico.
Es paradigmático el caso de Angie, quien nos maniﬁesta que era “su momento”, tras un seguido de transiciones
(e.g. ruptura de una relación sentimental, emancipación del hogar), cuando decidió emprender su camino hacia
Santiago de Compostela: “O sea, yo mi objetivo no era llegar a Santiago, mi objetivo era hacer algo sola y encontrarme a gusto haciéndolo sola” (17 de diciembre del 2017).
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términos de valores que nos parecen dignos de reverencia: salud mental y física, categoría
social, y experiencias distintas y exóticas» (Graburn, 1992, p. 56).
Siguiendo el esquema de los ritos de paso, el viaje respondería a la misma secuencia de
separación, margen y agregación (o incorporación) (Van Gennep, 2008 [1969]; Turner, 2007
[1980], p. 104). Como decimos, existen dos realidades incompatibles –lo sagrado y lo profano–, hasta tal punto que es necesario el puente, un “periodo intermediario”, que permita
la transición de una a otra a partir de una serie de técnicas rituales que operan como llaves
para franquear los umbrales que separan ambas esferas. En otras palabras, el pasaje de un
emplazamiento ﬁjo dentro de la estructura social a otro implica un cruce (Fuller, 2014, p. 22),
en este caso, el período durante el cual se lleva a cabo el viaje. Las experiencias de separación
suponen una especie de “salto al vacío” –aludiendo a la metáfora del trampolín propuesta
por Jafari (1987)–, a la nada, que implican un fuerte sensación de exaltación, tan densa que
las informantes parecen incluso revivirla en el propio ejercicio fenoménico del viaje relatado.
“Departure” es la noción con la que Urry y Larsen (2011, p. 3) nos recuerdan la ruptura
con la rutina y las prácticas cotidianas, abriendo paso un orden perceptivo que contrasta con
la mirada mundana de la realidad. Al partir, son conscientes de que parte de sí mismas se
quedará en el viaje y no retornará con ellas a casa. Es a lo que Van Gennep (2008 [1969])
hizo llamar “muerte simbólica” (Graburn, 1992:53), cuya posterior consecuencia será la resurrección renovada del individuo. En este caso, uno de los elementos característicos de las
turístas es ese «espíritu de búsqueda» (Graburn, 1992), móvil para la experiementación de
sensaciones de riesgo y resistencia –así como sucede con la ética del peregrino en tanto “ritual sacriﬁcial” (Herrero, 2008, p. 126)– que implicarían un denso y caótico proceso de aprendizaje y, por consiguiente, una transformación. El viaje como ritual de paso resulta, por
deﬁnición, en un proceso de transgresión subjetiva y colectiva diluyéndose en la unidad individual representada por la viajera. Por ejemplo, Coral nos explica que “siempre ha vuelto
con las ideas claras”: “Ahora me gusta sentirme extraña en lugares en que no conozco. Es
una manera de sentirse cómodo con uno mismo, y como bien dicen, ‘encontrarse a uno
mismo’. Una vuelve a casa diferente” (16 de enero del 2018). Cuando el viajero traspasa esa
frontera se adentran en una fase de suspensión, un poner en paréntesis las normas y las reglas que constituyen la esfera ordinaria (Jafari, 1987), permitiendo así “liberar muchos de
los tabúes, miedos y prohibiciones que rigen la conducta de su sociedad de origen” (Fuller,
2014, p. 22):
Yo empecé a caminar, y me liberé de todo. O sea, era como hm… “vas a hacer lo que te de
la gana en cada momento”. […] Yo para mí fue como… una liberación en todos los sentidos
[…], sin ninguna planiﬁcación y sin ningún nada. (Angie, 17 de diciembre del 2017).
I have a very busy life, lots of thing to take care of. Travelling liberates me of this kind of
pressure and responsibility. I feel realized and free when I am somewhere away from home.
I can be more spontaneous, enjoy life more since there are no responsibilities chasing me
there. I act bolder and reckless abroad. Free. (Sahana, 16 de enero del 2018).

Pero como veremos en el siguiente apartado, los miedos y tabúes subvertidos por las
entrevistadas pueden ser pensados como singulares a la experiementación del género al que
se adscriben en su sociedad. Merced a este poceso de distanciamiento con respecto a la so-
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ciedad de origen y su encuentro con marcos de referencia “otros”, les es revelado por contraste
el contenido de la sociedad a la que pertenecen. Se abren a un intenso período de reﬂexión,
enfrentándose no únicamente con la posibilidad de autocuestionar su forma de vida, sino las
condiciones de la estructura social moderna en su generalidad, así como las posiciones ocupadas dentro ella. Ejecutarían pues, al paso de su trayectoria, todo un comentario metasocial
(Geertz) donde, “like certain other liminoid genres of symbolic action elaborated in the leisure
time of modern society, pilgrimage has become an implicit critique of the life-style characteristics of the encompassing social structure” (Turner y Turner, 1978, p. 38).

Viajeras solitarias. Del valor empoderador del viaje en solitario.

Si la antropología del turismo es relativamente reciente, las preocupaciones de ésta en
torno a la cuestión del género lo son todavía más. A pesar de ello, dentro de esta breve producción se han observado –y criticado– las potencialidades del turismo como hecho social
total para intervenir en los roles de género, así como de advertir al mismo tiempo las subordinaciones de género que resultan y se reproducen en el seno de éste (Fuller, 2012, p. 2).
Acorde con nuestra línea de análisis, nos preguntamos cuál es el valor que poseen estos
viajes para nuestras informantes en orden a transgredir patrones patriarcales bajo los cuales
la capacidad de empoderamiento de las mujeres se ha visto histórica y sistemáticamente escamoteada. A este respecto, nos preguntamos si las posibilidades del turismo mochilero,
acerca de revertir en una mayor autonomía, independencia y autoconocimiento, y las capacidades del viaje como ritual de tránsito para dichos propósitos, adquirían efectos distintos
cuando quienes los encarnan son mujeres. Para analizar estas cuestiones, es necesario rastrear en las narrativas recogidas las concepciones en torno a las ideas de «seguridad» y «peligro» a lo largo del viaje, así como las motivaciones que han llevado a las entrevistadas a
emprender viajes por cuenta propia. A continuación presentamos algunas de las respuestas
obtenidas al interpelarlas sobre la cuestión mencionada:
Entonces dije “pues hostia, ¿por qué no me voy yo sola?”. O sea, para mi era un reto porque
jamás en mi vida había hecho nada sola. Nada sola es: no he ido a comer sola… Lo único
que he hecho sola en mi vida es… Mm… pasear. Pasar sola mogollón de veces. Pero no había
hecho nada así. […] Pero sí que es verdad que a mí me empoderó muchísimo ese viaje, porque era como “si yo puedo hacer este sola, ¿qué no vas a poder hacer sola? Si lo que más
miedo suele dar en al vida es viajar solo […]. Pues yo cuando volví de ese viaje me sentía
fuerte. Me sentía como que no necesito a nadie (Angie, 17 de diciembre del 2017).

Jo, pues, malgrat ser dona, he sigut de les que han anat pel carrer de nit […], no sóc una
persona en general puruga si vull fer una cosa la faig, si sento que no la haig de fer, si em
sento insegura per fer-la, no la faig. Si em sento que per un carrer no haig de caminar, no hi
vaig. Però he tingut més histories de por a la meva societat, […] on estic més desconectada
de la meva intuició i on m’obligo a passar per un carrer perque haig de passar, que quan he
estat viatjant (Sandra, 19 de enero del 2018).
My parents are not so happy that I am traveling alone as I might put myself to risk as a
woman. However my friends are encouraging of something they call "bold attempt" as some
of them don’t feel safe traveling alone (Sahana, 16 de enero del 2018).
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A pesar de lo que a priori podamos pensar, en el desarrollo de las entrevistas hemos
dado cuenta que las mujeres que emprenden un viaje en solitario no se sienten invadidas o
condicionadas por un sentimiento de inseguridad, sino todo lo contrario. En este sentido,
encontramos que adquieren importancia cuatro elementos señalados a lo largo del trabajo:
(1) las redes de cooperatividad entre viajeros que comparten experiencia, así como entre las
viajeras y la población del lugar de destino; (2) la autorreproducción de una burbuja subjetiva
de seguridad por parte de la viajera; (3) las anticipaciones o expectativas creadas por la propia
viajera, su entorno y el imaginario colectivo en torno a este tipo de viajes; y (4) las competencias de autoprotección desarrolladas por parte de la viajera solitaria. Veamos algunos extractos de los relatos que nos sirva para ilustrar lo anterior:
Però el que em refereixo es que quan estàs viatjant sol, estàs molt atent a tot, a la gent que
t’envolta... […] Però és veritat que estàs molt pendent, t’estàs cuidant i l a gent et cuida,
homes i dones, eh? I hi ha com una protecció... (Sandra, 19 de enero del 2018).
Clar es que també qué és la noció de perill, com et sents tu al món... Jo em sento molt segura
al món. I si, hi han accidents però es que això forma part de la vida. Però per mi el mon es
un lloc de , al reves, de cuidar, de socialització. I no només pel fet de ser dona sola, u home
sols també.... La gent cuida i ens cuidem entre tots. I es maco aquest sentiment de comunitat
que a vegades en les ciutats es perd una mica (ibíd.).
Aquellos viajes ‘improvisados’ y un tanto ‘desorganizados’. Es cierto que, de haberlo sabido
mis padres, no me hubieran dejado. Básicamente porque siempre me recuerdan lo que luego
vemos en la televisión: desapariciones (generalmente de mujeres). En ello estoy de acuerdo,
que tristemente siempre hay que contar con toda seguridad para salir ahí fuera, y contar con
personas a las que puedas recurrir en caso de ‘peligro’ (Coral, 16 de enero del 2018).

Las informantes no son ajenas a ese discurso alimentado por el imaginario colectivo
acerca de la inseguridad que rodea la experiencia de las mujeres, así como las medidas de
protección que se supone deberían tomar en razón de su género. Identiﬁcamos este imaginario como el mismo que subyace al miedo existente a la vulnerabilización naturalizada de
las mujeres en el espacio público, dentro de la cual se insuﬂa una fuerte sensación de inseguridad en acciones cotidianas como volver a casa sin compañía. No tendría tanto que ver,
por tanto, con un peligro real como a una sensación de inseguridad estructuralmente impuesta. Es un claro ejemplo de ello el análisis planteado por Bard-Widgdor, G. y Bonavitta, P.
(2016) en torno los discursos desplegados por los medios masivos de comunicación a raíz
del feminicidio de dos jóvenes mochileras argentinas en Bolivia. El imaginario patriarcal difundido por éstos coindice con lo expresado por Coral. Vemos de qué manera la opinión pública como “creadora de realidad” contribuye al mantenimiento de unas representaciones
sociales excluyentes para las mujeres. Es construido así, mediante el ejercicio de esta violencia simbólica, todo un sistema de miedos y riesgos percibidos e incorporados por las mujeres
en forma de limitaciones. Pero, como expresabamos anteriormente, el riesgo no solo no parece ser un inhibidor para las entrevistadas, sino que deviene en ocasiones un aliciente avivado por las ansias de “encontrarse con lo desconocido” y “sentirse vivas”. Lo vemos
claramente en el relato de Sahana: “I do really want to enjoy a risky journey. I want to put

ENSOñACIONES DE LA TURISTA SOLITARIA
NARRATIVAS EN TORNO AL TURISMO SOLITARIO DESDE UNA PERSPECTIVA DE GéNERO

myself in risky situations, feel the danger around me. I want to feel vulnerable and some sort
of alive. Experience something new and exciting” (Sahana, 16 de enero del 2018).
Considerado lo anterior, no estaría fuera de lugar plantear el viaje solitario como una
experiencia empoderante para las mujeres que deciden llevarlo a cabo. Enfrentarse a este
tipo de situaciones les permite subvertir este mismo miedo colectivo, a la vez que se advierte
una puesta en práctica de habilidades para la autosuperación.
Apoyándonos en las reﬂexiones recogidas por autores como Elizalde (2010 y 2011) o
Nogués-Pedregal (2007), la actividad turística practicada por nuestras informantes es susceptible de devenir una forma de ocio que el autor deﬁende como “contrahegemónica” y
“transformacional”. Entendida ésta como una “experiencia de apertura marcada por una actitud que rompa y transgreda con lo permitido y con lo lícito” (Elizalde, 2010, p. 444). Es quizá
el afán por traspasar las fronteras corporales y cognitivas la lógica subyacente al anhelo de
“ponerse en riesgo”, en el más puro sentido de “correr peligro”. Un peligro que parece constantemente acechante en la experiencia de las mujeres que de pronto se encuentran sin
compañía y lejos una zona percibida subjetivamente como segura. Así pues, la experiencia
mochilera es resigniﬁcada desde la posición de la mujer viajera. Por un lado, exponiéndose
a una experimentación singular del mundo ﬁltrada a través de su condición de género; y, por
otro, mediante el autoabastecimiento de recursos disponibles para la reproducción –y el desplazamiento (e.g. mochila)– de un área de seguridad.
Es así que el viaje de la mochilera solitaria, en tanto práctica de ocio, produce “formas
alternativas de cultura y de resistencia a las formaciones hegemónicas” (Nogués-Pedregal,
2007, p. 11). No pensado tanto, en este caso, como una respuesta a la industria del ocio y
del turismo como proyecto globalizador (Bedoya y Alonso, 2007), sino a las opresiones capaces de ser visibilizadas y transgredidas desde la acción de cuerpos alterizados.
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EL DEsEmPLEo Como PráCTICA DE rEsIsTENCIA EN EL ProCEso
DE rEHAbILITACIóN DE PErsoNAs ADICTAs AL ALCoHoL y A LAs
DrogAs1
Ana Araceli Navarro-Becerra2
Elba Noemí Gómez Gómez3

rEsUmEN
El propósito de este trabajo es mostrar al desempleo como práctica de resistencia en el proceso de rehabilitación de personas adictas ante la exposición al riesgo de consumo de alcohol y drogas, así como
una alternativa para centrarse en su recuperación física y emocional. Este estudio parte de una metodología cualitativa la cual se centra en el sujeto, visto como actor y permite indagar acerca de las prácticas signiﬁcativas en contextos particulares. Para ello se aplicaron entrevistas semiestructuradas a un
profesional del campo de las adicciones y a tres adictos en proceso de rehabilitación. Entre los resultados se observa que, el periodo de desempleo durante la rehabilitación de los adictos al alcohol y a
las drogas forma parte de un proceso donde llevan a cabo prácticas cotidianas encaminadas a la resigniﬁcación del sí mismo, de los demás y de su entorno. Desde esta mirada, el desempleo como práctica
de resistencia ante el riesgo de recaída tiene injerencia en un cambio de concepción individualista hacia
una actitud de solidaridad y servicio que modiﬁca las relaciones de los actores consigo mismos, con su
entorno y con el ámbito laboral.
PALAbrAs CLAVE
Desempleo, Práctica de Resistencia, Adictos, Alcohol, Drogas.

Introducción

Si bien durante el proceso de rehabilitación en las personas adictas al alcohol y a las
drogas el empleo es una forma de integración social, es importante hacer hincapié en que,
durante un periodo del proceso de rehabilitación, el desempleo funciona como una actividad
de resistencia ante el riesgo de recaer en el consumo de alcohol y drogas, tanto lícitas como
ilícitas4, ya que muchas de las veces los espacios laborales representan el principal campo
relacional de consumo. Desde esta mirada, el desempleo contribuye a la recuperación de la
salud física y emocional de las personas adictas, puesto que los distancian de amigos, compañeros de trabajo y actividades relacionadas signiﬁcativamente con el consumo, ello les
permite centrarse en otras formas de concebirse a sí mismos y de relacionarse con los demás.
1
2
3
4

Trabajo presentado durante el XII Encuentro Internacional OTIUM y el VI Congreso Internacional en Estudios Culturales - Ocios y Resistencias: Crecer e Envejecer en Contextos Culturales Diversos.
Doctora en Educación con orientación en Mercados de trabajo e Identidades. Universidad de Guadalajara. México.
Contacto: a_aracelinavarro@yahoo.com.mx
Doctora en Estudios Cientíﬁco-Sociales. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
México. Contacto: ngomez@iteso.mx
“La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece la “droga ilícita” se trata de cualquier sustancia, terapéutica
o no, introducida en el cuerpo por cualquier mecanismo, capaz de actuar sobre el sistema nervioso central (SNC)
del individuo, hasta provocar en él una reacción física o intelectual, la experimentación de nuevas sensaciones o
la modiﬁcación de su estado psíquico. Esta modiﬁcación, condicionada por los efectos inmediatos (psicoactivos)
o persistentes (crónicos), predispone a una reiteración continuada en el uso del producto” (Otero, 2011:148).
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La organización de esta ponencia es la siguiente, se comienza por mostrar el concepto
de adicción a las drogas y al alcohol con la intención de enmarcar la problemática, particularmente en el caso de México y su relación con el empleo. Se prosigue con un esbozo del
desempleo como práctica de resistencia donde se enuncia la estrategia metodológica del estudio, para continuar con las actividades durante el desempleo en el proceso de rehabilitación, y ﬁnalizar con algunas reﬂexiones.

La adicción a drogas y alcohol

El Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5 (DSM) no hace referencia al
término de adicción para evitar confundirlo con “dependencia”, en cambio se reﬁere a “un
trastorno de conducta o un trastorno de la personalidad antisocial ocasionado por el consumo de sustancias” (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5,
2014:817). Asimismo, no hace una distinción entre alcohol y drogas, sino que hace referencia
al “consumo de sustancias” en el cual agrupa 10 tipos de drogas5. Por su parte, Bruyère, (s.f)
sostiene que los médicos clínicos suelen dividir el consumo de drogas y de alcohol en tres
niveles o etapas: uso, abuso y dependencia. Bruyère (s.f) señala en particular, que el abuso
de drogas y alcohol se caracteriza por un uso intensiﬁcado, regular, esporádicamente excesivo, o muy elevado en periodos cortos, mientras que la dependencia se caracteriza por el
uso compulsivo o adictivo.
Aun cuando el DSM-5 considera que el trastorno de conducta se presenta ante el consumo de sustancias y Bruyère señala que se trata de una adicción ante el uso compulsivo de
éstas, en este estudio se considera el término de adicción debido a que este consumo excesivo de sustancias en los actores se encuentra íntimamente asociado con conductas autodestructivas y con dependencia al consumo de sustancias y sus efectos, desde la
compulsividad. Asimismo, se puntualiza en el alcohol y las drogas porque se trata del consumo de determinadas sustancias con efectos particulares en los actores, las cuales matizan
la emocionalidad, las prácticas y la relación con los otros.
Aunque la adicción al alcohol y las drogas tiene un alcance a nivel internacional, en el
caso de México, esta problemática se ha agravado en las últimas décadas, en parte por la
transición de ser un mercado de producción y tráﬁco de drogas a un mercado de consumidores. En el 2001 se dio un acelerado crecimiento del consumo, especialmente de drogas
más agresivas, como la cocaína, la heroína y las meta-anfetaminas, cuyo consumo se presenta
cada vez a menor edad (Borges et al, 2001). La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en
México (2014), reporta la existencia de más de 20 millones de consumidores en México.
Al respecto, distintas instancias gubernamentales, organismos no gubernamentales y
empresariales, han puesto en marcha programas enfocados a disminuir y atender esta problemática. En el caso del empleo, se han realizado diversos esfuerzos por contribuir a favorecer
la reinserción de las personas adictas en rehabilitación, ante el consumo de alcohol y drogas.
5

Las “sustancias” engloban 10 clases diferentes de drogas: el alcohol, la cafeína, el cannabis, los alucinógenos (con
categorías independientes para la fenciclidina [o las arilciclohexilaminas con acción similar] y otros alucinógenos),
los inhalantes, los opíceos, los sedantes, hipnóticos y ansiolíticos, los estimulantes (sustancias tipo anfetamina,
cocaína y otros estimulantes), el tabaco, y otras sustancias (o sustancias desconocidas) (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5, 2014:481).

EL DESEMPLEO COMO PRÁCTICA DE RESISTENCIA EN EL PROCESO DE REHABILITACIÓN
DE PERSONAS ADICTAS AL ALCOHOL Y A LAS DROGAS

En este sentido, la revisión de la literatura muestra que el empleo forma parte integral de la
reinserción social de las personas en rehabilitación (INSOLA, s.f; López y Pérez, s.f). Desde
esta mirada, si bien es cierto que la reinserción en el empleo para los sujetos ante el consumo
de alcohol y drogas es fundamental como parte de su integración social, también es cierto
que hay actividades y relaciones que favorecen el consumo o en otras palabras “las recaídas”.
Algunos estudios muestran actividades laborales que suelen favorecer la adicción a sustancias químicas, entre ellas está la exposición a solventes, actividades donde se requiere la
fuerza física, movimientos mecánicos repetitivos y las tensiones en el ambiente laboral
(Loewy, 2017). El ambiente laboral incide en la propensión al consumo de drogas por medio
de medicamentos controlados6 (García, s.f; Peña, s.f.). De tal manera que, los ritmos y las condiciones de trabajo pueden contribuir a incrementar el consumo de algunas drogas legales.
Así, el problema de las adicciones no se circunscribe a la persona exclusivamente, mantiene una relación con el entorno, para el tema que nos ocupa, el empleo y las condiciones
de trabajo pueden inﬂuir signiﬁcativamente en el problema. En particular, en las personas en
rehabilitación, se considera un periodo de desempleo para alejarse de espacios, compañías
y actividades que les facilitan el acceso de alcohol y drogas y así, evitar recaer en la adicción.

El desempleo como práctica de resistencia

El desempleo es deﬁnido como la ausencia de trabajo remunerado. En la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del INEGI, el desempleo es considerado como desocupación
y hace referencia a la Población Económicamente Activa (PEA) que se encuentra sin trabajar
(Glosario, INEGI). Aun cuando esta institución encargada de atender aspectos económicos y
sociales por medio de las estadísticas, preﬁere un término que hace alusión a la presencia o
no, de la actividad económica, en este estudio es pertinente el de desempleo puesto que enfatiza en actividades que no son remuneradas ni existe una relación contractual, tampoco
se sujeta a horarios, espacios, ni actividades deﬁnidas. Asimismo, no implica la caliﬁcación o
competencias previas para el desempeño de ciertas actividades. Otra razón de pertinencia
en este estudio para el uso del término desempleo reside en que, en un proceso de rehabilitación se coloca el acento en actividades enfocadas a la recuperación física y emocional de
las personas adictas y se deja de lado la ocupación y preocupación por el recurso económico,
en primera instancia, ya que a decir de uno de los entrevistados: “lo más importante es primero salvar la vida”.
De esta manera, el desempleo remite al ejercicio y priorización de otras tareas, que en
palabras de un entrevistado: “están relacionadas con el cuidado del otro y de sí mismo, ya
que se trata de fortalecer el ser frente al tener”, lo cual relativiza el privilegio de la dimensión
económica y mercantilizadora, que parafraseando a Beck (1998) fomenta la reproducción de
un sistema capitalista y un estilo de vida individualista, caracterizado por formas de ser y de
hacer con consecuencias asumidas por los propios actores 7. En contraste, se parte de una
perspectiva que vuelca la mirada hacia el desarrollo integral del actor en relación con su en6
7

El consumo de medicamentos controlados forma parte de las drogas legales que producen dependencia en los
sujetos, e incluso, incrementan la necesidad de consumo al requerir dosis más altas (García, s.f; Peña, s.f.).
Beck (1998) considera que el individualismo se presenta cuando se asume que el actor es responsable de sus
aciertos o desaciertos con relación a la toma de decisiones.
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torno. En este sentido, el desempleo es una práctica de resistencia, toda vez que el actor realiza actividades distintas a lo marcado por la ideología capitalista en su estadio neoliberal,
caracterizado por el valor del consumo, el hedonismo y lo que muchos autores llaman “el
individualismo globalizado”, frente a ello, Juan, uno de los entrevistados va a plantear que
“las personas con adicciones son narcisistas, individualistas y tendientes al egoísmo, ya que
frente al vacío emocional mantienen la mirada en sí mismos”.
El desempleo como práctica de resistencia se reconﬁgura mediante distintas modalidades
de acción (Grimberg, 2009; Langer, 2013) que permiten articular las experiencias de vida de
quienes participan (Grimberg, 2009) y remiten a una forma de asumir la vida y la sociedad
en su conjunto (Castiblanco, 2005). Desde este gozne, es posible dar cuenta de la grupalidad
y el estar juntos como parte de la socialidad donde están presentes distintas formas de convivencia, mismas que resigniﬁcan los espacios que habitan los actores desde su actuación
colectiva en el mundo (Gómez, 2011). Por tanto, considerar al desempleo como práctica de
resistencia y contribuir a nuevas formas de convivencia entre el actor y su entorno, permite
dar cuenta del modo en que se reconﬁgura la relación entre sociedad y actor sobre la base
de una mirada constructivista, donde se reconoce al actor como agente de cambio desde las
prácticas cotidianas.

Estrategia metodológica

Este trabajo parte de una mirada sociocultural para dar cuenta del desempleo como
práctica de resistencia ante la posibilidad de recaer en el consumo de alcohol y drogas al
tiempo de ponderar la rehabilitación para mejorar la salud física y emocional. Este estudio
se sitúa en el paradigma teórico comprensivo porque busca entender la manera en que las
prácticas de los actores están provistas de signiﬁcados (Bericat, 1998), ligados a una conﬁguración social que contribuye, pero no determina, el desenvolvimiento de los actores en su
contexto.
Se parte de una metodología cualitativa, misma que permite centrarse en el sujeto para
profundizar en aspectos signiﬁcativos de las prácticas cotidianas que lo llevan a resigniﬁcar
su relación consigo mismo y con su entorno (Vasilachis, 2006). El énfasis en las prácticas deriva en el signiﬁcado que adquieren al ponerse en relación con estructuras más amplias tanto
formales como informales (Bertaux, 2005) en situaciones particulares.
Para dar cuenta del desempleo como práctica de resistencia y su relación con el proceso
de rehabilitación en personas adictas al alcohol y a las drogas, se recurrió a la entrevista semi
estructurada y se aplicó a un profesional del campo de las adicciones y a tres personas que
colaboran en un grupo de autoayuda y que en algún momento ellos acudieron a éste ante
su problema de adicción al alcohol y las drogas. Cabe señalar que les fueron asignados pseudónimos para proteger su identidad. Este estudio forma parte de un proyecto denominado
El desarrollo de la capacidad de agencia y la reconﬁguración emocional en adictos en proceso
de ‘rehabilitación’. Hacia una propuesta de prevención. Esta investigación pretende contribuir
al conocimiento sobre el tema desde la comprensión de la vivencia y la experiencia subjetiva
e intersubjetiva de un grupo de hombres y mujeres adictos a las drogas.

EL DESEMPLEO COMO PRÁCTICA DE RESISTENCIA EN EL PROCESO DE REHABILITACIÓN
DE PERSONAS ADICTAS AL ALCOHOL Y A LAS DROGAS

Actividades durante el desempleo en el proceso de rehabilitación

Algunos programas de rehabilitación en centros de internamiento y grupos de autoayuda consideran indispensable la recuperación de un estilo de vida saludable. Algunos de
estos programas se centran en 3 ejes primordiales: el trabajo diario, la convivencia y la espiritualidad (Rojas, 2014). Para lo cual plantean la importancia de alejarse de personas, espacios, y recursos que contribuyan a recaer en la adicción. Así lo expresa Esperanza: “hay un
dicho entre estas personas ‘ni con los mismos amigos, ni con la misma música’, tenemos que
alejarnos por un tiempo de todo porque todo está ligado”. En este relato es posible notar la
importancia de la distancia con el contexto inmediato para evitar el riesgo de recaída. Este
alejamiento está presente en el inicio del proceso de rehabilitación y en etapas posteriores,
en algunos casos, puesto que la recuperación implica la apropiación de modos de relacionarse consigo mismo y con los demás, distinta a la que prevalecía en la etapa de consumo
de alcohol y drogas.
El vínculo con el otro, con lo otro
En algunos programas de rehabilitación los participantes no tienen permitido el contacto
con amigos, compañeros, vecinos o familiares por un periodo de tiempo determinado, dependiendo del sujeto, de su incorporación al programa y de la relación con sus pares, es
decir, con otros actores con quienes comparte su condición de adicto en rehabilitación. Durante el inicio de este proceso los actores son internados en espacios donde reciben apoyo
económico, humano y de infraestructura, separados de su contexto anterior inmediato, por
un tiempo especíﬁco o se involucran en grupos de auto ayuda, según sea el caso. En este periodo, el grupo de adictos que se encuentran en sobriedad, encargados de los centros de internamiento o grupos de autoyuda, se reponsabilizan de atenderlos, acogerlos y cuidarlos,
especialmente ante los momentos de inestabilidad física y emocional, los cuales suelen presentarse mediante crisis que van desde la euforia, hasta la tristeza, soledad y depresión, crisis
asociadas, muchas de las veces el periodo de abstinencia y el proceso disciplinario.
Precisamente, en este periodo los actores desarrollan actividades que tienen como ﬁnalidad el fomento de valores como la solidaridad, el respeto, la autonomía, el servicio y la
honestidad. Entre ellas está la limpieza del lugar que habitan, la alimentación y cuidado a los
animales de granja y los sembradíos, así como ofrecer al otro consejos, compañía y apoyo
(Rojas, 2014). En especial, porque las necesidades inmediatas de la persona en rehabilitación
son “amor, comprensión y apoyo”, así lo expresa Rodrigo, quien además agrega la importancia de apegarse a los principios de solidaridad y servicio porque, a su decir, les permiten “salir
adelante”. En este sentido, la colaboración es considerada como parte de la recuperación
personal y comunitaria, donde se establecen vínculos con los demás, con sus pares.
Por medio de este tipo de actividades y formas de relacionarse con los otros, los actores
establecen un vínculo con quienes “comparten el sentir” emocional que trae consigo la adicción. Así lo reﬁere Carlos en el siguiente relato “uno tenía la necesidad del otro sin saberlo”
haciendo referencia a la necesidad de que tienen de compartir su experiencia con quienes
han transitado por situaciones similares. Desde esta mirada es posible vislumbrar la vivencia
de soledad y aislamiento de los adictos al consumo de alcohol y drogas.
En contraste, al colaborar en actividades que involucran el bienestar del otro se fomenta
una dinámica de solidaridad por medio de la denominada “red de ayuda hacia otros” (Carlos,
entrevistado) donde se pondera la atención y el servicio a los demás desde el reconocimiento
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y valoración del sí mismo. De esta manera, se asumen como actores de cambio y al mismo
tiempo establecen un vínculo con el otro y con lo otro, desde la convicción de saberse valorado, comprendido e integrado.
Darse a los demás. Del egocentrismo a la actitud de servicio
Una de las actividades que se fomenta en los grupos de autoayuda y en los centros de
internamiento es el servicio. Al respecto, Carlos señala que el servicio es “darnos a los
demás”, haciendo alusión a considerar las actitudes y no las cosas materiales. Este proceso
forma parte de una reconﬁguración emocional en los sujetos, quienes al llegar al lugar de
rehabilitación vivencian una vinculación distinta con su entorno. En este sentido, Pedro señala: “llegas con hábitos terribles, muy egocéntricos, un adicto no permite que le digan qué
hacer, no obedece a nadie, ni le gusta recibir órdenes, es desconﬁado, aquí aprendemos a
invertir nuestra relación con el mundo”, para ello es fundamental la prevalencia de un ambiente de cooperación, solidaridad y apoyo incondicional.
En este sentido, se presenta un re anclaje a las formas de vivir y convivir (Giddens, 1994),
es decir, hay una apropiación de modos para relacionarse con los otros y consigo mismo, distinta a la vivenciada por el actor en la etapa precedente. En este sentido, las prácticas cotidianas reconﬁguran la noción de bienestar en los actores, interiorizando tradiciones,
costumbres y rituales que les proveen de seguridad, sentido de pertenencia y solidaridad
hacia el grupo de referencia.

A manera de conclusión

En el proceso de rehabilitación las actitudes, principios y valores asociados a una vinculación con los otros, son el soporte emocional y físico de los actores en rehabilitación. Las
muestras de afecto, solidaridad, apoyo y servicio forman parte de su sostenimiento ante las
crisis que trae consigo la falta de alcohol y drogas. Sin duda, estas prácticas adquieren signiﬁcado en los actores al reconﬁgurar su relación con ellos mismos. En este sentido, es posible
sostener que las prácticas cotidianas durante el proceso de rehabilitación tienen en su base
costumbres, hábitos y creencias ligadas a una ideología que pondera el bienestar del sí mismo
y de los demás, sobre una base de solidaridad y servicio, que interiorizan los actores y favorecen las relaciones con los demás. Por lo tanto, se trata de un proceso de reconﬁguración
de la intimidad (Giddens, 1994), donde los actores aprenden formas de relacionarse con los
otros al tiempo que vivencian un sentido de estabilidad.
Por lo tanto, este periodo de desempleo es parte fundamental en la rehabilitación del
adicto al llevar a cabo prácticas cotidianas encaminadas a la resigniﬁcación del sí mismo y
de sus ámbitos de vida, donde se encuentra el empleo. Desde esta mirada, el desempleo
como práctica de resistencia ante el riesgo de recaída tiene injerencia en un cambio de concepción “individualista” hacia una perspectiva con énfasis en la solidaridad y el servicio que
modiﬁca las relaciones de los actores consigo mismos y con su entorno, en palabras de Pedro:
“se trata de fortalecer el ser frente al tener”.
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LA ComUNIDAD Como PráCTICA DE rEsIsTENCIA. EL CAso DE
UNA AsoCIACIóN DE ADICTos EN rECUPErACIóN1

Elba Noemí Gómez Gómez2
Rosa Martha Romo Beltrán3

rEsUmEN
La presente ponencia pretende dar cuenta del papel que ha jugado la comunidad como estrategia de
resistencia en el proceso de rehabilitación de un grupo de hombres y mujeres con adicciones que forman parte de una asociación dedicada a atender a este grupo social. Este trabajo forma parte de una
investigación de corte cualitativo con uso del método biográﬁco. Para el presente texto se trabajó con
la historia de vida del fundador de una asociación de adictos y familias de adictos que tiene veinticinco
años de existencia. Entre los resultados se observa que los adictos en rehabilitación en su búsqueda
por un lugar en la sociedad donde puedan sentirse parte de, y ser aceptados, han encontrado cabida
en dicha asociación, la cual funciona como una comunidad donde comparten intereses comunes y
practican valores universales, entre ellos están el respeto, la comprensión, la piedad, la disposición, la
incondicionalidad y honestidad, que derivan en formas de inclusión, identiﬁcación y pertenencia. Por
medio de la comunidad los adictos en rehabilitación entretejen nuevas formas de relacionarse entre
ellos y con la sociedad.
PALAbrAs CLAVE
Resistencia , comunidad , adicciones.

Introducción

Este trabajo forma parte de una investigación de corte cualitativo con uso del método
biográﬁco, que recupera el caso de una asociación que intenciona la conformación de “lo
comunitario”, como práctica de resistencia – empoderamiento, reconﬁguración emocional
y desarrollo de la capacidad de agencia- en adictos en proceso de rehabilitación. Para el presente texto se trabajó con la historia de vida del fundador de una asociación de adictos y familias de adictos que tiene veinticinco años de existencia.
Partimos del supuesto de que el fenómeno de las adicciones trasciende al consumo de
sustancias y está asociado con conductas denominadas como “autodestructivas”, con diversas
formas de dependencia, con la disminución de la autonomía, con fracturas emocionales y
con la ruptura de los principales vínculos de quien vive el problema.
Las adicciones son un fenómeno de larga data cuyas consecuencias en la actualidad se
asocian con la fractura del tejido social. En palabras de Giddens (1994), Appadurai (2001) y
Bauman (1999), una característica de la sociedad actual es el desdibujamiento de las instituciones sociales, principalmente la familia, la escuela, la iglesia y el estado, quienes han
visto disminuida su inﬂuencia sobre las personas. La familia se ha ido reconﬁgurando como
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parte de los cambios acelerados de la sociedad (Enríquez, 2009), las brechas generacionales
se ensanchan cada vez más.
El fenómeno de las adicciones es un hilo más del complejo tejido que es la problemática
social de México y del mundo. Las recurrentes crisis económicas, los problemas de pobreza,
el acelerado cambio social y cultural hacia la modernización y la globalización (Borges, et.
al., 2001), el incremento de la violencia que viven niños y jóvenes (Castelán, 2005) y la creciente prevalencia del abuso de Internet (García del Castillo, et. al., 2008) son factores característicos de la época actual, asociados al tema que nos ocupa. Esto se suma a la
fragmentación de sociedades, comunidades, familias y sujetos.
Los hombres y mujeres con problemas de adicciones presentan una disminución de su
autonomía, de su capacidad de decisión, en sí de su capacidad de agencia. Han visto fracturados sus vínculos más signiﬁcativos, así como afectados casi todos sus ámbitos de vida, lo
cual incluye distintos modos de exclusión de los bienes de la sociedad, han visto afectada su
manera de sentirse parte de la sociedad: “…al menos una parte de las drogodependencias,
sean estas del tipo que sean, se deben a un intento, no siempre deliberado ni […] siempre
consciente, del individuo de buscar una nueva identidad” (Ovejero, 2000, p. 5). Asociado al
consumo, a la adicción se encuentra el deseo de pertenecer, de ser aceptado, de sentirse
parte.
La presente ponencia pretende dar cuenta del papel que ha jugado la comunidad como
estrategia de resistencia en el proceso de rehabilitación de un grupo de hombres y mujeres
con adicciones que forman parte de una asociación que se autonombra como: “Una agrupación de hombres y mujeres adictos en recuperación que conformamos una comunidad a
la que nos sentimos pertenecidos, aceptados y queridos, por lo tanto parte de la sociedad”.
Para Bauman: “Si ha de existir una comunidad en un mundo de individuos, sólo puede ser
una comunidad entretejida a partir del compartir y del cuidado mutuo, una comunidad que
atiende a, y se responsabilice de, la igualdad del derecho a ser humanos y de la igualdad de
posibilidades para ejercer ese derecho” (Bauman, 2006).
La resistencia es la búsqueda permanente e incesante de autonomía y de posicionamiento en la sociedad. La resistencia se expresa en diversas prácticas que maniﬁestan formas
particulares de asumir la vida, la sociedad, el mundo, desde donde se construyen nuevos
lenguajes, nuevos códigos, nuevos usos del espacio urbano y nuevos sentidos en las interacciones colectivas (Castiblanco, 2005). La resistencia surge ante la necesidad de hacer frente
a estructuras y relaciones de poder que contribuyen a depreciar la condición económica y
política de algunos grupos sociales. Así, la resistencia está orientada a la búsqueda de la libertad y del ejercicio de la capacidad de agencia en los sujetos (Oyarzún, 2016).
Hablar de comunidad signiﬁca la construcción de nuevas formas de cohesión, de la reconstrucción de núcleos de sentido y de la reconﬁguración de la socialidad; en sus máximas
bondades, es un conjuro contra la incertidumbre, los miedos, la desprotección y la soledad,
es una redistribución de poder en diversos niveles, desde la supervivencia hasta la construcción de ciudadanía y pertenencia. Es el espacio donde está presente la conﬁanza, la cooperación y la reciprocidad, cuya enunciación parece incrustarse en el terreno de la utopía, pero
al mismo tiempo está imbricada entre la armonía y el conﬂicto (Gonzalbo, 2001). O como
señala Angelis (2003), es el arte de construir lo que el capital destruye, es cooperación social,
son relaciones sociales horizontales en vez de verticales, inclusivas en vez de exclusivas, que

LA COMUNIDAD COMO PRÁCTICA DE RESISTENCIA. EL CASO DE UNA ASOCIACIÓN DE ADICTOS EN RECUPERACIÓN

promocionan la participación y la dignidad, empoderadas; en vez de imponer y promocionar
la explotación, la opresión, la enajenación y la competición. Simboliza el brote de un movimiento que practica lo que predica.
La comunidad que es referente de este trabajo es una comunidad suigeneris, en palabras
del fundador: “somos paradójicos”, ya que a su decir los ha unido y sigue uniendo la necesidades de salvarse juntos, ya que el adicto es una persona excluida de la sociedad, en sus palabras: “aquí te dan la oportunidad de pertenecer a un lugar donde te sientes incluido,
primero a la comunidad y poco a poco te vas sintiendo incluido en el mundo en general, más
allá de lo que hayas perdido, escuela, familia o trabajo”. Aquí resuena el planteamiento de
Kaztman (2001) al enunciar que muchos deshechos humanos son han sido en realidad “seducidos y abandonados”.
Porque una de las características del mundo contemporáneo es la lógica conexionista,
en el centro el consumo y el auge de una ética del querer, ligada al hedonismo, de esta forma
lo enuncia nuestro entrevistado:
En estos tiempos actuales, tiempos de consumismo, de individualismo, de sobrevivencia
del más fuerte, de hedonismo, se fomentan y permiten de cierta manera los consumos,
pero cuando alguien convierte el consumo en adicción, entonces viene el puritanismo y la
condena a la conducta, a la persona, a la familia; se les deja solos, negando que es una corresponsabilidad de la sociedad, aunque es un problema de salud pública, las estrategias públicas no son suﬁcientes y no han dado resultados. Por eso, somos una comunidad de gente
excluida de la sociedad que hemos aprendido a incluirnos, a sentirnos parte, a ser parte,
dando a otros lo que se nos dio…

El neoliberalismo en maridaje con la globalización, en su lógica conexionista va dejando
a su paso grandes estelas de miseria y mútiples focos de exclusión, conformados por millones
de habitantes que están prendidos por alﬁleres de este mundo globalizado, seres humanos
de este planeta que en palabras de Bauman estan conﬁnados, muchas de las veces, como
deshechables, aquí podemos hablar de niños de la calle, indigentes, locos, indígenas, habitantes de los suburbios, trabajadoras sexuales y también, los adictos. Las personas con adicciones pertenecen a las llamadas “poblaciones ocultas”, con difícil acceso por parte de los
investigadores a su vida cotidiana, a su manera de enfrentar la vida, ya que no son solo poblaciones ocultas por la exclusión, sino que también han incurrido muchas de las veces en
acciones delictivas o en general no aceptadas por la sociedad.
En un somero acercamiento a las políticas públicas en torno a las adicciones, concluimos
que éstas giran alrededor de la criminalización o la patologización del adicto, con pocas posbilidades de que la persona con un problema de adicciones tenga oportunidades reales de
trabajar sus emociones, su identidad, su agencia. La comunidad a la que nos referimos se
asumen de la siguiente manera:
Somos una comunidad particular, no somos personas virtuosas, somos personas excluidas
de la sociedad por nuestra manera de destruirnos y de afectar otras personas, entonces una
de nuestras características particulares, que nos sostiene vivos, vigentes es la detección y
aceptación de nuestras fragilidades, debilidades y defectos. Nuestra comunión, nuestro encuentro, nuestra coincidencia, nuestra unidad esta sostenida en la honestidad y la humildad
para aceptarnos frágiles y vulnerables, para aceptar nuestro fracaso. Ello hace más fuerte
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Desde este entendido, presentamos las siguientes cuatro características que conforman
las bases de la comunidad en un contexto de rehabilitación de personas con adicciones y
conductas autodestructivas: a) nosotros, lo común, b) unidad, c) principios, d) raíces hondas,
nuestros ancestros, e) Membresía, pertenencia e identiﬁcación.

Construir el nosotros, lo común

Hablar de comunidad es hablar de un “Nosotros”, como señala el entrevistado, al que
llamaremos Ernesto: “implica ver siempre al otro, ver la situación más allá de uno mismo”,
lo cual aleja el individualismo, característica inherente al mundo actual. En la literatura en
torno a las características de una persona con adicciones, se hara alusión a que una de sus
principales características es el narcisismo, Craig Nakken habla de que “la adicción es no salirse de uno mismo” (Nakken, 2007, p. 30).
Otra característica que le conﬁeren a lo comunitario es el mantener un ideal común,
una utopía. Que en el caso que nos ocupa, la particularidad de su comunidad en palabras
del fundador de la asociación: “lo que nos mantiene unidos es la detección y aceptación de
nuestras fragilidades, debilidades y defectos, para desde ahí conformar la comunión, el encuentro y la coincidencia”, Jorge, un miembro de más de quince años agrega: “El reconocimiento de nuestra capacidad de autodestrucción y la esperanza de vivir diferente es lo que
nos da pertenencia”. Una característica fundamental de la comunidad es el ser una entidad
social cuyos integrantes miembros comparten características o intereses comunes.
La comunidad te enseña a construir el nosotros. Les une que la mayoría de ellos se encontraban excluidos de la sociedad, habían perdido la dignidad, lastimado a quienes más querían, pero ahora tienen un lugar, se sienten pertenecidos, identiﬁcados y parte de la sociedad.
A su decir, les une una parte virtuosa de los seres humanos, la necesidad de servir, de pertenecer, de salir del sufrimiento, la necesidad de ayudar para ser salvados, para salvarse juntos
y recibir respeto, comprensión, piedad, disposición, incondicionalidad y honestidad.
Hablar de comunidad es hablar de “nosotros”, es aprender a mirar la situación más allá de
“mí, mí, yo, yo”, lo cual nos ayuda para alejar el individualismo, el egoísmo y la división. Los
adictos somos personas altamente narcisistas, poco tolerantes a la frustración, lo cual trae
consigo una tendencia al egoísmo, que es producto de un gran vacío que parece que no
puede saciarse con nada.

raíces hondas, nuestros ancestros

Uno de los elementos que destacan como característica imprescindible para mantener
viva la comunidad de referencia de este trabajo es en sus palabras “el venerar a los fundadores”, a los que los antecedieron, dicen que “tienen sus raíces muy hondas”, lo cual a su
decir les ayuda a mantener vivo el ideal y los principios que los sostienen. En el caso que nos
ocupa, se trata de una asociación que tiene 27 años de existencia, dos mil integrantes y más
de 70 grupos. Para esta grupalidad la persona con mayor experiencia es llamada “padrino”,
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para ellos la experiencia es fuente de saber y es testimonio de crecimiento, por lo tanto es
fuertemente valorada. Todos y todas tienen un padrino o una madrina, que favorece el mantenerse conectado al programa, en sus palabras, “ayuda a mantener viva la comunidad”, que
para ellos signiﬁca “no desviarse del objetivo común”.
Decimos que somos una comunidad porque tenemos un ideal común, un ideal común que
a la vez tiene sus raíces muy hondas, en los que nos antecedieron; en esta nuestra comunidad, que esta conformada aproximadamente por 2000 miembros y más de 70 grupos, todos
tenemos un padrino o una madrina según sea el caso, padrinos y madrinas que a la vez tienen su padrino o madrina; es una de las maneras que ayudan a mantener vivo el ideal, lo
cual nos ayuda a permanecer involucrados en “lo común” para alejar la división y el egoísmo.
El padrino es una persona de mayor experiencia en el programa.

Ceñirnos a los principios

A lo largo de la entrevista a Ernesto, fundador de la comunidad que es referente del
presente trabajo, hace mención en variadas ocasiones a una serie de principios que, a su
decir, les han ayudado a mantenerse unidos, reﬁere a estos como una mezcla entre valores,
ideales y normas, así enuncia la importancia de los mismos:
Una frase muy recurrente entre nosotros cuando hay algún conﬂicto es ‘primero son los
principios’. Frente al egoísmo, a la fatuidad, a la tendencia a descaliﬁcar al otro, a la competencia, tratamos de anteponer la solidaridad, la actitud de servicio, el acercarnos a aquellas
personas que rechazamos, que excluimos, que nos intoleran, que nos recuerdan a personas
que no queremos recordar… acercarnos, entonces para amarlos, respetarlos y servirlos.

Entre los principios básicos que conforman la comunidad de la que ahora hablamos
están la lealtad, asociada a la autoridad representada por los integrantes de mayor tiempo
y mayor experiencia, que es el caso de los llamados ‘padrinos’; la responsabilidad, que se
relaciona con hacerse cargo de la propia recuperación a través de responsabilizarse de sus
actos; el servicio, es un principio de los más importantes, que tiene relación con la gratuidad,
reﬁere a dar incondicionalmente sin esperar nada a cambio y en sus palabras: “cuidar y servir
al otro para salir del egoísmo”; la honestidad tiene dos vertientes: ser honesto con los propios
defectos y ser honesto con el otro al “hablarle de frente sin maquillarle su realidad”; la derrota es un eje principal de la conformación de lo comunitario, que se asocia con la conciencia
y la aceptación de la propia dependencia, tendencia a la autodestrucción e impotencia frente
a ciertos estados emocionales; por último aparece el respeto, que toma un matiz interesante,
alude a la aceptación del otro tal cual es, con su historia y con el respeto a la decisión de
cada quien en torno a “trabajar con su problemática o seguir su camino de destrucción”, este
valor aparece íntimamente ligado a la libertad, que emerge como uno de los ideales más
perseguidos.
Frente a la pregunta que le formulamos a Ernesto, de ¿por qué tanta insistencia en la
importancia de los principios? Su respuesta fue: “Porque los valores morales, espirituales,
éticos, más altos, tanto en la familia, como en la sociedad o en las religiones, no han podido
con la destrucción de estos seres humanos”. Un supuesto de fondo de la conformación de lo
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comunitario, visto este proceso como práctica de resistencia, tiene que ver con que lo comunitario tiene relación con la conﬂuencia en ideales comunes, en el fomento de emociones
sociales como la solidaridad, la fraternidad, la amistad, que también son valores asociados
a una ética del cuidado, que favorecen la conformación de nuevos lazos de pertenencia, simbólicamente ceñir la vida a principios universales favorece el volverse a sentir o sentirse por
primera vez como un habitante legítimo de la sociedad, en palabras de nuestro entrevistado:
“volver a ser útil a la sociedad y no alguien inservible e indeseable”.
Cuando alguien llega por primera vez a nuestra comunidad aunque te logra impactar te resistes, porque son una serie de principios que aparentemente no van contigo, no van con el
camino de destrucción y autodestrucción que has recorrido, porque el mundo material es
diametralmente opuesto al mundo espiritual, porque nuestra oferta es espiritual, es anteponer el ser al tener...

Una de las fuertes críticas a lo comunitario es la tendencia a caer en el mesianismo, en
lo apológetico, en el adoctrinamiento y en el fatalismo, entre otras. Uno de los no fáciles
equilibros de la asociación que es foco de esta indagación tiene que ver con la contraposición
permanente entre el reconocimiento de la propia fragilidad y fractura humana vista como
“tendencia compulsiva a la auto destrucción” y la insistencia de desarrollar “la actitud espontánea y solidaria automática de ver por las necesidades del otro, no como una actitud
mesiánica o apostólica o como una actitud sectaria: ‘cuidar al otro’”. Podríamos decir que
ahí es donde conﬂuyen la serie de principios que sostienen a la grupalidad abordada.

membresía, pertenencia e identificación

Hablar de comunidad es hablar de sentirse pertenecido, sentirse parte, sentirse identiﬁcado con el resto de integrantes de la colectividad, sentir que tienes una memebresía, es
decir, un lugar especial. Nuestro entrevistado coincide en la importancia de la pertenencia
pero al mismo tiempo pone de relieve que no es un proceso mágico, ni automático, menciona
que es algo que se va trabajando, dice que es imprescindible una mínima disposición y deseo
de pertenecer, que en el caso que nos ocupa, se entrelaza con una primera aceptación de
que se necesita ayuda, en palabras de Ernesto:
…y es a través de un círculo que se va cerrando, que te va cobijando y que te va permitiendo
liberar tu dolor… que te vas sintiendo parte de una comunidad. De tal forma que un buen día
dices: “sigo yo de hablar…”. Mucha gente tiene miedo a este tipo de comunidades porque en
el fondo tiene una gran necesidad de pertenecer; tiene un sufrimiento añejo; se siente solo…
Porque aquí para pertenecer el principal requisito es la honestidad y el deseo de cambiar.

Durante el relato del fundador, éste pone énfasis en que la mayoría de los integrantes
de la comunidad se encontraban por una u otra razón excluidos de la sociedad, para lo cual
usa la metáfora de “estar alejados de la fuente vital de existencia”, que a su vez se relaciona
con haber perdido la dignidad, haber lastimado a quienes más los habían querido, haber mentido, haber robado o haber traicionado; acto seguido acentúa: “ahora tenemos un lugar, nos
sentimos pertenecidos y parte de la sociedad; ya no hacemos daño, ni nos hacemos daño”.

LA COMUNIDAD COMO PRÁCTICA DE RESISTENCIA. EL CASO DE UNA ASOCIACIÓN DE ADICTOS EN RECUPERACIÓN

Una de las principales estrategias utilizadas para favorecer la pertenencia de los nuevos
miembros tiene que ver con la identiﬁcación, que remite a compartir públicamente las experiencia de consumo, de destrucción y de recuperación por parte de los integrantes más
viejos, a su decir no como alguien sano que le habla a un enfermo, sino que se trata de un
diálogo entre “iguales”, así lo relata:
“El nuevo” llega a un lugar donde intuitivamente, desde el primer momento va a percibir
un vago sentimiento de pertenencia: no lo señalan, no lo juzgan, no le ponen requisitos para
aceptarlo, no le dan consejos, a lo único a lo que están legitimados quienes los están ayudando es decirle cómo le hicieron ellos; probablemente por primera vez en su vida no lo
cuestionan, no le ponen requisitos, lo aceptan tal cómo es, no se siente insuﬁciente frente
a las expectativas del exterior y al tiempo se da cuenta de que lo aman tal como es.

Algunas reﬂexiones ﬁnales

Hemos mencionado cómo la comunidad a la que nos referimos tiene particularidades
suigeneris en relación a otras experiencias comunitarias, ya que si bien enarbolan principios
“éticos universales”, el conjunto de sus integrantes son personas que han vivido de una u
otra manera en los márgenes de la sociedad, que han llegado a fuertes niveles de auto destrucción y cuyo “fracaso” deviene en el primer requisito de membresía que a partir de la participación como parte de la colectividad se trabajará hacia “la derrota”, que tiene que ver
con reconocer “la impotencia frente al consumo y al sufrimiento”, momento en que la idealidad de lo comunitario se hace vida: “tú no puedes solo, pero juntos sí podemos”. Como
forma de hacerse parte encontramos que la concientización deviene en identidad: un conjunto de personas concientes de su problemática y como corolario, la dimensión utópica que
marca horizontes de futuro: “una vida de bienestar, donde tenga lugar la libertad, el contentamiento y la alegría de servir”.
Comunidad como práctica de resistencia nos remite a una serie de estrategias que realizan actores agentes en condición de riesgo, vulnerabilidad y exclusión cual acción colectiva
a manera de colectivización del cuidado del otro, que desarrollan la capacidad de agencia
traducida en la trasmutación de focos de exclusión en nudos incluyentes, que en su referente
inmediato se nomina como “una comunidad de hombres y mujeres adictos que buscan una
mejor forma de vida”. Desde esta mirada, la comunidad como práctica de resistencia también
muestra esa agencia de “las poblaciones ocultas” orientada a la búsqueda de un espacio social de pertenencia donde se entrelaza el compromiso y la lealtad (Baumann, 2005), rasgos
que el capitalismo y la modernidad han dejado de lado en las relaciones humanas.
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rEsUmEN
Los técnicos en enfermería son una categoría profesional vinculada al área de la salud. Normalmente,
debido a la baja remuneración salarial y al régimen de trabajo, pueden tener turnos laborales de 12 o
24 horas, permitiendo al trabajador tener más de un empleo. él régimen de trabajo en turnos puede
variar en relación a los períodos del día: mañana, tarde y noche, siendo ﬁjo o rotativo. De esta forma,
la modalidad de trabajo interﬁere directamente en la disponibilidad y uso del tiempo libre personal
para la realización de tareas que promuevan el desarrollo humano. En general, el tiempo libre es caracterizado como el tiempo restante después al cumplimiento de las tareas sociales obligatorias como:
trabajo, domesticas o escolares. Considerando esos aspectos el objetivo de este trabajo es identiﬁcar
las vivencias en el tiempo libre de técnicos de enfermería. La investigación tiene características descriptivas, exploratoria y de estudio del caso. La elección del lugar y de los participantes fue intencional,
siendo la deﬁnición de estos últimos de acuerdo con la técnica de saturación de datos. Para recolección
de las informaciones adoptamos la entrevista personal. Estas fueron grabadas y después transcriptas
para el análisis. Para la interpretación de la información utilizamos el análisis de contenidos y la estadística descriptiva. La investigación ocurrió en un hospital público en Belo Horizonte/MG, Brasil, teniendo la participación de nueve profesionales, siendo cinco mujeres; seis de los investigados se
encuentran casados, uno divorciado y uno soltero. La media de edad es de 35 años, variando entre 28
y 43 años. El tiempo medio de experiencia profesional es de 8 años, variando entre 4 y 16 años. Una
segunda actividad laboral es ejercida por cinco personas. Se destaca además que cinco profesionales
están matriculados en la enseñanza superior. Todos los investigados están insatisfechos con la calidad
y cantidad de tiempo libre que poseen en relación de la necesidad de la realización de otras actividades
laborales y/o familiares, académicas. Las principales actividades hechas luego del cumplimiento de sus
obligaciones sociales son: a) estar en familia; b) pasear; c) actividad deportiva. En general, los investigados comprenden el uso del tiempo libre como ocio en medias las tareas familiares, es decir, quedarse
en casa y/o pasear con la familia, seguido por el interés de descansar. Concluimos que el tiempo libre
del primero empleo, en su mayoría, los profesionales buscan una segunda fuente de remuneración
para complementar el presupuesto familiar, y/o están involucrados en el perfeccionamiento profesional
a través de la educación continuada, teniendo como objetivo mejorar su cualiﬁcación profesional para
garantizar la empleabilidad, restando así, poco tiempo libre para ser utilizado en el desarrollo humano,
como por ejemplo, en las vivencias de ocio.
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Según el Consejo Federal de Enfermería (COFEN, 2016) hay 1.067.985 profesionales registrados en todo territorio brasileño, siendo que Minas Gerais tiene aproximadamente
102.577, técnicos en enfermería. Esta profesión posee una formación a nivel medio, regularizado por la ley nº 7.498, de 25 de junio de 1986, accediendo a actuar en unidades básicas
de salud, equipos de salud de la familia y hospitales.
En este último segmento, el profesional puede intervenir en la unidad de emergencia,
en la unidad de internación, en las más diversas especialidades, en centros quirúrgicos, sector de esterilización de materiales, instituciones de larga permanencia para ancianos, clínicas
de diagnóstico por imagen y laboratorios de análisis clínicos, e incluso en equipos de Home
Care (COFEN, 2016). Además, el profesional puede ingresar en cursos de especialización posttécnico, buscando perfeccionamiento en especialidades como emergencia, UTI, geriatría,
entre otras.
De acuerdo con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC, 2016), el curso técnico en
enfermería, normalmente, tiene una duración de dos años, con una carga horaria total de
2.400 horas, siendo 1.800 horas de contenidos teóricos y 600 horas de actividades prácticas,
acompañadas por un profesor supervisor, realizada en unidades de salud. La enfermería totaliza el 60% de todos los profesionales de salud de Brasil, siendo que el 80% son técnicos
en enfermería, señalando la relevancia de la profesión para el funcionamiento del sistema
de salud y consecuentemente para toda la población.
El equipo de enfermería tiene cuatro categorías: Enfermero, Auxiliar de Enfermería, Técnico de Enfermería y Partera. El salario en este caso es diferenciado por la formación y tiempo
de estudio, que comprende desde el curso técnico a la graduación. Los profesionales de nivel
técnico, también, tienen salarios que varían con la carga horaria, lugar de trabajo y región.
Los salarios varían desde R$ 600,00 hasta R$ 2.000,00. Muchos profesionales trabajan en
dos empleos para completar su presupuesto. En Minas Gerais la media es de R$ 847,00 mensuales (SINE-Sitio Nacional de Empleo, 2017).
En vista de estas cuestiones, entendemos que investigar la percepción de profesionales
de la salud, especíﬁcamente de técnicos de enfermería, acerca de las vivencias en el tiempo
libre puede contribuir a reﬂexionar sobre la apropiación del tiempo libre y del ocio de esa
categoría. En el artículo 6º, el ocio es reconocido como derecho social por la Constitución
Federal (Brasil, 1988), establece que el Estado debe proporcionar a todos los ciudadanos el
acceso al mismo. El trabajo, igualmente identiﬁcado como derecho social, debe garantizar
al ciudadano una renta suﬁciente a la dignidad humana, incluyendo permitir el disfrute del
ocio. De esta manera la relación ocio-trabajo necesitan ser replanteadas, teniendo en cuenta
el desarrollo humano y la calidad de vida. En ese sentido, el objetivo del presente estudio
fue analizar las vivencias del tiempo libre de los técnicos de enfermería.

materiales y métodos

El estudio tuvo un abordaje cualitativo de cuño exploratorio que considera la existencia
de una relación dinámica entre la realidad social y el sujeto, teniendo como foco principal el

LAS VIVENCIAS EN EL TIEMPO LIBRE DE LOS TéCNICOS DE ENFERMERíA EN UN HOSPITAL PúBLICO MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE-MG, BRASIL

proceso. Este enfoque es indicado para la realización de estudios con el ﬁn de describir las
características de determinadas poblaciones o fenómenos (Lakatos & Marconi, 2003).
En cuanto a los procedimientos, adoptamos la investigación bibliográﬁca, con el ﬁn de
comprender el estado de conocimiento de la temática a ser discutida. Hicimos un estudio
de caso, realizado en el Hospital Metropolitano de Belo Horizonte/MG, Brasil. Por lo tanto,
trata de una muestra intencional. Para determinar el número de participantes usamos la técnica por saturación (Fontanella, et al., 2008). El instrumento de recolección de datos utilizado
en esta investigación fue la entrevista semiestructurada en profundidad. Todos los participantes ﬁrmaron el Término de Consentimiento Libre y Esclarecido.
Para la interpretación de los datos adoptamos el análisis de contenido y la estadística
descriptiva. Para ello, se consideró que los objetos simbólicos producen sentidos, analizando
los propios gestos de interpretación que ella considera como actos en el dominio simbólico,
pues ellos intervienen en el real del sentido. Para garantizar el anonimato de los entrevistados, los mismos fueron identiﬁcados por la letra E, seguido por un número, por ejemplo, E1.

resultados y Discusión

El número total de participantes de la entrevista fue de nueve profesionales, siendo
cinco del sexo femenino; seis de los entrevistados están casados, uno separado, uno divorciado y uno soltero. Con respecto al grupo de edad fue posible identiﬁcar una media de edad
de 35 años, siendo la edad mínima de 28 y la máxima de 43 años. El tiempo de actuación
profesional de los entrevistados presentó una media de 8 años, siendo el tiempo mínimo de
4 años y el máximo de 16 años.
En cuanto al segundo empleo fue posible percibir que cinco de los entrevistados tienen
una segunda actividad laboral. Se destaca además que cinco de los entrevistados cursan la
enseñanza superior. Por lo tanto, hay profesionales que además del segundo empleo, todavía
están estudiando. Es decir, hay una disminución del tiempo libre con otra función social en
relación al empleo en el Hospital Municipal de Belo Horizonte, que reduce el tiempo libre
para el desarrollo personal, por ejemplo, a través del ocio.
Para el análisis de los datos, las respuestas fueron agrupadas por temáticas, por medio
de preguntas utilizadas en la entrevista. La primera temática se reﬁere al entendimiento de
lo que sería tiempo libre. Las respuestas fueron similares, de esta forma, citamos sólo algunas, como, por ejemplo: “Tiempo libre es el tiempo que tengo para hacer cosas que me gustan, me dan placer y no sean una actividad laboral” (E1); “Tiempo libre es aquel tiempo que
tengo fuera de mi oﬁcina, en mi casa, donde lo manejo de forma en que creo interesante
para mí. Yo divido ese tiempo entre el ocio y tareas domésticas del día a día, pero creo que
todo el tiempo a partir del momento en que salgo del trabajo es libre porque lo ordeno de
forma viable para mí” (E2).
En general, fue posible percibir una recurrencia de la asociación de tiempo libre al concepto de ocio, usando los dos conceptos como sinónimos. Waichman (2002) destaca que el
entendimiento en sentido común hay una asociación del ocio al tiempo libre como similares,
en el sentido de que las actividades realizadas más allá del trabajo se asocian al entretenimiento o el ocio. A pesar de no ser sinónimos, existe una relación muy estrecha entre los
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términos tiempo libre y ocio, y ambos hacen oposición al trabajo y las obligaciones sociales,
como familia, iglesia y escuela.
En la visión presentada por Waichman (2002), el tiempo libre es aquel en que la persona
queda libre de las necesidades y obligaciones, siendo así, se trata de la parte del tiempo destinada al desarrollo humano como ﬁn en sí mismo. En ese sentido, el tiempo libre es aquel en el
cual no se está sujeto a obligaciones, es decir, es un tiempo de aparente percepción de libertad.
Al analizar los resultados de otras investigaciones, como la de Francisco (2008), que
adoptó esa misma temática, fue posible veriﬁcar que los resultados consideraban el tiempo
libre sobre dos vertientes: tiempo después de actividad laboral y tiempo destinado a hacer
cosas que le gustan. En este contexto, de acuerdo con Francisco (2008), una deﬁnición muy
común de tiempo libre está ligada a la no obligatoriedad, o sea, la realización de cualquier
tarea que se pueda elegir hacer. Por ese motivo, en sentido común, el entendimiento de que
la actividad laboral es aquella obligatoria, mientras que las demás actividades son de libre
elección. Para Martins (2013) el tiempo libre está relacionado con las actividades que generan
placer, libertad y libre elección de cada persona, en ese contexto, por ejemplo, está excluido
el trabajo laboral, actividades domésticas, horas de sueño.
La segunda cuestión propuesta por este trabajo a los entrevistados fue identiﬁcar su satisfacción con respecto a su tiempo libre. Es posible veriﬁcar que seis personas, de los nueve
encuestados, no están satisfechas con su tiempo libre. Entre los aspectos que generan la insatisfacción en los entrevistados (E2, E4, E5) está la acumulación de otras funciones sociales
que reducen su tiempo libre; mientras que, por ejemplo, para E6 y E8, el tiempo libre del
primer empleo está ocupado con una segunda actividad laboral para aumentar la renta.
Es importante destacar que el técnico de enfermería, normalmente, trabaja bajo un sistema de turnos con duración de entre 12 o 24 horas. Esta característica permite que la persona tenga un segundo empleo o trabajo, lo que puede interferir en el uso del tiempo libre
para realizar actividades de ocio.
Conforme apunta Codo et al. (2004), en la sociedad capitalista lo que se percibe es que
casi todo está orientado hacia la productividad y el consumo. En este sentido, el trabajo inﬂuye en las personas a dirigir su tiempo, casi exclusivamente, a la actividad laboral u otras
formas deﬁnidas como productivas con el ﬁn de aumentar sus ingresos.
Según Lipovetsky (2007), apud en Martins et al. (2012), en la sociedad hipermoderna el
uso de la tecnología acercó distancias, pero al mismo tiempo extendió sutilmente la jornada
de trabajo de las personas. Así, es recurrente muchos profesionales resolver problemas, responder correos electrónicos y mensajes fuera del horario de actividad laboral. Este aspecto
impacta al tiempo libre de las personas, el cual podría ser aprovechado con vivencias de ocio.
De igual manera, Codo et al. (2004) refuerza que la acumulación de funciones laborales
viene marcando la jornada del hombre, actividades como ventas, consultorías, han creciendo en
la sociedad actual con una segunda actividad laboral, reduciendo el tiempo libre de las personas.
Como ejemplo de ello, presentamos algunas respuestas de cómo los entrevistados adoptan criterios para deﬁnir el uso de su tiempo libre: “Primero es la disponibilidad incluso del
tiempo que voy a tener libre realmente, con el que no voy a tener que prepararme para
hacer otra actividad laboral, y últimamente es si realmente lo voy a necesitar hacer” (E1);
“Bueno yo separo así, lo que es prioridad y las tareas domésticas, lo que no tengo obligación
de hacer en ese momento, entonces divido mi tiempo en descanso, porque no puede olvidarse el horario de descanso” (E2) .
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En general, seis de los entrevistados consideran como criterio para la disponibilidad del
tiempo libre, el tiempo que tiene después de la actividad laboral en que es posible tener libertad para realizar algo que desean. Y de acuerdo con el tiempo en que deﬁnen prioridades.
En otras palabras, lo que consideran realmente importante o relevante para hacerlo en ese
tiempo. Por su parte, tres entrevistados aﬁrmaron no establecer una rutina para su tiempo
libre, por lo tanto, dejan a entender que realizan las demás funciones sociales de acuerdo
con la disponibilidad de tiempo que tienen en determinado momento.
Autores como Martins et al. (2012) y Maya (2008), apuntan la relación del tiempo libre
con la libertad de elección, lo que remite a las respuestas, por ejemplo, de E2 y E7: me queda
libre para elegir lo que me gustaría hacer. Sin embargo, cuando se usa el concepto de libertad
de elección, vale reﬂexionar sobre la concepción de Waichman (2002), que aﬁrma que la libertad
es un autocondicionamiento. En ese sentido, ese autor pauta en la superación de las motivaciones externas y se establece a partir de una motivación intrínseca. Es decir, la libertad de elección sobre lo que desea hacer en el tiempo libre, se debe considerar la motivación intrínseca.
Así, cuando reﬂexionamos sobre lo que los encuestados les gusta hacer en su tiempo
libre, podemos cuestionar si esa percepción de libertad es inﬂuenciada por la motivación intrínseca y satisfactoria, o si está impregnada por el deseo de llenar ese tiempo, huyendo de
una posible situación de aburrimiento. Por ejemplo, podemos citar algunas actividades relatadas por los deponentes, como: cine, pasear, salir de casa y viajar, como mero entretenimiento, y no como oportunidad de una vivencia realmente deseada y satisfactoria. Sin
embargo, no negamos que esas mismas actividades no puedan expresar características de
libre elección y satisfacción al realizarlas.
Cuando se le preguntó a los entrevistados cuál es la actividad que más hacen en el
tiempo libre, la respuesta más común, cinco de nueve participantes, fue: “quedarse con la
familia”. Este hecho retrata la falta de tiempo que se tiene en la actualidad para quedarse en
casa con familiares, y cuando es posible buscan llenar ese hiato. Como señala Lipovetsky
(2007), apud en Martins et al. (2012), el tiempo libre del trabajo laboral viene siendo estereotipado por la sociedad capitalista en actividades que son socialmente aceptadas como: ir
al gimnasio, estudiar idiomas, viajar, salir con los amigos. Así, para atender a tales demandas,
el tiempo de estar en casa con la familia se encuentra cada día más reducido.
Al considerar la ocupación del tiempo libre en relación al empleo en el Hospital Municipal, cinco personas tienen una segunda ocupación laboral y/o estudian, lo que reduce, aún
más, el tiempo libre para dedicar a la familia.
Cuando se le preguntó sobre lo que era el ocio, las respuestas dadas permitieron identiﬁcar la adopción de una percepción del ocio relacionado, sobre todo, al entretenimiento y
hacer lo que le gusta: “Ocio es hacer actividades que me gusta y que esté interactuando con
otras personas” (E1); “Ocio es todo lo que haces sin obligación y es una cosa que te da placer,
que haces lo que te gusta, creo que eso es ocio es interactuar el tiempo libre con una actividad que te gusta hacer las veces hasta que no lo hace pero si te sientes bien así en ese momento sólo con ti mismo yo considero como ocio “(E2).
Por su parte, cuando se le preguntó qué hacen como actividad de ocio, en general, identiﬁcamos como respuestas más comunes: “me gusta ver una película”, “hacer compras”, “ir
al centro comercial”, es decir, las actividades están más relacionadas con la diversión y/o el
consumo; mientras que sólo unas pocas respuestas estaban relacionadas al desarrollo per-
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sonal, como actividades dirigidas a la lectura. Además, también fue citada la cuestión del
“ocio activo”, es decir, la realización de actividades físicas.
En general, las personas asocian las vivencias de ocio al placer y la socialización. Es posible decir que de acuerdo con Dumazedier (1979), el placer es un momento donde el trabajador se libera de las obligaciones cotidianas y busca momentos para relajarse y huir del
aburrimiento.
Al analizar las respuestas referentes a las expectativas y la realidad de las actividades
de ocio practicadas y deseadas, identiﬁcamos nuevamente una relación con la propuesta de
los “3D” de Dumazedier (1979). En esa perspectiva, el descanso tiene la función de recuperar
las fuerzas tanto físicas como mentales, para volver al trabajo. La diversión tiene relación
con el entretenimiento, y actividades en que el trabajador se libera de las obligaciones cotidianas para dedicarse a actividades que permiten relajar y/o la fuga de las presiones impuestas o del aburrimiento. Mientras que el componente relacionado al desarrollo personal se
alcanza cuando la persona aprovecha el tiempo libre para pensar de manera libre y crítica,
contribuyendo así, a las relaciones de bienestar personal y social.
En este contexto, percibimos que los anhelos de los entrevistados se centran, sobre
todo, en visitar a la familia, pasear, leer y viajar, teniendo como objetivo dedicar el tiempo
libre a las actividades dirigidas al descanso, entretenimiento/diversión. En ese aspecto, se
resalta la relación con la necesidad de relajarse y huir de las presiones impuestas cotidianamente por la sociedad, sobre todo, el trabajo.
En síntesis, por el análisis de las respuestas de los entrevistados fue posible observar
que en el sentido común el entendimiento de tiempo libre se funde con el de ocio. Y que las
actividades realizadas en el tiempo libre están orientadas hacia el consumo y el entretenimiento, pero que no siempre ese tiempo corresponde a las expectativas de los entrevistados.
Es importante señalar que la falta de tiempo libre adecuado para los entrevistados es una
realidad ya que la mayoría tiene una segunda actividad social como el empleo y/o la formación continuada.

Consideraciones ﬁnales

El objetivo de este estudio fue analizar las vivencias en el tiempo libre por los técnicos
de enfermería. Esta investigación reveló que los mismos, en su mayoría, por poseer doble
jornada de trabajo y/o se dedican a los estudios, formación continuada. De esta forma, en
virtud de la falta de o seo en su tiempo libre buscan el descanso como algo fundamental
para la recuperación psicobiológica; a continuación, como principal actividad de ocio realizada buscan actividades que les proporcionan entretenimiento. En virtud de esas características, veriﬁcamos que muchos entienden el tiempo libre y el ocio como sinónimos, o sea,
una relación de igual valor.
A pesar de no haber abordado sobre la calidad de vida en el trabajo, percibimos la necesidad de incluir la discusión del ocio dentro de esa perspectiva, teniendo en cuenta el carácter multidimensional que ese último constructo interﬁere en el primero. Esto signiﬁca
desarrollar dentro de las empresas una política de valorización de recursos humanos y salariales que favorece el desarrollo adecuado del ocio.

LAS VIVENCIAS EN EL TIEMPO LIBRE DE LOS TéCNICOS DE ENFERMERíA EN UN HOSPITAL PúBLICO MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE-MG, BRASIL

En ﬁn, el tiempo libre no puede ser entendido sin tener en cuenta su debida apropiación
para contribuir al desarrollo integral del ser humano, como por ejemplo, por el ocio. Este es
reconocido como un importante factor para incrementar las potencialidades humanas como
la autoexpresión, autoeﬁcacia, autorrealización, socialización, apropiación cultural, en forma
de compensación del desgaste laboral.
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rEsUmEN
El Programa Deporte Ocio de la Ciudad (PELC) tiene alcance nacional y pretende fomentar políticas de
deporte y ocio en los municipios brasileños, sobre todo aquellos en situación de vulnerabilidad social.
En ese contexto, surge el interés de comprender la formación profesional de los gestores del Programa
Deporte y Ocio de la Ciudad. Los datos indican que lo que los gestores experimentaron en su trayectoria,
desde su infancia hasta lo que producen y experimentan reﬂejan en su modo de estar, actuar y conducir.
En estas esferas, que arraigados por las subjetividades, sentidos y signiﬁcados que los marcaron, permitieron establecer la relación entre el saber y el poder “nos” y “con” los grupos donde conviven y actúan.
PALAbrAs CLAVE
Programa Deporte Ocio de la Ciudad; deporte; ocio; Gestores públicos; Conocimiento.

A partir de la Constitución Brasileña de 1988, el ocio pasa a ser asegurado en otras leyes
y documentos en las esferas federales, estatales y municipales. Un paso importante para la
democratización del deporte y el ocio en Brasil fue la creación del Ministerio del Deporte
(ME) en 2003 con el Gobierno Popular liderado por el Partido de los Trabajadores. El Ministerio del Deporte traía en sus documentos oﬁciales la misión de “formular e implementar
políticas públicas inclusivas y de aﬁrmación del deporte y del ocio como derechos sociales
de los ciudadanos, colaborando para el desarrollo nacional y humano”. Con el ﬁn de organizar
la implementación de la política nacional de deporte y ocio, el ME tiene en la estructura actual, entre otras secretarías, la Secretaría Nacional de Deporte, Educación, Ocio e Inclusión
Social (SNELIS) que implementó, desde el piloto en 2003, el Programa Deporte y Ocio de la
Ciudad (PELC).
El PELC tiene como objetivo principal la democratización y universalización del acceso
a las prácticas y conocimientos del deporte y del ocio, integrados a las demás políticas públicas, favoreciendo el desarrollo humano. Desde su creación el Programa tiene la intención
de suplir la carencia de acciones de públicas y sociales que puedan atender a las demandas
crecientes de la población referentes al deporte recreativo y de ocio. Se centra en la población
1

2
3
4
5

Trabajo presentado durante el XII Encuentro Internacional OTIUM y VI Congreso Internacional en Estudios
Culturales - Ocios y Resistencias: Crecer y Envejecer en varios Contextos Culturales. Esta investigación es ﬁnanciada
por la Rede Cedes do Ministério do Esporte Brasileño e integra las actividades del Núcleo del Estado de Minas Gerais/Brasil.
Profesor del Programa de Postgrado Interdisciplinario en Estudios del Ocio, Universidad Federal de Minas Gerais,
Brasil. E-mail: helderisayama@yahoo.com.br
Doctora en Estudios del Ocio, Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. E-mail: marciliasousasilva@yahoo.com.br
Maestría en Estudios del Ocio, Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. E-mail: lucilene.pelc@gmail.com
Maestría en Estudios del Ocio, Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. E-mail: ritapeloso13@gmail.com

673

ÓCIOS E RESISTêNCIAS: CRESCER E ENVELHECER EM CONTEXTOS CULTURAIS DIVERSOS

674

que vive en situación de vulnerabilidad social y económica, que refuerza las condiciones de
injusticia y exclusión a las que están sometidas (MINISTERIO DEL DEPORTE, 2004).
Las directrices del PELC poseen como ejes orientadores la formación continuada de los
agentes sociales, la difusión de la cultura del ocio, la resigniﬁcación de espacios públicos, la valorización de prácticas culturales, la intergeneracionalidad y el desarrollo de la autoorganización, del trabajo colectivo y de la intersectorialidad . Así, el programa se estructura a partir del
funcionamiento de núcleos volcados para la atención de todas las franjas etarias y etnias, incluso las poblaciones y comunidades tradicionales como quilombolas, ribereñas e indígenas.
Vieira et all (2011) aﬁrman que el PELC tiene como propuesta construir una política de
Estado que considere el ocio y el deporte de participación como derechos sociales a ser gestionados por los gobiernos de forma teórico-práctica. Por lo tanto, los autores aﬁrman que
es necesario
el desarrollo de una gobernabilidad que permita mayor visibilidad e introducción de las temáticas ocio y deporte de participación en la agenda política brasileña. Es fundamental,
aún, que se busque mayor amplitud del programa, lo que puede ser facilitado por el perfeccionamiento de la gobernanza local a través de sus propuestas de formación continuada
(VIEIRA et all, 2011, p.66).

Por lo tanto, la formación se constituye como uno de los pilares estructurantes del PELC,
ya que desde su implantación, el ME promueve acciones para caliﬁcar recursos humanos
para el desarrollo de la formación de los agentes sociales y la comunidad de las instituciones
convenidas. En este sentido, entendemos que la formación asume el papel de promover el
desarrollo de personal, convirtiéndose, junto con los demás ejes de la política pública, una
de las estrategias responsables por la diseminación y continuidad del plan de acción que
tiene como pretensión ser de calidad y para todos.
Los ejes orientadores del PELC nos instigan a comprender la formación profesional de
los gestores de la política pública con el ﬁn de concebir la formación como un continuum,
que ocurre durante la carrera del profesional y como proceso constituido por la alternancia
entre el trabajo práctico y la formación continuada.
Este proceso, según Tardif (2002), desencadena la adquisición de competencias y saberes diferenciados y ocurre en momentos distintos. El primero se caracteriza como de larga
duración y adquirido en el curso de las situaciones de vida durante la formación escolar anterior al ingreso en la Universidad. El segundo momento es la transformación y la transferencia de la experiencia anterior en la formación universitaria inicial. El tercer momento es
la validación de los procesos anteriores durante los años iniciales de la profesión. Así, entendemos que la formación profesional se relaciona con los procesos de construcción de conocimiento y con las interacciones con las prácticas sociales, así como comprendemos que los
saberes provenientes de currículos escolares y de la experiencia de los sujetos componen el
ejercicio profesional.
Por eso, nuestra reﬂexión se dirige hacia la trayectoria de vida de los gestores y los espacios formativos anteriores a la actuación en el PELC, los signiﬁcados que estos profesionales
atribuyen a las experiencias cotidianas de la vida y la construcción de los saberes para actuación en la gestión pública.
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El recorrido metodológico

El estudio combinó dos tipos de investigación: bibliográﬁca y de campo. La investigación
bibliográﬁca que se desarrolló a lo largo del estudio, a través del levantamiento utilizando
los términos: trayectoria, construcción de saberes, formación, experiencias, deporte y ocio.
Para la investigación de campo, utilizamos la técnica de entrevistas semiestructuradas. El
grupo de sujetos de la investigación fue constituido por los gestores del PELC de la Región
Sudeste del territorio brasileño que se ofrecían a participar del estudio. Fueron 11 gestores
entrevistados, siendo coordinadores general y pedagógico de los convenios que permitieron
participar de las entrevistas.
El tratamiento de estas informaciones se basó en el análisis de contenido temático que
puede aplicarse a una diversidad de materiales, así como permite abordar las actitudes, valores, representaciones, creencias, mentalidades, ideologías presentes en el objeto y campo
investigado.
Corroboramos con Franco (2008) que
Es perfectamente posible y necesario el conocimiento y la utilización del análisis de contenido, como procedimiento de investigación, en el marco de un enfoque metodológico crítico
y epistemológicamente apoyado en una concepción de ciencia que reconoce el papel activo
del sujeto en la construcción del conocimiento (página 10).

El análisis es un factor constante en todo el proceso de investigación, pero se vuelve
más sistemático y formal al cerrar la recolección de datos, y permanece en un movimiento
constante hasta el ﬁnal del informe de la investigación (ANDRé, 2008). En el presente trabajo
se analizan los resultados obtenidos en el análisis de los resultados obtenidos en el análisis
de los resultados obtenidos, de la comunicación que contribuyeron para el examen del objeto
perseguido.
De este modo, con la organización de las fuentes de recolección, después de la lectura
del material e identiﬁcación de puntos relevantes, iniciamos el proceso de construcción de
las categorías descriptivas.

La trayectoria de los sujetos y la construcción de saberes para actuación
profesional en el ocio

Pensando en el complejo enfoque de la formación profesional y en los desafíos para su
comprensión, elegimos el ocio como temática de la actuación de los gestores de la política
pública. En este sentido, es necesario aclarar que la formación en el campo del ocio puede
ser estructurada a partir de dos vertientes, es decir, una formación volcada hacia instrumentalización y otra orientada hacia el conocimiento.
Isayama (2006) considera que,
En Brasil, la formación profesional en el ámbito del ocio se viene concretando, principalmente a partir de dos perspectivas: la primera tiene como énfasis la preocupación en formar
un profesional más técnico, que tiene como orientación primordial el dominio de contenidos
especíﬁcos y metodologías (. ..). La segunda perspectiva apunta como prioridad a la forma-
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ción centrada en el conocimiento, la cultura y la crítica, que se da por medio de la construcción de saberes y competencias que deben estar fundamentados en el compromiso con los
valores diseminados en una sociedad democrática, así como en la comprensión del papel
social del profesional en la educación para y por el ocio (ISAYAMA, 2006, p.39-40).
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En la perspectiva del autor, la formación puede concretarse a partir del conocimiento
sobre actividades recreativas sólo con la percepción de procedimientos técnicos, restringiendo la posibilidad de formación en el campo del ocio. O puede también, ser una formación
consolidada en las cuestiones más amplias del ocio, oportunizando una actuación profesional
crítica comprometida con las acciones educativas. Partiendo del principio de la formación
ampliada sobre el ocio, buscamos establecer la relación entre trayectoria de vida de los gestores y los procesos de construcción de saberes relevantes para actuación y que se concretan
en el cotidiano de la vida en sociedad.
En la narrativa de los entrevistados es posible percibir las vertientes instrumentales y
críticas del ocio que inﬂuencian la actuación.
Porque el niño, el niño a partir del momento en que va a jugar de pelota, ella está feliz (GESTOR 1).
Es muy importante saber manejar situaciones de riesgo y transformar lo que los niños tienen
en las áreas en alegría (GESTOR 2).
El ocio es derecho de todos y como derecho necesita ser ofrecido (GESTOR 3).
El ocio ayuda en el psicológico, si usted está estresado usted “desestresa”. Es salir de la rutina
y descansar (GESTOR 4)

Por medio de las palabras de los gestores es posible reﬂejar el ocio pensado a partir de
un conjunto de actividades orientadas para proporcionar alegría o descanso, lo que restringe
sus posibilidades educativas al mismo tiempo que no reﬂeja una percepción ampliada de
política de ocio en la cual el PELC se asienta. Sin embargo, al enumerar el ocio como derecho
de todos es percibido el entendimiento del ocio como elementos de actitudes críticas en relación a las esferas de la vida social. Entendemos que una política de ocio y deporte como el
PELC debe considerar los espacios, tiempos, apropiaciones, actividades y sujetos. En ﬁn, es
necesario la oferta, pero más posibilidades de acceso y democratización basadas en la política
cultural.
Parafraseando a Chauí (1995), la política cultural es interpretada como ciudadanía cultural, o sea, las personas de la ciudad son sujetos sociales, políticos y culturales. Así, la ciudadanía cultural está intrínsecamente relacionada al fortalecimiento de la cultura política,
que permite a los sujetos conocer y percibir las tramas de las desigualdades, de las exclusiones, de las diferencias. En este sentido, la formación profesional en el ocio, en espacios formales y no formales, pautada en una educación multicultural debe estar comprometida con
la lógica de una sociedad más justa, democrática, posibilitando que sus acciones “resulten
en discursos alternativos, que valoren las identidades, desafían la construcción de los estereotipos y se niegan a congelar el “otro” (CANEN, 2007 p.105)
Sabemos que las sociedades modernas son indiscutiblemente multiculturales, es decir,
en la contemporaneidad las cuestiones como género, etnia, orientación sexual, cultura, religión, clase social se expresan en las diferentes esferas sociales (MOREIRA, 2001). Así, echamos mano de esa faceta multicultural de la vida social que inﬂuencia o dirige hacia la
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formación, así como impacta los procesos educativos en diversos espacios de aprendizajes.
Por esos espacios, entendemos como los movimientos sociales, representaciones sindicales,
escuela, espacios culturales y tantas otras prácticas sociales.
Los entrevistados apuntan los recorridos de sus vidas como impactante en la construcción de las formas de ejercer sus acciones y presentan un contexto favorable para la comprensión de las diversidades, diferencias y desigualdades presentes en la vida social
Creo que conocer a las personas aliado a las experiencias de mi trabajo, como por ejemplo
en la APAE donde trabajé con discapacidad o en escuelas de barrios periféricos de la ciudad.
La convivencia dentro de esos lugares, dentro de las escuelas, en la comunidad, dentro de
una APAE promueve ese conocimiento que aplico en el PELC. Comencé todo eso sin tener
el conocimiento tan grande en cuanto a lo que el PELC viene trayendo con sus directrices.
Entonces tuve esas experiencias (GESTOR 1).
Trabajé con el programa de erradicación del trabajo infantil, el proyecto fue muy importante
para mi vida. Yo convive con niños de áreas de riesgo incluso, hoy en el PELC la gente tiene
una situación muy parecida. Uno de nuestros núcleos pasa por una situación complicada
acerca de la violencia y pobreza que pasa Río de Janeiro y termina reﬂejando en nuestra
ciudad (GESTOR 2).

Los gestores entrevistados señalan cuestiones relevantes en la apropiación del saber /
hacer en la política pública en la que a veces es el conocimiento articulado a lo cotidiano que
componen los diferentes saberes, además de los conocimientos seleccionados en los currículos escolares. Oliveira (2003) aﬁrma que,
Dialogar con los saberes presentes en las innumerables alternativas curriculares cotidianas
que vienen siendo desarrolladas en nuestras escuelas es la condición fundamental para que
podamos interrogar las diversas realidades, en el sentido de buscar la comprensión de los
componentes curriculares presentes en esas propuestas cotidianas, que si, por un lado, no
son estructuradas y explícitas como las oﬁciales, traen dimensiones de la vida humana que
recuperan el papel de los sujetos en las prácticas educativas, lo que es fundamental para el
desarrollo crítico y ciudadano (OLIVEIRA, 2003, p.11).

En cuanto a los apuntes, la construcción de saberes a través de la vida práctica puede
desarrollar sensibilidades para la pluralidad de valores y universos culturales, para rescatar
valores culturales en amenaza, para reducir prejuicios y discriminaciones y, ﬁnalmente, posibilitar que contextualizaciones y comprensiones del proceso de integración construcción
de las diferencias y desigualdades (MOREIRA, 2001). Candau (2016) aﬁrma la premisa de la
igualdad y la diferencia se sitúa en el centro de la cuestión de la resigniﬁcación de los derechos. Comprendemos que los principios abordados nos desafían y provocan reﬂexiones sobre
las políticas sociales, políticas de ocio y deporte, las relaciones entre diferentes actores, las
prácticas sociales, las dinámicas institucionales.
Tales perspectivas contribuyen a pensar que el PELC como política de deporte y ocio
tiene el desafío de ecuacionar las desigualdades económicas, sociales y culturales, impactando en la vida de los ciudadanos, considerando los aspectos de justicia social. Así, la política
se reﬁere también a la promoción de justicia social buscando la equidad en forma de garantía
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y promoción de los derechos de la ciudadanía (ABRANCHES, 1998). Conforme a Höﬂing
(2001), las políticas sociales determinan, a través de acciones, el patrón de protección social
implementado por el Estado. Y, esas políticas se dirigen, en principio, a la redistribución de
los beneﬁcios sociales para disminuir las desigualdades estructurales producidas por el desarrollo socioeconómico “(p.31)
La desigualdad social es también una herramienta que delinea las políticas públicas y,
por eso, las políticas sociales son designadas como procesos de intervención de carácter distributivo, que buscan asegurar los derechos de la ciudadanía y la promoción de la justicia social y el bienestar de los miembros de la comunidad (FLEURY, 2010)
Lo que me hizo trabajar en el PELC fue la idea de la democratización del acceso al deporte
y el ocio, ese fue mi principal eje orientador. Creo que es mucho menos la práctica del deporte de manera como el ocio, incluso. Eso es lo que me hizo ser coordinador del PELC y
mucho por la actuación en el barrio donde yo vivo donde conozco el perﬁl socioeconómico
que me alerta para la importancia de la democratización. Nuestro municipio presenta los
peores datos de desarrollo considerando el Estado de Río de Janeiro (GESTOR 3).

La narrativa anterior revela una perspectiva de actuación profesional constituida de saberes diseñados en el escenario de la vida cotidiana y presenta una potencialidad de formación en el universo de las prácticas deportivas y de ocio. El Gestor 3 evidencia en su discurso
la importancia del aspecto educativo del ocio para una formación cultural que permita a los
involucrados ampliar las miradas hacia el mundo y percibirse como sujetos. Alves Júnior y
Melo (2003) reconocen la necesidad de considerar el doble proceso educativo del ocio, cuyos
signiﬁcados son el aprovechamiento del potencial de las actividades para trabajar valores,
conductas y comportamientos (educación por el ocio) y la conﬁguración del ocio como objeto
para el cual las acciones se especiﬁcan (educación para el ocio)

Nuestras consideraciones

Los datos indican que lo que los gestores experimentaron en su trayectoria, desde su
infancia hasta lo que producen y experimentan reﬂejan en su modo de estar, actuar y conducir. En estas esferas, que arraigados por las subjetividades, sentidos y signiﬁcados que los
marcaron, permitieron establecer la relación entre el saber y el poder “nos” y “con” los grupos donde conviven y actúan. Siendo así, es importante fortalecer procesos de formación
continuada en servicio con el papel de caliﬁcar el saber hacer de los gestores en el sentido
de evitar el desarrollo de acciones que apunte a la performance deportiva en el Programa
Deporte y Ocio de la Ciudad
Entendemos que la formación asume el papel de promover el desarrollo de personal,
convirtiéndose, junto con los demás ejes de la política pública, una de las estrategias responsables por la diseminación y continuidad del plan de acción que tiene como pretensión
ser de calidad y para todos.
Las prácticas y vivencias de deporte y ocio en el Programa Deporte y Ocio de la Ciudad
también pueden ser pensadas como esferas formación y tratadas como espacios pedagógicos. Los talleres desarrollados en el programa pueden ser potenciados como esferas de
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aprendizajes acerca del mundo, de la ciudadanía, de las relaciones de socialización. Además,
las acciones de los gestores pueden contribuir para que los valores, saberes, formas de convivir expuestas en el cotidiano sean cuestionados, problematizados y reﬂejados y concreten
aprendizajes para una vida de calidad
Los saberes apropiados en la vida cotidiana que, a veces, son ocultados e invisibilizados
en las prácticas escolares, asumen un lugar destacado en la actuación de los gestores del
PELC. De esta forma, es importante reﬂexionar sobre las posibilidades formativas de esos
sujetos ya que son los valores y representaciones que construyen a lo largo de la vida en los
espacios formales de aprendizajes como de lo cotidiano que son, también, llevados para la
actuación profesional. Por eso, la relevancia de reﬂexionar sobre los espacios y tiempos en
que los gestores y demás sujetos aprenden y se forman.
En ﬁn, los gestores del Programa Deporte y Ocio de la Ciudad son los mediadores de la
política, cuya responsabilidad es aproximar las acciones de los núcleos a los anhelos y deseos
de la comunidad y de la cultura local. Articulando los conocimientos y saberes acumulados
y apropiados a lo largo de sus trayectorias, los gestores asumen un proceso de intervención
que es político, social y pedagógico. El desafío del gestor es promover la articulación colectiva
para la construcción e intervención de los saberes populares y saberes académicos, con vistas
a tratar el ocio y el deporte como derechos sociales.
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rEsUmEN
En la sociedad en que vivimos, orientada a partir de prácticas de poder y saberes que tienen como ﬁn
la docilizar los cuerpos para la máxima extracción de sus fuerzas productivas para el seguimiento de
una lógica capitalista, internalizamos discursos hegemónicos que valoran la jovialidad, aﬁrmando el
joven como sinónimo de producción y consumo, y aﬁrman la vejez en su extremo opuesto, asociándola
a ideas como inutilidad, descarte, decrepitud, enfermedad y muerte, lo que contribuye para que esa
fase de la vida sea rechazada por niños, por jóvenes, y por los propios mayores. Discursos como eses
notamos, por ejemplo, en el Nordeste brasileño, región en que hasta nuestros días se destacan estos
pensamientos hegemónicos sobre la vejez, lo que se nota en hecho de que muchos de sus mayores no
tienen amparo o asistencia de políticas públicas. Sin embargo, sabiendo que donde hay poder también
hay puntos de resistencia, y que en muchas veces la resistencia está presente en las prácticas del cotidiano de cada individuo - así interpretadas como micro resistencia - preguntamos: ¿qué prácticas cotidianas realizadas por mayores podrían ser comprendidas como micro resistencias a los discursos
hegemónicos sobre el envejecimiento? Así, orientados con base en esta pregunta, buscamos identiﬁcar
tales prácticas de resistencia a partir de interpretaciones de resultados de un estudio de la investigación
“Recriando-se nas Temporalidades Livres da Velhice: Um Estudo sobre as Experiências Potencializadoras
da Vida com Idosos do Nordeste Brasileiro”, desarrollado entre 2015 y 2016. En este estudio fue desarrollado un proceso etnográﬁco en la Prainha do Canto Verde - comunidad extractivista pesquera
ubicada en el municipio de Beberibe (Ceará/Brasil), y entrevistados 52 mayores, que respondieron a la
pregunta: “a usted, ¿lo que más le gusta hacer en esa fase de su vida?”. Con base en sus respuestas,
fueron creados discursos y categorías de análisis con el auxilio del software del Discurso del Sujeto Colectivo (Lefèvre & Lefèvre, 2005), en que cada discurso o categoría se reﬁere a una o más actividades.
Analizando estos discursos, percibimos que estas prácticas presentan rasgos en común, como tener
un ﬁn en sí mismas, en su propio desfrute, un componente de satisfacción de quien las realiza, la sensación de que son elegidas libremente, un constante auto desafío y la búsqueda por la auto superación,
entre otras, lo que nos ha permitido inferir que ellas poden ser interpretadas como experiencias de
ocio, las cuales potencializan la vida de estos mayores, y en cuyo ejercicio ellos se recrían a sí mismos,
y atribuyen nuevos sentidos existenciales en esta fase de la vida. Son, por tanto, prácticas de las cuales
derivan saberes propios, que no siguen una lógica obvia a los padrones impuestos - que van al encuentro de los discursos hegemónicos; pero sí saberes orientados desde una lógica propia que permite la
producción de estos cuerpos como singulares, con sus propios saberes y prácticas.
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La sociedad en que vivimos se orienta a partir de prácticas de poder y de saberes que
tienen como ﬁnalidad la docilización de los cuerpos para la máxima extracción de sus fuerzas
productivas, para seguir una lógica capitalista (Foucault, 2010a, 2010b). Este escenario, que
valora excesivamente el trabajo, aﬁrma el joven como aquel que puede trabajar, producir y
consumir frenética e incesantemente, haciendo de estas expresiones sinónimos de juventud
(Moreira & Nogueira, 2008, Schneider & Irigaray, 2008). Con eso lo que se crea es un discurso
hegemónico que consiste en un ideal alienado de juventud.
Y una vez que los valores que aprehendemos y que contribuyen a nuestras aprehensiones de nosotros mismos se forman a partir de las relaciones entre nuestras historias y los
valores de la sociedad en que vivimos (Teixeira et al., 2015, Guattari & Rolnik, 1996), internalizamos esa exaltación de la juventud a lo largo de las fases de nuestras vidas (Moreira &
Nogueira, 2008).
En oposición a esto, y como forma de aﬁrmar este discurso, la vejez es colocada en su
extremo opuesto, asociada a ideas como inutilidad, descarte, enfermedad y muerte (Neri &
Freire, 2001, Schneider & Irigaray, 2008), lo que contribuye a que esta fase de la vida sea rechazada por niños, por jóvenes y por los propios mayores. Lo que tenemos, por tanto, son
discursos que contribuyen a hacer de la vejez algo a ser evitado, como si lo fuera un mal.
Los discursos como estos notamos, por ejemplo, en el Nordeste brasileño, región en
que hasta nuestros días se destacan estos pensamientos hegemónicos sobre la vejez, lo que
lo que se nota en el hecho de que muchos de sus mayores no tienen amparo o asistencia de
políticas públicas. En esa región, es importante decir, viven 5.531.289 de los 20.869.849 mayores del país, de acuerdo con datos del IBGE en 2012, lo que corresponde a cerca de veinte
y cinco por ciento del número total de mayores que viven en Brasil. Este dato nos convoca a
la necesidad de una mirada atenta para pensar sobre la importancia de tratar esta cuestión.
Sin embargo, sabiendo que donde hay poder también hay puntos de resistencia (Foucault, 1999), y que en muchas veces la resistencia está presente en las prácticas del cotidiano
de cada individuo - así interpretadas como micro resistencia - (Foucault, 2012), preguntamos:
¿qué prácticas cotidianas realizadas por mayores podrían ser comprendidas como micro resistencias a los discursos hegemónicos sobre el envejecimiento?
Así, orientados con base en esta pregunta, buscamos en este texto identiﬁcar tales prácticas de resistencia a partir de interpretaciones de resultados de un estudio de la investigación
“Recriando-se nas Temporalidades Livres da Velhice: Um Estudo sobre as Experiências Potencializadoras da Vida com Idosos do Nordeste Brasileiro”, realizado entre 2015 y 2016 a
partir de un proceso etnográﬁco en la Prainha do Canto Verde - comunidad extractivista pesquera ubicada en el municipio de Beberibe (Ceará/Brasil), en que fueron entrevistados 52
mayores, que respondieron a la pregunta: “a usted, ¿lo que más le gusta hacer en su fase de
su vida?”.

metodología

La investigación apuntada se orientó desde una perspectiva cualitativa (Minayo & Sanches, 1993) con carácter descriptivo y exploratorio (Gil, 2002), en que se convocó el enfoque
etnográﬁco, y se siguieron las tres fases para el proceso etnográﬁco: 1) demarcación del
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campo; 2) preparo y documentación; 3) investigación de campo; 4) conclusión (Aguirre &
Martins, 2014), proceso que ocurrió desde Agosto de 2015 hasta Junio de 2016.
A lo largo del proceso de inmersión en campo fueron utilizados diarios de campo. Y
hube, con la ﬁnalidad de recolección de datos, la apropiación de instrumentos como el cuestionario sociodemográﬁco, la pregunta guía y la “agenda diaria”.
En términos éticos, se siguieron los preceptos de la Resolución 466/12, del Conselho
Nacional de Saúde, del Ministério da Saúde, que orienta sobre investigaciones que incluyen
seres humanos. Y como demonstración de conocimiento y concordancia con lo aﬁrmado, los
entrevistados ﬁrmaron un Término de Consentimiento Libre y Esclarecido (TCLE).
Precediendo el inicio de las entrevistas, los entrevistados cumplimentaron un cuestionario sociodemográﬁco donde presentaron informaciones como nombre, edad, sexo, escolaridad, estado civil, importantes para la comprensión de un perﬁl general de los mayores
de la comunidad - conforme veremos en nuestro texto. Y después que contestaron las entrevistas, los mayores cumplimentaron una “agenda diaria”, instrumento cuya función fue
ayudar los investigadores a comprender las rutinas de estos mayores y como éstos perciben
sus autonomías ante a las actividades desarrolladas en su día.
Y con la ﬁnalidad de auxiliar a los investigadores a desarrollar categorías y discursos
para análisis, con base en las respuestas a las entrevistas realizadas, fue utilizada la técnica
del Discurso del Sujeto Colectivo, lo que les ayudó a “analizar el material verbal recogido, extrayendo, de cada testimonio, las ideas centrales y/o anclajes y sus referentes expresionesclave. Y de las ideas centrales o anclajes semejantes fueron creados los discursos síntesis
[traducción nuestra]” (Lefèvre & Lefèvre, 2005, p.16).

Los sujetos de la Investigación

A continuación, presentamos la caracterización de los mayores que participaron de la
investigación, con base en datos por ellos concedidos al cuestionario sociodemográﬁco aplicado antes del inicio de sus entrevistas.
Los mayores entrevistados presentaron entre 60 y 78 años y, en su conjunto, una edad
media equivalente a 67,69 años. Sobre el sexo, 28 (53,85%) pertenecen al sexo femenino, y
24 (36,15%) al masculino. En relación al estado civil, se observa que 30 de ellos (57,69%) se
consideran casados. Luego, y tres veces menos, es el número de los que se aﬁrman viudos:
10 (19,23%). Se seguimos por esa orden decreciente, se nota que 7 mayores (13,26%) se aﬁrman solteros. Se observa también que 3 (5,76%) es el número total de aquellos que aﬁrman
que unión estable es su estado civil. Y por ﬁn, 1 (1,92%) se aﬁrma separado, y otro (1,92%)
no supo responder. Acerca de la escolaridad, se observa que 33 entrevistados (63,30%) aﬁrman tener el 1º Grado Incompleto. Seguido a ese valor están aquellos que se dicen como
Sin Instrucción: 14 (26,92%). Más adelante, encontramos los cinco mayores restantes, que
se dividen de este modo: 3 (5,76) aﬁrman tener el 2º Grado Incompleto; 1 (1,92%) tener el
1º Grado Completo; y el último (1,92%), Posgrado.
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Los datos recogidos a partir de las 52 entrevistas realizadas posibilitaron la creación de
11 categorías y sus respectivos Discursos del Sujeto Colectivo (DSC), descritos en el cuadro
siguiente, en que a su lado izquierdo se encuentran los nombres de las categorías, al lado
derecho los discursos referentes a ellas, y al ﬁnal de cada discurso el número de entrevistados
que lo compusieron. Y luego en momento posterior se realizaron análisis de acuerdo con los
referenciales teóricos que basaron este estudio.
Categorias

A: Labores de
casa

Discurso do sujeito Coletivo (DsC) – quantidade de sujeitos

Lo que a mí me gusta hacer son las labores de casa, la comida, lo que es preciso hacer, los
trabajitos de casa mismo que se lo necesita, que se los va haciendo para pasar el tiempo:
trabajos de la casa, hacer mis cosas, lavar bien la casita, vale, la limpiar, lavar mis ropa, hacer
las cosas hacia dentro de casa. Me quedo más satirfecha, trabajando en ella, me siento muy
feliz cuando estoy haciendo eso, haciendo mis cosas de necesidad de hacer. Me siento bien
de estar haciendo mis cosas. Es una gran satisfacción de yo aún hacer mis cosas. Me siento
muy tranquila porque yo hago mis cosas aún, con despacio mismo. Si yo no lo hago todo en
un día, yo lo hago en dos, lo hago en el próximo. Cada día me voy haciendo un tipo de cosa,
me voy haciendo otra. Yo me siento muy feliz con eso, es una experiencia muy buena. Ahí
cuando yo quiero salir, yo salgo para allá, paseíto, me voy para la casa de mis colegas, ahí
regreso. Cuando llego aquí ya lo está todo bien, gracias a Dios. A mí me gusta ver mis cosas
organizadas. (14 sujetos)

Lo que a mí me gusta hacer es algunas cosas, así, como ir para la misa, ir para la iglesia. A
mí me gusta me divertir también, hacer algunas cosas que yo me divierta. Me siento bien
b: ocios diversos
en jugar, ir a la playa, pasear por allá, vale, bañarme en el mar. Es todo es bueno de investimento, el tío asistir una televisión. (13 sujetos)

A mí me gusta trabajá, vale. Pescar. Usar mi profesión, mi mayor profesión, la pesca. Para
mí, se lo es lo mejor deporte que tiene em mi vida. Sé que cuando yo llegar a hacer falta,
me hará mucha falta mi profesión. Cuando yo estoy con salud, yo me voy a la playa, a vez
ayudo a empujar una jangada, a vez es difícil yo ir para el mar. Ahí una cosa que yo lo hacía
C: Actividades
antiguamente, y a mí me gusta lo hacer. Porque antiguamente era lo que nosotros trabajárelacionadas a la
bamos, era lo que nosotros vivíamos. Y hoy, en que me pongo en la edad, nosotros no tepesca
nemos conducción. Pero nosotros tenemos placer cuando hacemos aquello que nosotros
lo hacíamos antiguamente: pescar, arrumar la red, tratar de cosas de pesca, arreglar caçoeira, poniéndole plomo, arreglándole, haciendo mis cosas bien. Yo me siento feliz al hacer
eso, mismo que sean pocas las cosas.

D: Cuidar de las
plantas

¡Ah! Lo que a mí más me gusta hacer es cuidar de mis planta y de mi huerta. Me siento muy
feliz porque las planta hace parte de mi vida. A mí me gusta quedarme arreglando el jardín,
regar mis pranta, los cocotero, limpiar alguna broza, cuidar de las plantita mirmo, tan solo
regando los cocotero mirmo, las plantita en casa, vale, cuidándoles cuando se lo pueda. A
mí me gusta limpiar mis árboles en el periodo del marañón, mi prantación, vale, de ciruela,
barrer, limpiar el jardín. Todo lo que yo he plantado, a mí me gusta lo limpiar, vale. A mí me
gusta ver todo organizada, todo limpita. Lo que yo planté, ahora yo lo estoy cosechando.
Ahí yo pienso que lo es muy importante, vale. (10 sujetos)

E: Interactuar
con otras
personas

Lo que a mí más me gusta hacer en mi vida ahora es dialongar con los amigos, charlar. Es
dialongar con más placer, me entender muy bien con la persona con quien yo convivo,
cosa que en el pasado yo no lo hacía, y ahora lo estoy haciendo, después de los sesenta. A
mí me gusta estar en la playa comprando pescado, charlando con los amigos y tal, de
estar en la playa charlando con los colegas. A mí me gusta estar con otras personas, conocer otras personas, ayudar los otros, charlar con las amigos, contando nuestros asunto. Se
lo es lo que a mí me gusta hacer. (10 sujetos)
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F: Caminar

Del tiempo que a mí más me gusta, que nosotros conseguimos y nos sentimos bien, después de los sesenta año, es andar, caminar, andar para la
playa. A mí me gusta andar, a mí me gusta mucho, andar para aquí, para
allá, hacer caminada para los mis nervio, para tener la salud de nosotros,
porque la salud de nosotros es donde nosotros nos vamos más adelante.
(08 sujetos)

g: Trabajar

Lo que a mí más me gusta hacer es trabajar. No paro de trabajar, no. Contando lo que he trabajado mucho, hoy en esta expectativa más cansado,
algún trabajo que aún se lo hace, yo lo hago, eso que continuamos a trabajar, porque tengo aún resistencia un poco para el trabajo. Y es eso lo que
quiero decir: es que mientras estuviéremos con salud, con ganas, vale. Lo
que yo tengo a decir lo es porque, mira, nos ponemos en esa edad, y no
sigue más con un trabajo, ahora más leve. Es la vida, porque, en realidad,
nosotros tenemos que continuar siempre a trabajar. Cualquier un trabajo
posible a nosotros, nosotros tenemos que continuar a trabajar, vale. A mí
me gusta trabajar en las cosas, trabajar en la tierra, en el campo. Plantar en
el campo. Y a mí no me gusta quedarme parado, no. Es la voluntad que me
da de trabajar, porque cuanto más yo trabajo, más yo estoy recibiendo
energía. Y se yo parar, ahí se lo es perjudicial para mí. Por hora, estoy trabajando en las casa, vale. Es lo que tengo a hacer, es trabajar allá, trabajo allí.
Aunque con esa edad avanzada, con las experiencia que nosotros tenemos,
que no podemos parar de hacer algo mejor para nuestros resultados, que
eso es lo que importa para cada uno de nosotros. Se lo es así el trabajo. (06
sujetos)

H: satisfacción con actividades
cotidianas

A mí me gusta mucha cosa. Yo me voy a hacer una comida, cocinar, comer.
La comida es importante, es importante comer. Hacer un café, lavo un
plato, me voy a ducharme. Ahí, cuando lo termino, se pasa un ratito, yo me
siento en la silla. Después, yo me pongo de pie, me acuesto en la hamaca,
me voy a dormir, y descansar, tener descanso en mi vida. Se lo hace muy
bien un descanso. Cuando es a la una hora, a dos hora, una hora y media,
yo me pongo de pie. Ahí, yo me quedo andando, moviendo el cuerpo.
Usted lo sabe cómo es las cosa. Lo es lo máximo que yo deseo, que yo
quiero. Se lo tiene que ser una cosa que me haga feliz, que yo me siento
bien, yo no reclamar, vale. (06 sujetos)

I: Actividades artesanales

Lo que a mí me gusta es hacer mi trabajo en la rejilla, hacer laberinto, tejido de encaje, artesanía, coser. A mí me gusta mucho coser. Yo aún continúo cosiendo y lo me voy hasta el ﬁn de la vida. Esas mis ropa aquí es todo
yo lo que hago a mano, todo a mano. No hay máquina, tan solo en la mano.
Y me siento bien porque tengo mi propia independencia. (05 sujetos)
Fuente: Investigación Directa, 2016.

Las actividades elegidas por los mayores en cuestión son las más variadas, como los labores de casa, cuidar de las plantas, la satisfacción en las actividades cotidianas, de trabajo
y de artesanía, además de a ellos les gustar caminar, reﬂexionar sobre la vida, interactuar
con otras personas y ponerse bien en familia. En ese sentido, los DSC’s de cada categoría desarrollada apuntan a la realización de sus preferencias y deseos, aunque presenten limitaciones biopsicosociales.
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Notamos que los mayores de la Prainha do Canto Verde se sienten muy bien cuando
realizan lo que a ellos les gusta, aunque en un ritmo más lento, representando, a menudo,
el reconocimiento de sus límites físicos y un constante desafío y deseo de autosuperación,
autonomía e independencia, a partir de la realización de sus actividades predilectas. Y es importante aﬁrmar que estos mayores, también jubilados, se sienten con más libertad para decidir cómo, cuándo y dónde realizar tales actividades, en cuyo ejercicio ellos se recrean a sí
mismos, y se atribuyen nuevos sentidos existenciales en esta fase de sus vidas.
Comprendemos que las categorías: “A: Labores de casa”, “C: Actividades relacionadas a
la pesca”, “D: Cuidar de las plantas”, “G: Trabajar” y “H: Satisfacción con actividades cotidianas”, representan la existencia de una práctica placentera, añadidas de una sensación de bienestar y felicidad en relación a la práctica desarrollada. Reconocemos en estas categorías la
presencia de libertad percibida, motivación intrínseca y satisfacción, los principales atributos
de una experiencia de ocio (Monteagudo et al., 2013). Resaltamos que la satisfacción presente en los discursos de esas categorías nos pasa la idea de “un propósito de autonomía,
una aceptación de sí mismo, lo que establece una conexión con la sensación psicológica de
vitalidad [traducción nuestra]” (Cuenca, 2016, p. 21).
En este sentido, destacamos que en estas actividades los mayores en cuestión más que
satisfacen necesidades cotidianas, relacionadas a la preservación y manutención de su sustento, higiene personal o alimentación. Pues esas actividades, lo notamos, se desvinculan
de un tono de obligación y se extienden a un sentido de realización personal. Es la propia
vida orientada por la búsqueda de la felicidad, referencia mayor del ocio autotélico, que resguarda gran potencial para los sentidos de la vida y del desarrollo humano, permitiendo la
constante autosuperación (Cuenca, 2016).
Otra práctica placentera es la categoría “I: Actividades artesanales”. Destacamos que el
trabajo, para estos mayores, está asociado a una práctica en la cual se presenta muy placer,
es generadora de energía, creadora de sí mismo y de su cotidiano, presentando connotaciones benéﬁcas más allá de las funciones económicas. En el caso de la artesanía, los mayores
que crean sus piezas se admiran de ellas, se sienten orgullosos a respecto de ellas y de sí
mismos, y a ellas les conﬁeren originalidad a medida en que ellos, estos artesanos, piensan
y ejecutan su obra a partir de la expresión de su creatividad. Pues el oﬁcio, para el artesano,
se expresa como un estado de arte en que se vive contemplación y desfrute, en que hay
identiﬁcación intrínseca y positiva en su proceso de trabajo (Sennett, 2009).
Otro aspecto que proporciona bienestar para los mayores de la Prainha do Canto Verde
se relaciona al fortalecimiento de los lazos sociales y afectivos, como notamos en las categorías “E: interactuar con otras personas” y “J: Sentirse bien em familia”. Es necesario decir que
las relaciones afectivas son importantes a lo largo de la vida, y que con el pasar del tiempo
los mayores tienden a sufrir pierdas de sus hermanos, amigos y cónyuges. Así, hay la necesidad de establecer y/o fortalecer lazos afectivos con los familiares y amigos, lo que se vuelve
en un importante aparato sociocultural de acogida y soporte (Zimerman, 2007).
En contrapunto a la mayoría de las categorías que despuntan signiﬁcados relacionados
a la libertad percibida y satisfacción intrínseca, identiﬁcamos la categoría “B: Ocios diversos”,
que nos presenta actividades vinculadas a la diversión, descanso y reposo. Observemos que,
en el discurso de esta categoría, actividades como pasear, jugar e ir a la playa poden ser comprendidas como formas de diversión y entretenimiento, además de poder presentarse como

LA VEJEZ EN RESISTENCIAS EN LAS PRÁCTICAS COTIDIANAS DE MAYORES DE LA PRAINHA DO CANTO VERDE-CEARÁ/BRASIL

formas de descanso. Desde esa mirada, hacemos referencia a otro tipo de ocio: como un
conjunto de ocupaciones que el sujeto libremente elige, sea para su reposo, diversión, recreación, entretenimiento o desarrollo después de estar libre de sus obligaciones (Requixa,
1976 apud Aquino & Martins, 2007).
Hay también la categoría “F: caminar”, que, diferente de las demás, se relaciona más
directamente a la salud, esta percibida por estos mayores como un bienestar físico y emocional. El caminar es aquí comprendido como un ejercicio que promueve la salud, además
de ser un movimiento interno y externo de apropiación de los límites, resistencias y anhelos
relativos a la salud corporal y psicológica de los mayores. Podemos, por tanto, retratar que
la práctica de ejercicios físicos regulares, además de contribuir al aumento de la expectativa
de vida de las personas, prevenir enfermedades y proporcionar el bienestar físico y emocional, tiene como principales beneﬁcios a la salud: gano de fortalecimiento y resistencia física,
contribución a la mejora de la autoestima y de la imagen corporal, diminución de los niveles
de estrese y de la ansiedad (Miranda, Melo; & Antunes, 2011).
Por último, hablamos sobre una categoría que presenta un carácter más reﬂexivo e introspectivo. Se trata de la categoría “K: Pensar sobre la vida”, que revela una posibilidad de
encuentro consigo y con su historia personal de vida en un constante venir a ser. En esa categoría observamos que el pensar sobre la vida es comprendido como una posibilidad de
presentiﬁcación del sujeto a partir de la relación pasado-presente-futuro, presentándose
como un momento fecundo para reelaboraciones en relación a aspectos de sí y de su vida,
además de ser un planeamiento para el futuro con base en el que se quiere venir a ser, pues
investir en el presente con base en el que se quiere venir a ser y resolver conﬂictos pasados
es una prerrogativa para que haya un desarrollo personal delante una perspectiva de desarrollo a lo largo de la vida (Erikson, 2011).
Lo que percibimos a partir del tratado es que la mayoría de las categorías representa
discursos sobre las experiencias cotidianas de vida de los mayores de la Prainha do Canto
Verde, en que ocurre la realización de sus actividades predilectas y libremente elegidas, las
cuales presentan rasgos como el desafío de recrearse a sí mismo y la propia rutina.
Estas prácticas se conﬁguran también como resistencias a medida en que los mayores
se implican subjetivamente y son arrebatados por experiencias que les posibilitan crear un
saber sobre sí mismos y ejercer su libertad, aunque estén inmersos en contextos atravesados
por discursos hegemónicos que dictan un conjunto de posibilidades sobre el modo de actuar,
pensar e, incluso, aprehenderse en la vejez.

Conclusiones

Siguiendo en el último momento de este texto, podemos aﬁrmar que todas las actividades apuntadas en los discursos y categorías mencionados parecen presentar algunos rasgos en común, como tener un ﬁn en sí mismas, ser libremente elegidas por parte de aquellos
que las realizan y las viven, además de, como notamos a partir de los propios discursos, los
sujetos sienten satisfacción mientras las realizan. Estas características nos permiten inferir
la vivencia de todas estas experiencias como experiencias de ocio, en que por medio de estas
los sujetos parecen emprender sentidos a la vida.
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Otro punto también nos convoca atención: el hecho de que estos discursos no parecen
de acuerdo con los discursos externos sobre el envejecimiento, en que la vejez es atravesada
por estigmas. Lo notamos que estos mayores saben y reconocen sus límites físicos, enfermedades y vulnerabilidades físicas que muchas veces ocurren en esta fase de la vida. Sin embargo, no se aﬁrman a partir de este lugar, del lugar del mayor como alguien inútil, enfermo
o decrépito. Al contrario: ellos buscan la vivencia de sus propias vidas relacionadas a estas
actividades que les son placenteras. Y es justo de esa relación que ellos producen discursos
y saberes propios, saberes suyos, lo que les contribuyen a decir sobre sí mismos de un modo
diferente de lo que aﬁrman los discursos hegemónicos.
De ese modo, lo que percibimos a partir de los discursos de estos mayores es que ellos
son verdaderos actores en estas experiencias, a lo largo del desarrollo de estas actividades
de sus cotidianos; en estas experiencias emergen saberes que no van al encuentro de las lógicas capitales de producción y consumo; y existe una ética a partir de la experiencia, ética
que atraviesa la vida de estos sujetos y sus modos de vivir y pensarse en el mundo.
Estos y otros puntos nos permiten, por tanto, aﬁrmar que estas experiencias cotidianas
de los mayores de la Prainha do Canto Verde son vividas como experiencias de micro resistencia a los discursos hegemónicos sobre la vejez.
referencias bibliográﬁcas

Aguirre, A. B. & Martins, J. C. (2014). Pesquisa qualitativa de enfoque etnográﬁco. Coimbra: Grácio Editor.
Aquino, C. A. B., & Martins, J. C. O. (2007). Ócio, lazer e tempo livre na sociedade de consumo e do trabalho. Revista Mal-estar e Subjetividade, 7(2), 479-500.
Cuenca, M. (2016) Ócio autotélico. In: Martins, J. C. O. (Org). Dossiê: Ócio, Lazer E Tempo Livre. Revista
do Centro de Pesquisa e Formação. n. 2, p. 1-280.
Erikson, E. H. (2011). El ciclo vital completado (3rd ed.). Barcelona: Paidós.
Foucault, M. (1999). O dispositivo de sexualidade. In História da sexualidade, v.1: A vontade de saber.
13ed. (Tradução de Maria Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque). Rio
de Janeiro: Graal. p.73-123.
Foucault, M. (2010a). Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976). 2ed. (Trad.
Maria Ermantina Galvão). São Paulo: Editora WMF Martins Fontes.
Foucault, M. (2010b). Vigiar e punir. 38ed. (Trad. Ramalhete, R.). Petrópolis: Vozes.
Foucault, M. (2012). Verdade e poder. In R. Machado (Org.). Microfísica do poder. 1ed. (Trad. Machado,
R.). São Paulo: Paz e Terra. p.01-14.
Gil, A. C. (2007). Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª edição. São Paulo: Atlas.
Guattari, F. & Rolnik, S. (1996). Micropolítica: cartograﬁas do desejo. 4ed. Petrópolis: Vozes.
Lefèvre, F. & Lefèvre, A. M. C. (2005). Depoimentos e discursos: uma proposta de análise em pesquisa
social. Brasília: Líber Livro Editora.
Minayo, M. C. D. S. & Sanches, O. (1993). Quantitativo-qualitativo: oposição ou complementaridade?
Cadernos de Saúde Pública, v. 9, n. 3, p. 237–248.
Miranda, R. E. E. P. C., Mello, M. T. & Antunes, H. K. M. (2011). Exercício Físico, Humor e Bem-Estar:
Considerações sobre a Prescrição da Alta Intensidade de Exercício. Revista Psicologia e
Saúde, v. 3, n. 2, pp. 46-54.
Monteagudo, M. J, et al. Ócio ao longo da vida: as potencialidades dos itinerários de ócio para a promoção do desenvolvimento humano. Revista Lusófona de Estudos Culturais | Lusophone
Journal of Cultural Studies. v. 1, n. 2, p. 156-173.

LA VEJEZ EN RESISTENCIAS EN LAS PRÁCTICAS COTIDIANAS DE MAYORES DE LA PRAINHA DO CANTO VERDE-CEARÁ/BRASIL

Moreira, V. & Nogueira, F. N. N. (2008). Do indesejável ao inevitável: a experiência vivida do estigma
de envelhecer na contemporaneidade. Psicologia USP, São Paulo: Universidade de São Paulo,
19(1), p.59-79.
Neri, A. L. & Freire, S. A. (2000). Qual a idade da velhice? In: A. L. Neri & S. A. Freire. (Orgs). E por falar
em boa velhice. Campinas: Papirus, p.7-19.
Sennett, R. (2009). O artíﬁce. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, p. 364.
Schneider, R. H. & Irigaray, T. Q. (2008). O envelhecimento na atualidade: aspectos cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais. Estudos de Psicologia I. 25(4), p.585-593.
Teixeira, S., Marinho, F. X. S., Cintra Junior, D. F. & Martins, J. C. O. (2015). Reﬂexões acerca do estigma
do envelhecer na contemporaneidade. Estudos interdisciplinares sobre o envelhecimento.
20(2), p.503-515.
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oCIo, TrAbAjo y rEsIsTENCIA ENTrE Los ProFEsorEs DE LA rED
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rEsUmEN
El objetivo de este estudio consistió en investigar los elementos de resistencia que permean el tiempo
de no trabajo y el ocio entre profesores que actúan en la Secretaría de Educación del Estado de São
Paulo (SEESP), Brasil. Se trata de un estudio de caso, que utilizó, además del análisis de documentos
que abordan acerca del trabajo docente en el Estado de São Paulo, de entrevistas semiestructuras vinculadas a la aplicación de la técnica de investigación sobre los usos del tiempo. Fue posible observar
que los profesores investigados, como forma de resistir a la prescripción del trabajo, se utilizan de lo
que debería ser su tiempo y espacio de no trabajo para la preparación de clases. Al mismo tiempo, los
trabajadores docentes eligen prácticas de ocio que expresan relación con la docencia, también como
forma de resistencia a la lógica de la prescripción del trabajo. De este modo, fue posible aprender que
los trabajadores docentes investigados utilizan su tiempo de no trabajo y del fenómeno del ocio como
forma de resistencia frente a la prescripción y la degradación del trabajo en la red pública de enseñanza
del Estado de São Paulo.
PALAbrAs CLAVE
Ocio; Tiempo libre; trabajar; Trabajo Docente; Resistencia.

Introducción

El objetivo de este estudio consistió en investigar los elementos de resistencia que permean el tiempo de no trabajo y el ocio entre profesores que actúan en la Secretaría de Educación del Estado de São Paulo (SEESP), Brasil.
El fenómeno del ocio es aquí comprendido como una de las manifestaciones culturales
que ocurre en el tiempo y en el espacio de no trabajo, siendo parte integral del actual modelo
de organización social. De este modo, vale destacar que la investigación fue orientada por la
idea de que para analizar el ocio de cualquier sector de la clase trabajadora es necesario considerar las características del tiempo de trabajo, sobre todo, las condiciones materiales a las
que está sometida la categoría de trabajadores en cuestión , puesto que, según Padilha
(2012), trabajo y ocio se inﬂuencian mutuamente.
El Estado de São Paulo posee 41 millones de habitantes, cerca del 20% de la población
brasileña (IBGE, 2010). En lo que se reﬁere a la educación pública, tal Estado presenta una
de las mayores redes de América Latina, con cerca de doscientos veinte mil profesores componiendo su cuadro funcional.
A partir de la década de 1990, la red de educación en cuestión fue utilizada como laboratorio para una serie de (contra) reformas neoliberales, implementadas posteriormente a
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nivel nacional. Tal lógica no se restringió al campo educativo, pero tomó de asalto la administración pública y las políticas implementadas en todas las esferas de Gobierno.
En este escenario, vale destacar la comprensión de que el neoliberalismo4 no puede ser
caracterizado apenas como una política económica o una ideología, se trata, fundamentalmente, según lo señalado por Dardot y Laval (2016), de una racionalidad y, como tal, tiende
a estructurar y organizar no sólo la acción de los gobernantes, sino también la conducta de
los gobernados.
En cuanto al trabajo docente, esa racionalidad, conﬁrma la administración gerencial y
orientó la noción de la educación como servicio y no como derecho, desencadenando así un
proceso de intensiﬁcación y precariedad del trabajo entre profesores de la red pública de
enseñanza del Estado de São Paulo (VENCO, RIGOLON, 2014).
El trabajo docente se ha reducido a una función técnica que apunta a ajustar los objetivos
educativos a los requisitos educativos de la economía de mercado [...] El profesor es considerado el instructor, reducido a la función de transmitir un conjunto de conocimientos, habilidades intelectuales, actitudes y valores que funcionan como generadores de capacidad
de trabajo y, consecuentemente, de producción. Su acción instrumentalizada puede ser intensiﬁcada para disminuir costos, para hacerse más eﬁciente y eﬁcaz (SOUZA, 1999, p.82).

En consonancia con la orientación neoliberal, la SEESP operó, a partir de la segunda
mitad de los años 2000, la implementación de diversas políticas que interﬁrieron directamente en el trabajo docente. La base para esso fue el lanzamiento de la “nueva agenda de
la educación”, publicada en el Diario Oﬁcial el 21 de agosto de 2007, que estableció diez
metas que debían cumplirse hasta el año 2010.
Para esta investigación, vale destacar cuatro políticas oriundas de ese proceso, que se
entrelazan y que, además de expresar el proceso de intensiﬁcación e intento de control sobre
el trabajo de los profesores, permean sobremanera el tiempo de no trabajo y el ocio de la
categoría en cuestión, son las siguientes: la Boniﬁcación por Resultados (BR), instituido por
la Ley Complementaria nº 1078, de 17 de diciembre de 2008; el Programa de Calidad de la
Escuela (PQE), que apunta como objetivo central la promoción de calidad en la red estatal
de enseñanza y que utiliza como parámetro central para este ﬁn, el índice de Desarrollo de
la Educación del Estado de São Paulo (IDESP); la propia propuesta curricular del Estado de
São Paulo, implementada por medio del Programa São Paulo Hace Escuela (SPFE), Resolución
SE 76/2008; y por último el Sistema de Evaluación del Rendimiento Escolar del Estado de São
Paulo (SARESP), una evaluación externa aplicada por la SEESP en alumnos matriculados en
el 2º, 3º 5º, 7º y 9º años de la enseñanza fundamental y 3º año de la enseñanza media - evaluación que es parte integrante de las políticas presentadas anteriormente.
A pesar de las políticas educativas citadas arriba, se corrobora la tesis de que la escuela
no está absolutamente dominada, sino que se presenta como un espacio contradictorio de
luchas, resistencias, acomodaciones, sumisiones, conﬂictos entre intereses de clases y grupos
(HYPOLITO, 1991).
4

“El neoliberalismo puede deﬁnirse como el conjunto de discursos, prácticas y dispositivos que determinan un nuevo
modo de gobierno de los hombres según el principio universal de la competencia” (DARDOT; LAVAL, 2016, p.17).

OCIO, TRABAJO Y RESISTENCIA ENTRE LOS PROFESORES DE LA RED ESTADUAL PAULISTA (BRASIL)

En ese sentido, Souza (2013) aﬁrma que el profesor es un trabajador que transita entre
el conformismo y la resistencia. En el caso de los profesores, los profesores se resisten o se
ajustan en absoluto, mucho menos que esos elementos existen de forma aislada en un solo
sujeto, sino que se niegan y se complementan para formar la compleja relación del profesor
con su propio trabajo.
Puesto que estos elementos, para alcanzar el objetivo propuesto en este trabajo, el presente texto está centrado, tras la delineación del recorrido metodológico, en dos discusiones.
La primera, además de presentar con mayor detalle las políticas de la SEESP pertinentes a la
temática del estudio, pretende demostrar la percepción general de los trabajadores docentes
investigados sobre la implementación de esas mismas políticas; la segunda, busca presentar
y discutir los procesos de resistencia a la lógica presentada que pasan el tiempo de no trabajo
y ocio de los profesores voluntarios en la investigación.

metodología

Se trata de una investigación cualitativa, caracterizada como un estudio de caso, que
utilizó, además del análisis de documentos que abordan acerca del trabajo docente en el Estado de São Paulo, de entrevistas semiestructuras vinculadas a la aplicación de la técnica de
investigación sobre los usos del tiempo5.
Esta técnica de investigación busca identiﬁcar las actividades desarrolladas y la organización de los tiempos sociales de parcelas de la población, para eso, se basa en la descripción de las prácticas cotidianas en determinada escala de tiempo (AGUIAR, 2011;
BRUSCHINI, 2006). En esta investigación, los diarios abarcar el período de una semana típica
de trabajo más el ﬁn de semana anterior o subsiguiente. En los diarios, los trabajadores docentes describieron su rutina a lo largo de 24 horas, en intervalos de 15 minutos, durante
siete días, indicando, si desarrollas más de una actividad al mismo tiempo, cuál la prioritaria
en el momento.
La opción por los diarios sobre los usos del tiempo no estuvo ligada a la búsqueda por
la cuantiﬁcación de las horas dedicadas a cada actividad, sino como un elemento más para
la aprehensión de la dinámica del tiempo de no trabajo y de las prácticas de ocio en profundidad. Al mismo tiempo, la realización de entrevistas condicionadas a la realización y análisis
del inventario sobre los usos del tiempo, hizo posible la elaboración de guiones especíﬁcos
para cada voluntario en la investigación. Además, el llenado de los diarios permitió que los
trabajadores docentes se guarneces de elementos antes no observados de su propia dinámica de vida, tanto dentro, como fuera del trabajo.
Al tener en cuenta las distintas realidades, tanto en la dinámica de trabajo, como en relación a las diferencias salariales entre las carreras docentes, la investigación fue realizada
en escuelas de enseñanza fundamental ciclo II y enseñanza media, o sea, que tengan en su
cuadro de trabajo los profesores de enseñanza básica dos6 (PEBII), también llamados profeEn Brasil, esta técnica de investigación recibe el nombre de “usos del tiempo” (AGUIIAR, 2011) o “presupuestotiempo” (BRUSCHINI, 2006). Con el ﬁn de uniformizar la escritura se utiliza, en este trabajo, la expresión “usos
del tiempo”.
6
Los profesores especialistas, o PEB II, se forman, en cursos de educación superior en las modalidades de grado,
es decir, son profesores de licenciatura en educación física, portugués, matemáticas y otras disciplinas que componen el plan de estudios oﬁcial del Estado de Sao Paulo.
5
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sores especialistas, que actúan ministrando clases del 6º año de la enseñanza fundamental
al 3º año de la enseñanza media.
La investigación de campo fue realizada con trabajadores docentes que enseñan clases
en trece unidades escolares, siendo cinco de ellas de la Dirección de Enseñanza (DE) Campinas Este y ocho de la DE Campinas Oeste. El criterio inicial para la selección de las escuelas
se basó en el índice de cumplimiento de metas (ICM)7 establecido por la SEESP en el año
2014 para cada unidad escolar. A partir de este índice, se elaboró una tabla, dividida en cinco
partes, con las escuelas que ofrecen vacantes para ciclo II y enseñanza media, siendo la investigación realizada con al menos dos escuelas dispuestas en cada banda.
El número exacto de voluntarios en la investigación no fue establecido previamente,
sino por el criterio de la saturación de las entrevistas (MINAYO, 2009). De este modo, después
de la constatación de la reincidencia de informaciones y de elementos considerados suﬁcientes para responder a los cuestionamientos iniciales, se cumplió un total de 29 entrevistas,
14 con docentes estables, 11 con docentes temporales y 4 con docentes eventuales. De la
totalidad de estos profesores, 17 son del género femenino y 12 del género masculino.
Es importante resaltar que esta investigación recibió aprobación del Comité de ética e
Investigación8 y las entrevistas semiestructuradas se realizaron mediante presentación y
aceptación del Término de Consentimiento Libre y Esclarecido.

Trabajo Docente, ocio y resistencia

Para discutir los elementos de resistencia presentes en el tiempo de no trabajo y en el
ocio de los profesores voluntarios en la investigación, vale iniciar la discusión por la delimitación de las políticas, implementadas por la SEESP presentadas en la introducción (BR, IDESP,
Propuesta Curricular del Estado de São Paulo y SARESP; y de cómo se entrelazan, en la perspectiva racionalización neoliberal, tanto en forma como en contenido, para constituir la realidad del trabajo docente en el Estado de São Paulo.
La BR está vinculada al cumplimiento de las metas del IDESP9. Según la Ley Complementaria nº 1078/2008, para que se concreta la boniﬁcación de resultados, dos factores son considerados: las metas establecidas y el cumplimiento de éstas. El ICM, utilizado como parte
de la construcción de la metodología, es el instrumento por el cual la SEESP se basa para la
composición de la BR. En esta política, el valor que el trabajador docente puede recibir es
equivalente al cumplimiento de la meta de su unidad. De esta forma, al tener en cuenta el
índice de partida (el del año anterior), la unidad escolar que alcanza el 100% de la meta re-

7

8
9

El ICM se calcula a partir del índice de Desarrollo de la Educación del Estado de São Paulo (IDESP) de la escuela y
la meta establecida por la SEESP (SãO PAULO, 2015). Hemos elegido tal índice, pues está directamente vinculado
a la política de boniﬁcación por resultados, instituido por la Ley Complementaria 1.078 / 2008, o sea, es a partir
del ICM alcanzado por cada escuela que la SEESP calcula el bono salarial que los trabajadores docentes recibir al
ﬁnal de cada año.
Decision nº 1162726.
De acuerdo con el Gobierno del Estado de São Paulo, “El IDESP es un indicador que evalúa la calidad de la
escuela. En esta evaluación, se considera que una buena escuela es aquella en la que la mayoría de los alumnos
aprende las competencias y habilidades requeridas para su serie / año, en un período de tiempo ideal - el año escolar. Por este motivo, el IDESP está compuesto por dos criterios: el desempeño de los alumnos en los exámenes
de dominio del SARESP (cuánto aprendieron) y el ﬂujo escolar (en cuánto tiempo aprendieron) “(SãO PAULO,
2015, p.11).
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cibirá el 100% del bono, si alcanza el 1% de la meta, recibirá un 1% de boniﬁcación. Es importante resaltar que la meta puede ser superada hasta el porcentaje del 120%, o sea, incluso
si una unidad escolar sobrepasa la meta en un 150%, el máximo de boniﬁcación que los trabajadores recibirán será del 120% (SãO PAULO, 2008).
La expresión máxima de la política de la SEESP para la educación en el Estado de São
Paulo se materializa en el Programa “São Paulo Faz Escola”, que consiste en la propuesta curricular didáctico-pedagógica implementada por medio de esta secretaría a partir de 2008.
Como parte de este programa, la SEESP pasó a ofrecer el material didáctico titulado “Cuadernos del Profesor” y “Cuadernos del Alumno”, divididos por área de conocimiento y por
bimestre, y, ya en el año posterior a la implementación del programa, SARESP pasó a ser elaborado teniendo como base ese currículo oﬁcial. Entre las principales características del “São
Paulo Faz Escola”, además de la estandarización de los contenidos, fue la pérdida de autonomía y la prescripción del trabajo docente.
El SARESP merece destaque especial en las discusiones, pues al mismo tiempo que está
basado en la propuesta curricular del Estado de São Paulo - elemento que refuerza la lógica
de la prescripción del trabajo docente -, y sirve como evaluación de su implementación, es
parte estructural de la BR y del IDESP. Es decir, el SARESP es un elemento central en la organización del trabajo docente en la red estadual paulista.
Esas y otras políticas como, por ejemplo, el Sistema de Promoción por Mérito - llamado
simplemente de Prueba del Mérito10 - son expresiones de la racionalización neoliberal para
la educación del Estado de São Paulo. De este modo, en última instancia, tales políticas buscan implementar la exigencia sistemática de competencia entre los individuos.
Para Dardot y Laval (2016), el neoliberalismo es un sistema de normas que actualmente
están profundamente inscritas en las prácticas de gobierno, en las políticas institucionales y
en los estilos gerenciales. La racionalización neoliberal extiende la perspectiva de la competencia mucho más allá de las fronteras estrictas del mercado. Así, lo que está en juego, para
tales autores, es la construcción de una nueva subjetividad, llamada “subjetivación contable
y ﬁnanciera”, que nada más es que la forma más mejorada de la subjetivación capitalista.
En el caso de que la escuela no esté absolutamente dominada, sino que, según destaca
Hypolito (1991), se presenta como un espacio contradictorio de luchas, resistencias, acomodaciones, sumisiones, conﬂictos entre intereses de clases y grupos, vale destacar que
los procesos de resistencia, que se maniﬁestan en respuesta a la racionalización neoliberal
de las políticas vinculadas al trabajo docente en el Estado de São Paulo, también son contradictorias. En deﬁnitiva, los elementos de resistencia sobresalen más, menos, a depender
del momento político, de las condiciones objetivas y subjetivas alineadas al proyecto de
vida de cada profesor.

10

La prueba de mérito se reﬁere a una de las pocas posibilidades de ascenso en la carrera docente. Los profesores
efectivos, de acuerdo con el § 4º del artículo 4 de la Ley Complementaria nº 1097 de 27 de octubre de 2009
“podrán beneﬁciarse con la promoción hasta el 20% (veinte por ciento) del contingente total de integrantes de
cada un de los niveles de las clases de docentes “(SãO PAULO, 2009).
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En ese sentido, los dos fragmentos de entrevistas11 presentados abajo, relacionados directamente al SARESP, a pesar de ser los extremos de la caracterización de la ﬁgura del profesor, que transita entre el conformismo y la resistencia, ayudan a ilustrar ese proceso.
Mientras la escuela viene a hablar al alumno ir a prestar el SARESP, la gente, en la boca pequeña, habla lo contrario, ¿sabe? Por ejemplo, el tercer año va a ser una catástrofe en mi
escuela, que es una sala que ya ha entendido un montón de cosas, y ahí, no van, no van!
Ellos están mucho más dedicados al vestibular12, están haciendo simulados de este examen
por ahí, ahora SARESP, es algo que no esta en la cabeza de ellos, entonces, son días que ellos
van a faltas (Entrevista 01).
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Para ser sincera, veo a mucha gente quejándose, pero creo que la gente tiene los libros didácticos que la gente usa, tiene aquellos cuadernos del alumno, sólo que así, un profesor
trabaja bastante, de ahí dependerá del alumno ... (Entrevista 21).

Mientras en la primera entrevista es posible percibir un discurso de negación y resistencia al SARESP, el segundo trecho expresa el sentimiento de conformismo. De todos modos,
vale resaltar que independientemente de la forma de contratación o del posicionamiento
sobre el SARESP, la práctica preponderante entre los trabajadores docentes investigados fue
la de resistencia frente a la prescripción del trabajo.
En este sentido, fue posible observar que los profesores, como forma de resistir a la
prescripción del trabajo en el Estado de São Paulo, que tiene como materialización última el
“cuaderno del profesor” y el “cuaderno del alumno”, se utilizan de lo que debería ser su espacio y tiempo de no trabajo para la preparación de clases. Este trabajo, aunque no ignore
por completo el proyecto pedagógico de las escuelas, huye del alcance y extrapola la propuesta curricular de la SEESP.
Es un hecho que al asumir esa postura el trabajador docente amplía su ya constante
carga de trabajo no remunerada. Sin embargo, vale señalar la expresión “transformar” como
la adecuada para representar ese proceso, pues el profesor no convierte, simplemente, no
trabajo en trabajo, sino, por no asentir el actual proyecto de educación, desea cambiar la
realidad de su trabajo, y en muchos aspectos busca la transformación de la realidad educativa
en la red de enseñanza en que actúa.
Mira, yo hasta pido que el alumno haga aquel cuadernito, cuando él llega si (risas), para no
quedarme oyendo de aquí y de allí, pero siempre hago otras cosas, porque creo que lo que
tiene allí no es una clase. [...] entonces, en realidad, la mayoría de mi tiempo de preparación
de clases es para las cosas que están fuera de él [de los cuadernos del profesor y del alumno]
(Entrevista 15).

En ese mismo sentido, se observó que los trabajadores docentes eligen, dentro de sus
posibilidades, una parte de sus actividades de ocio, principalmente las ligadas a la lectura o
audio visual, que tienen relación con la docencia y con su práctica pedagógica y que también
11

12

Esas y las demás entrevistas utilizadas para la construcción de este trabajo fueron transcritas de modo a mantener
las expresiones idiomáticas y aspectos del lenguaje oral, de modo que en algunos casos presentan construcciones
sintácticas no concordantes con la norma culta.
Examen de admisión de las universidades públicas brasileñas
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se conforman como resistencia a la lógica de la prescripción del trabajo, véase la siguiente
entrevista.

Es que todo está relacionado. Que no, yo quería ver una nueva serie documental porque
tiene que ver con mi área [...] viendo [nombre de la serie] usted se queda: madre mia, podía
pasar eso para la gente! Parece que en todo usted ve alguna cosa que usted puede poner e
ir más allá de lo que se tiene en el currículo (Entrevista 20).

También fue posible identiﬁcar que el grado de autonomía, fruto de la resistencia extraída del tiempo de no trabajo y del ocio, colabora para que el trabajador docente permanezca en el magisterio, y que también haga de ese acto una forma de resistencia. Se descubrió
así que el relativo grado de autonomía, que aún resiste en el trabajo docente, es uno de los
elementos que colabora para que el trabajador docente permanezca en la profesión.
De este modo, es contactar que prácticas en el tiempo de no trabajo y manifestaciones
del ocio de los trabajadores docentes investigados están impregnadas por elementos de resistencia a las políticas educativas implementadas por la SEESP, especialmente a la lógica de
la prescripción del trabajo y al SARESP.

Consideraciones ﬁnales

Esta investigación objetivó investigar los elementos de resistencia que permean el
tiempo de no trabajo y el ocio entre profesores que actúan en la Secretaría de Educación del
Estado de São Paulo (SEESP), Brasil.
En el escenario en que la racionalización neoliberal se amplía en diversos aspectos en
el sistema educativo público del Estado de São Paulo, políticas como la Boniﬁcación por Resultados, el Programa São Paulo Faz Escola, los “Cuadernos” del Profesor y del Alumno, el
SARESP, entre y otras, determinan la prescripción y la consiguiente pérdida de autonomía
en la concepción del trabajo, el profesor ora presenta elementos de conformismo, o elementos de resistencia.
A pesar de las políticas presentadas, fue posible observar que los trabajadores docentes
investigados se utilizan de lo que debería ser su espacio y tiempo de no trabajo para la preparación de clases que extrapolan la barrera del trabajo prescrito y, en la misma perspectiva,
optan por vivenciar y desfrutar parte de su ocio en actividades que se establecen relaciones
con la docencia y también con su práctica pedagógica.
Así, se observa que el magisterio sobrepasa la vida del trabajador docente como un
todo, siendo que el movimiento de resistencia frente a la lógica de racionalización neoliberal
en la educación pública paulista extrapola la esfera del trabajo y se maniﬁesta también en el
tiempo de no trabajo y en el tiempo ocio.
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PoLÍTICA PúbLICA DE DEPorTE y oCIo EN brAsIL: ProCEsos
EDUCATIVos EN LAs ExPErIENCIAs DE oCIo DE Los
FormADorEs/As DEL PELC1
André Henrique Capi2

rEsUmEN
La relación del ocio con la educación es una temática discutida en las diferentes esferas y espacios que
forman los profesionales del área, como cursos técnicos, graduaciones, postgrados lato y stricto sensu,
grupos de investigación, eventos académicos. El objetivo de este trabajo es analizar las experiencias de
ocio de los formadores del Programa Deporte y Ocio de la Ciudad (PELC) antes de la formación académica
como procesos educativos. El estudio consistió en una investigación cualitativa combinando investigación
bibliográﬁca, documental (análisis del Lattes de diecinueve formadores) y de campo (entrevista semiestructurada con dieciséis formadores y grupos focales con quince de ellos divididos en tres grupos, ambos
realizados online vía Hangout On Hair). El grupo de formadores está constituido por profesores de Educación Física, la mayoría de ellos (75%) actuando como formador del programa desde 2007 y los demás
(25%) desde 2010. Entendemos el ocio como una manifestación cultural y un fenómeno social, que se
desarrolló de los siglos XIX y XX, constantemente inﬂuenciado por las transformaciones en la sociedad,
que surgió a ﬁn de permitir a las personas un tiempo disponible para la vivencia de experiencias, fuera
del ámbito del proceso productivo, vinculadas a la libre elección, diversión, placer, convivencia social, ludicidad y desarrollo personal y social. En la búsqueda por hacer del ocio un derecho social accesible a
todos, el Ministerio del Deporte (ME) implantó, en 2003, el PELC, un programa social coordinado por la
de la Secretaría Nacional de Deporte, Educación, Ocio e Inclusión Social (SNELIS). Este programa desarrolla
sus acciones de implantación de núcleos de deporte recreativo y de ocio en convenios ﬁrmados con gobiernos estatales y municipales, universidades públicas e instituciones federales y tiene como objetivo
democratizar y universalizar el acceso a prácticas y conocimientos del ocio y del deporte. El eje de la formación es una acción central del PELC teniendo la educación popular como una de las directrices orientadoras de los procesos formativos de los profesionales que actúan en el programa (formadores,
coordinadores, agentes sociales de deporte y ocio, voluntariado). En la fase de infancia y juventud la mayoría vivenció juegos, juegos, deportes y actividades artísticas en diferentes espacios (escuela, plazas,
parques, calle, casa) permeado por la ludicidad. El componente lúdico experimentado en estas fases de
la vida de los formadores contribuyó con su producción cultural, a punto de colaborar con la consolidación
de su creatividad, participación cultural y desarrollo personal y social, superando la formación requerida
por los patrones de productividad social impuesta en la sociedad. La vivencia del deporte en la escuela,
plaza, parque y calle amplió la comprensión de las diferentes dimensiones de ese contenido y sus relaciones con el ocio. En ese contexto identiﬁcamos que los formadores comprenden que la resigniﬁcación
del deporte lo hace opción de actividad para todos sin reforzar los estereotipos de que para su práctica
es necesario tener habilidades técnicas y capacidades físicas especíﬁcas. De ahí destacamos que las prácticas de ocio de los formadores desencadenaron procesos educativos que contribuyeron con la construcción de los saberes sobre el ocio articulando a los saberes que tuvieron junto a los programas de formación
académicos y profesionales a lo largo de su trayectoria, así como en la caliﬁcación de las intervenciones
pedagógicas como formador del PELC y en los otros espacios que actúan como profesionales del ocio.
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En la actualidad, los estudios sobre formación en el área del Ocio buscan diálogos con
otras áreas, como la educación, para avanzar en la producción de conocimiento que pueda
contribuir en las intervenciones del profesional y, en la construcción del conocimiento acerca
de la temática. Estas búsquedas propician la oportunidad de caliﬁcación de los profesionales
(profesores/docentes) y otros personajes que actúan en la política pública de deporte y ocio,
así como, entender el papel del eje de la formación en la política pública y, cómo puede contribuir en la consolidación del proceso de aplicación de dichas políticas. Entendemos la formación como uno de los ejes orientadores de las políticas públicas en esta área, junto con
otros dos - la concepción de ocio de los gestores y la intersectorialidad (Marcellino, 2008).
Según este autor, las políticas públicas de deporte y ocio logran avanzar solamente cuando
esos tres ejes se constituyen de manera integrada con las políticas sectoriales de otras áreas
(transporte, economía, espacios y equipamientos, asistencia social, educación), comprendiendo la totalidad de las relaciones social.
En el ámbito de los estudios del ocio, como en la educación, la reﬂexión acerca de la
formación profesional puede ocurrir para analizar la formación inicial, continuada y la cultural, esta última concretada vía el saber de las experiencias. La primera se caracteriza como
aquella que ocurre en el curso de graduación o cursos técnicos, la segunda en momentos
que se concretan después de la conclusión de la formación inicial, como los cursos de cualiﬁcación y especialización profesional y académica (postgrado a nivel lato o stricto sensu). La
tercera, la formación cultural, ocurre en las experiencias de ocio, lo que Francia (2003) categoriza como aquella que se constituye de toda y cualquier experiencia vivida por el profesor
en todo su contexto en la relación con el estilo de vida, la ludicidad, la festividad, las miradas
diferenciadas y las múltiples situaciones de las personas en el tiempo libre. Comprendemos
que en estas tres esferas el profesional aprende nuevos saberes y/o resigniﬁca a aquellos
constituidos a lo largo de esos procesos formativos.
El objetivo de este estudio es analizar las experiencias de ocio de los formadores del
Programa Deporte y Ocio de la Ciudad (PELC) antes de la formación académica como procesos educativos, buscando contribuir con los análisis sobre la formación cultural como
proceso educativo.
La justiﬁcación para estudiar las relaciones entre los temas procesos educativos, experiencias de ocio y formación y actuación profesional está relacionada a dos factores: primero
por la posibilidad de esa investigación propiciar la ampliación de los estudios sobre la formación en el área del ocio. Segundo, porque estos desdoblamientos pueden contribuir con
la estructuración de las políticas de programas que tienen la formación como eje central de
sus acciones, en el sentido de considerar los saberes del profesional en el proceso de construcción de las intervenciones.
El PELC es un programa social de alcance nacional que propone la implantación de políticas públicas y sociales para atender la demanda por ocio y deporte recreativo de la población,
sobre todo de comunidades en situación de vulnerabilidad social. El objetivo del programa es
democratizar y universalizar el acceso a prácticas y conocimientos del ocio y del deporte recreativo, integrados a las demás políticas públicas, favoreciendo el desarrollo humano. Este
programa es coordinado por la Secretaría Nacional de Deporte, Educación, Ocio e Inclusión
Social (SNELIS) del Ministerio del Deporte (ME) que posee como una de sus acciones la im-
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plantación de núcleos de deporte y ocio. Estos núcleos se caracterizan como espacios de referencia y convivencia social para todos de la comunidad (personas de diferentes grupos de
edad, con necesidades especiales y discapacitados) cuya propuesta consiste en desarrollar
actividades sistemáticas (talleres) y asistentes (eventos) en convenios ﬁrmados con gobiernos
estatales y municipales, universidades públicas e instituciones federales. La mediación de esas
actividades es desarrollada por agentes sociales que pasan por un proceso de formación bajo
la responsabilidad de la Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Esta institución también coordina un grupo de veinte formadores y cinco articuladores regionales de las diferentes
regiones brasileñas responsables de la capacitación de los agentes sociales.
Este programa tiene la formación como uno de sus ejes orientadores, por lo tanto, se
desarrollan acciones con el objetivo de caliﬁcar los recursos humanos que actúan con la formación de agentes sociales del Programa. Este proceso de formación se realiza a través de
encuentros semestrales de los formadores; web conferencias trimestrales; acceso a la plataforma de datos del programa para el intercambio de contenido, materiales didácticos y experiencias de formación, planiﬁcación, monitoreo y evaluación de las formaciones en los
convenios; encuentros regionales de formadores; encuentros gerenciales que involucran gestores, equipo técnico del ME y de la UFMG.

Camino metodológico

El estudio consistió en una investigación cualitativa combinando investigación bibliográﬁca, documental. La investigación bibliográﬁca ocurrió a lo largo del estudio, por medio
del levantamiento bibliográﬁco. En la Biblioteca Digital de Tesis y Disertaciones, en el Sistema
de investigación de periódicos y Banco de Tesis del Centro de Perfeccionamiento a la Investigación (CAPES), en el acervo del Laboratorio de Investigaciones sobre Formación y Actuación, Consultamos las referencias bibliográﬁcas en el sistema de bibliotecas integradas de la
UFMG, en la Biblioteca Digital de Tesis y Disertaciones, En los sitios de los periódicos que publican sobre los temas seleccionados, tales como: Licere, Movimiento, Motriz, Motrivivencia,
Revista de la Educación Física, Revista de la ANPED y en los Anales del Congreso Nacional de
Educación. Para la localización, la consulta y la selección de las referencias utilizamos las palabras clave ocio, procesos educativos y formación y actuación profesional.
La investigación documental ocurrió por medio del análisis de los documentos y directrices del PELC y el currículo Lattes de aquellos profesionales que participaron de la investigación. Así, consultamos la página de cada uno de ellos en la Plataforma Lattes para buscar
la información disponible en las categorías del formulario. Para iniciar la investigación, enviamos por e-mail una carta de invitación a los diecinueve formadores del programa a participar en la investigación. En esta invitación establecemos un plazo de quince días para la
devolución. El cumplimiento de este plazo se constituyó como criterio de aceptación y deﬁnición del total de formadores del grupo que participarían en la investigación. De estos diecinueve, diecisiete retornaron el e-mail en el plazo establecido y luego disponibilizaron el
Término de Consentimiento Libre y Esclarecido (TCLE) ﬁrmado. En seguida establecemos un
plazo de quince días para ese grupo de formadores, que aceptó participar de la investigación,
actualizar el currículo en la Plataforma Lattes. Después de ese período accedemos a la página
de los currículos de los diecisiete formadores e iniciamos el proceso del análisis.
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La investigación de campo utilizó los instrumentos de la entrevista semiestructurada,
sólo con dieciséis formadores y la estrategia de grupos focales con quince de ellos, que se
dividieron en tres grupos. La aplicación de estos dos instrumentos ocurrió en línea a través
de la herramienta Hangout On Hair. Esta disminución en la cantidad de participantes en estos
dos instrumentos ocurrió debido al problema de conexión a Internet y la falta de disponibilidad de tiempo.
El análisis de los datos recolectados fue realizado por medio de la técnica de análisis de
contenido de acuerdo conforme presentado por Bardin (2009). En el caso de que se produzca
un cambio en la calidad de la información, se debe tener en cuenta que, y fuentes seleccionadas que se reﬁeren a las palabras signiﬁcativas, la relación entre ellas, y los demás recursos
de codiﬁcación. Para hacer la información recolectada a través del software representativas
y signiﬁcativas, realizamos el proceso de exploración del material de manera articulada con
las fases del análisis de contenido (pre-análisis, explotación del material y tratamiento de los
resultados e interpretación).

Procesos educativos en las experiencias de ocio y los saberes sobre ocio

Para avanzar con la investigación sobre los procesos educativos en el tiempo libre es
necesario comprender el ocio como cultura, por lo tanto, como una manifestación humana
concreta que permite a las personas el ejercicio de la ciudadanía y la participación cultural,
entendiendo esta última “como una de las bases para la la renovación democrática y humanista de la cultura y de la sociedad, teniendo en cuenta no sólo la instauración de un nuevo
orden social, sino de una nueva cultura “(Marcellino, 1995: 17). Para el paraíso (2010), comprender el ocio como cultura abre posibilidades para analizarlo en diálogo con el currículo,
este último, conceptualizado en sus estudios como una práctica cultural; texto cultural; práctica de signiﬁcación y práctica productiva.
En el caso de las mujeres, las diferencias entre los hombres y las mujeres en las mujeres
y en las mujeres. en la formación académica de los cursos de diversas áreas en los niveles de
graduación, postgrado lato y stricto sensu. En el campo de la educación, las experiencias cotidianas del profesor permiten a este profesional percibir las subjetividades presentes en la escuela, abriendo espacio para la constitución de un proyecto de formación pautado en un
“conjunto de valores ﬁlosóﬁcos, epistemológicos, antropológicos, políticos, éticos y estéticos,
ofreciendo una visión de mundo, de sociedad y de hombre / mujer que permita retomar la dimensión de la utopía en el modo como somos y hacemos la educación en el presente “(p. 398).
Para Marcellino (2006) y Melo; Alves Junior (2003) el ocio posee un doble aspecto educativo: la educación para y la educación por el ocio. La primera perspectiva signiﬁca que es
necesario aprender para el desarrollo de actividades en el tiempo libre, tanto en el plano de
la producción o para acceder y consumir los diferentes bienes culturales conscientemente
con criticidad. La segunda, entiende el ocio como vehículo de educación, por tratarse de una
manifestación cultural con potencial para trabajar, valores, conductas y comportamientos
que contribuyan con la comprensión de la realidad. Según Marcelino (2006),
as atividades de lazer favorecem, a par do desenvolvimento pessoal, também, o desenvolvimento social, pelo reconhecimento das responsabilidades sociais, a partir do aguçamento
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da sensibilidade pessoal, incentivo ao auto-aperfeiçoamento, pelas oportunidades de contatos primários e de desenvolvimento de sentimentos de solidariedade. (p. 50).

Las experiencias de ocio del profesional del ocio desencadenadas en ese doble aspecto
educativo permiten la construcción de saberes sobre el ocio que contribuyen con su formación profesional. Dialogamos con el entendimiento de saberes propuesto por Gomes (2011)
que lo considera como los conocimientos formales e informales de los sujetos, teniendo
como referencia:
os contextos, espaços e tempos socioculturais, políticos e econômicos; as transformações
técnicas e organizacionais; os impactos ambientais; as contradições da sociedade; os laços
coletivos e de solidariedade, sendo signiﬁcativo avaliar também as inﬂuências de agrupamento social, de gênero, crença, etnia e grupos geracionais, entre outras. (p. 38).

Por lo tanto, entendemos el saber de la experiencia como el modo que el profesional
se apropia de los saberes sobre el ocio a lo largo de su vida, considerando los momentos vividos en la fase anterior a su actuación profesional. (2003) entiende estas situaciones como
experiencia cultural constituida de toda experiencia vivida por el profesor en todo su contexto, considerando la relación con el estilo de vida, la ludicidad, la festividad, las miradas
diferenciadas y las múltiples experiencias de las personas.
La aproximación del debate de los procesos educativos, construcción de los saberes y
de la formación profesional en el ocio como artefactos de la cultura se concretan porque
esos elementos están imbricados con el plano cultural. Al establecer esa relación comprendemos que ese es el camino para que las políticas y programas de ocio sean planiﬁcados e
implementados, como estrategia que se concreta en el plano cultural propiciando a los sujetos acceso al saber y al poder. El ocio como una manifestación y un derecho social que produce saber y poder también debe ser visto como un espacio de cuestionamiento de
producción de modos de ser y actuar que puede empoderar a los sujetos en el cambio de la
realidad social, económica, política y cultural. Comprender la formación profesional y la construcción del saber, en el ocio, bajo la óptica de la cultura y como una manifestación de podersaber, signiﬁca ver la realidad de diferentes lugares.
En este contexto la investigación buscó analizar los saberes sobre el ocio de los formadores del PELC construidos a partir de las experiencias de ocio que tuvieron en el período
de la infancia, juventud, escuela y práctica deportiva.
Al inventariar las experiencias de ocio en la fase de la infancia y juventud de los formadores identiﬁcamos que la mayoría de ellos vivenció juegos, juegos, deportes y actividades
artísticas en diferentes espacios, tiempos y momentos.
A gente brincava com o mínimo de brinquedo, mas, a gente criava as brincadeiras e as brincadeiras e o que eram brinquedos eram muito inusitados, assim, então, desde uma manguinha, a gente fazia um monte de coisas com uma manga verde e era tudo, brincava com
pedrinha (F10 – Entrevista).
Fui uma garota que subiu em árvore, escorregou de papelão no morro, andou de carrinho
de rolimã na rua, andou de bicicleta, soltou pipa, [...] (F11 - Entrevista).

703

ÓCIOS E RESISTêNCIAS: CRESCER E ENVELHECER EM CONTEXTOS CULTURAIS DIVERSOS

704

La fase de la infancia en la trayectoria de los formadores demostró tener vínculo signiﬁcativo con las experiencias del juego, propiciando la vivencia del lúdico. Para Marcelino
(2007) la vivencia plena del lúdico en la infancia se concreta en el juguete, juego, juego, experiencias que permeadas por el placer “posibilita al niño la vivencia de su grupo de edad y
aún contribuye de modo signiﬁcativo, para su formación como ser realmente humano, participante de la cultura de la sociedad en que vive” (p 72). Isayama; Gomes (2008) corroboran
con ese debate y anuncian que el jugar en la infancia, por manifestarse en la dimensión del
simbólico, permite al niño la inserción cultural, por lo tanto, el jugar “se expresa como lenguaje y como proceso de elaboración de signiﬁcados y sentidos colectivos, contextualizados
y enraizados en el universo social que lo legitima “(p 160).
En este contexto, entendemos que el componente lúdico experimentado en esta fase
de la vida de los formadores contribuyó con su producción cultural, a punto de colaborar
con la consolidación de su creatividad, participación cultural y desarrollo personal y social,
superando la formación requerida por los patrones de productividad social “impuesta en la
sociedad (MARCELLINO, 2007).
Los discursos de algunos formadores explicitan los sentidos y los signiﬁcados de las
marcas del jugar y jugar experimentadas en la infancia y juventud y que se quedaron para
la vida cotidiana de ellos, incluso para ayudarlos en la actualidad a pensar y construir saber
sobre el ocio.
Eu acho que os meus conhecimentos sobre lazer eu aprendi mais quando eu era criança,
especialmente porque lá eu vivia mais ele. Mas eu participei de uma, assim como a F7, eu
tive um engajamento muito grande na igreja do bairro onde a gente fazia um monte de
eventos e, depois de um tempo eu participei de um programa da associação cristã de moços,
que ela treina sobre lazer aqui e, foi quando eu mais ou menos quando eu entendi o que
que era recreação ou técnica de recreação (F8 – Grupo Focal).

De acuerdo con ese contexto, entendemos que los momentos de juego experimentados
por los formadores en el período de la infancia, se constituyen en saberes sobre el ocio, porque permiten a estos profesionales abordar en sus espacios de actuación los temas infancia,
jugar, tiempo y espacio. Al apropiarse de esos saberes, construidos en la interfaz entre lo
que el formador vivió en la infancia y aprendió en la formación profesional es posible pensar
en una intervención pedagógica que esclarezca y permita a los sujetos involucrados en el
proceso formativo vivir, saborear, conocer y profundizar sobre temas especíﬁcos para ese.
pública. En ese sentido se abren posibilidades para la discusión de la infancia, niño, jugar,
juego, lúdico, del derecho al ocio para esa franja etaria, construyendo los saberes en diálogo
con los sujetos. La infancia y la juventud de los formadores también aparecen marcadas por
las experiencias con las prácticas deportivas y otros contenidos en el espacio de la escuela y
fuera de ella.
Depois eu fui pra escola já no ensino fundamental do quinto ao oitavo ano, o professor de
educação física estimulava muito a parte de equipes da escola e eu comecei a fazer parte
da equipe de handebol da escola, e também de vôlei, [...] (F6 - Entrevista).
Tive uma vida infantil dentro da escola de ensino fundamental e de ensino médio praticamente toda voltada pra esporte, sempre fui uma pessoa que praticou esportes dos mais va-
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riados né, comecei jogando futebol de salão, depois quis jogar voleibol acabei no karatê
(F13 - Entrevista).

Los relatos sobre el envolvimiento con el deporte en la escuela apuntan que la educación
física escolar, para esos formadores, privilegió el contenido y la práctica deportiva en la perspectiva del entrenamiento, lo que denota la concepción de deporte diseminado en la escuela
y el perﬁl de los participantes de la clase . Según Bracht (1999) esa inﬂuencia del deporte en
la escuela transcurrió de la concepción del “cuerpo-máquina” incorporada por la pedagogía
de la Educación Física atada a la concepción que el movimiento olímpico pasaría a conferir
un reconocimiento político al país vía los resultados deportivos. Esta fue una propuesta que
tenía un papel importante en el proyecto de Brasil de los militares, porque entendían que la
intervención en el cuerpo (máquina) mejoraría el funcionamiento orgánico (para el desempeño atlético-deportivo o desempeño productivo) y aún aﬁrmaría el país como una nación
desarrollada . Esta visión pautada en la aptitud física y en la esportivización terminó en otro
problema, el mantenimiento del conocimiento básico / privilegiado e incorporado por la Educación Física, aún vinculado restrictamente al área de las ciencias naturales, más especíﬁcamente por la biología y sus más diversas especialidades, auxiliadas por la medicina (que,
BRACHT, 1999).
Para mim especiﬁcamente a aula de educação física, a prática esportiva, foi muito importante, muito importante e muito interessante, isso gerou em mim, um envolvente, um gosto
por essas atividades que me motivou a querer fazer a graduação em educação física muito
por conta dessa experiência que foi positiva, que foi interessante, eu tinha interesse de continuar o envolvimento com isso (F1 - Entrevista).

Los formadores destacan que la práctica deportiva vivida en el espacio de la escuela,
en el período de la infancia y juventud, fueron experiencias que los motivaron a escoger la
Educación Física como el área de formación profesional. Esto signiﬁca que estas experiencias
con el deporte pueden ser apropiadas en su intervención profesional, siempre que sean contextualizadas en las especiﬁcidades del ocio. Este es el desafío para ese profesional que ingresa en la educación física y, en el curso de la graduación o incluso después de ella concluida,
se inserta profesionalmente en el campo del ocio. En el caso de los cursos de educación física,
los currículos de las IES aún privilegian la práctica sin reﬂexión que enfatiza la reproducción
de actividades (en la que los cursos de educación física aún no alcanzaron, juegos y juegos)
ligadas a los contenidos físico-deportivos (ISAYAMA, 2002).
En el período de la infancia y de la juventud la relación de los formadores con las prácticas deportivas en el ámbito escolar (recreativo y competitivo) y fuera de la escuela jugando
al deporte posibilitó la construcción de saber sobre el contenido deportivo del ocio. Entendemos que estos saberes pueden ser construidos, relacionando el contenido y la estrategia
de las actividades experimentadas en esos espacios, para reﬂexionar sobre cómo tales prácticas pueden ser apropiadas en el contexto del ocio, lo que debe ser (re) signiﬁcado, como
el deporte debe ser tratado, que debe participar en las actividades. Esto demuestra que para
el profesional de la educación física actuar en el ocio es necesario conocer las especiﬁcidades
del campo, y la forma de tratar y abordar el deporte es una de ellas.
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Mas assim na minha trajetória mesmo eu não tinha uma ligação muito forte com a área lúdica, agora das artes eu sempre gostei, música, teatro sempre foi algo que fez parte do meu
gosto no início, apesar de não ter muito acesso quando criança, ﬁnanceiramente, mas a escola me possibilitou muita coisa também (F12 - Entrevista).
Optei pela escola pluricurricular, essa escola dava a opção de você passar por diferentes
artes, a gente pode comparar isso com os interesses culturais do lazer, a gente passava por
artes manuais, artes da marcenaria em vários aspectos de interesses artísticos e a educação
física [...]. Então foi ai que eu fui tendo os primeiros contatos com a culinária, com as artes
manuais, com as artes plásticas, e com a educação física além de uma banda musical e o
basquete (F4 - Entrevista).

Las formadoras (F4 y F12) tuvieron acceso al teatro, cine y artes manuales en la fase de
la infancia y juventud, por medio de acciones desarrolladas en la escuela. Estos relatos destacan que la escuela se constituye como un espacio que posibilita a los escolares la participación con actividades de diferentes lenguajes culturales contribuyendo con la educación
para el ocio. En este sentido Marcelino et al (2008: 137) entiende que la escuela debe ser
vista como equipo y organización de educadores, funcionando como centro de cultura popular que tiene “entre sus varios componentes, su tarea educativa en lo que compete al espacio, superando los límites de los muros de los ediﬁcios escolares, extendiéndose a otros
equipos de la comunidad cercana.

Consideraciones ﬁnales

El ocio, para convertirse en un derecho de todos, necesita ser comprendido como una
manifestación que puede concretarse en diferentes espacios para diversos públicos. Un camino para la democratización del espacio de la ciudad y, con ello, del ocio, consiste en desarrollar una política pública con planiﬁcación, acciones intersectoriales, optimización del
uso de los equipos especíﬁcos y no especíﬁcos de ocio de la ciudad y la actuación de profesionales caliﬁcados y con la participación experiencia en la ejecución de proyectos y programas en el área.
Identiﬁcamos que los procesos educativos de los formadores construidos a partir de las
experiencias de ocio, antes de la formación académica, se concretaron en el juego, jugar,
practicar deportes, bailar, escuchar música, ir al teatro y cine vivenciados en los diferentes
espacios y contextos en el período de la infancia y la juventud de estos profesionales. Esta
trayectoria contribuyó a la construcción de los saberes sobre el ocio que se utilizan en el cotidiano de las intervenciones profesionales.
Este movimiento demuestra que los formadores reconocen que la construcción de sus
saberes sobre el ocio se concretó en esa interrelación del ya experimentado en la calle, escuela, instituciones, programas a lo largo de su trayectoria, con lo vivido en la actualidad,
considerando el conocimiento del otro y el producido por la ciencia. Por lo tanto, los procesos
educativos en esta fase de la vida permitieron la construcción del saber sobre el ocio porque
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se constituyeron en un contexto plural, contemplando el discernimiento, subjetividad, diferencia, separación, elecciones, decisión, aceptación o rechazo, gustar o no gustar y el ejercicio
del juicio de forma concreta.
En suma, se busca con ello pensar la posibilidad de los procesos educativos construidos
en esa trayectoria concretarse en las acciones de producción del conocimiento y de intervención en el campo del ocio como dos lados del mismo proceso que se resigniﬁcan en el
cotidiano siempre contextualizados con la realidad, considerando los modos de ser, estar,
vivir y sentir de los sujetos que forman parte de su intervención permitiendo la reinvención
de los sujetos y de la propia acción.
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DobLE AsPECTo EDUCATIVo DEL oCIo EN sArAos PromoVIDos
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rEsUmEN
La clásica división del tiempo de trabajo y de no trabajo ha perdido espacio en los campos teórico y
práctico, ya que no es posible determinar con convicción donde termina el tiempo de trabajo y comienza el tiempo del ocio. Así se hace necesaria la inclusión de experiencias y reﬂexiones sobre el ocio
– educación por y para el ocio – inclusive en el ámbito organizacional. El Fondo Nacional de Desarrollo
de la Educación, entidad federal brasileña, promovió seis saraos dentro del propio ente en el año 2016,
construidos por su propia fuerza de trabajo de acuerdo con el signiﬁcado que ellos mismos dieron a
los temas propuestos. Estas acciones valorizan talentos y promueven mejoras en el clima organizacional,
en una clara utilización del doble aspecto educativo del ocio como acto de resistencia al modelo organizacional vigente y a la falta de recursos para la contratación y para el consumo de actividades, rutinariamente utilizadas en pro de la calidad de vida de forma más pasiva.
PALAbrAs-CLAVE
Ocio; arte; gestión de personas.

Introducción

Mucho se habla de la Revolución Industrial del Siglo XIX como marco que cambiaría no
solo las relaciones económicas, políticas y educativas, entre otras, sino también alteraría
principalmente las nociones de tiempo y espacio vigentes hasta entonces. En el siglo XX,
cuando en occidente tuvieron inicio las formulaciones teóricas acerca del ocio, el trabajo
tomó el centro de esa discusión, colocando el ocio en segundo plano. Y el ocio, que siempre
fue asociado a cuestiones como improductividad, libertad y placer, las cuales no coincidían
con lo que se espera del momento productivo del trabajo, quedó limitado a ser ejercido apenas en el llamado “tiempo libre”. En esa óptica, ocio está considerado como la antítesis del
trabajo (Gomes, 2014).
Todavía, el concepto de ocio como opuesto al trabajo no consigue revelar todas las complejidades que envuelven el tema. La línea que separa trabajo y ocio actualmente es cada
vez más tenue, principalmente en virtud de los avances tecnológicos que nos colocan en
tiempos y espacios cada vez más amplios, rehaciendo las relaciones de trabajo (Gomes,
2014). Ocurre que en esencia la vida como un todo está formada por muchas áreas distintas,
y la separación entre ellas es muy imprecisa. De esta forma, las fronteras absolutas entre
trabajo y ocio y las diversas esferas de la vida cotidiana son inexistentes (Gomes, 2004). Con
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ese raciocinio, Gomes (2014) nos trae el concepto de ocio como una necesidad humana y
dimensión cultural que lleva en consideración la carga de carácter lúdico del cual está impregnado y de diversidad de experiencias culturales facilitadas en los diferentes contextos.
Así, el ocio está presente en la vida de las personas siempre, en todos los lugares, en cualquier
momento y en los más diversos contextos.
Esta presencia también tiene lugar por su aspecto educativo doble, educación para y
por el ocio, dos caras indisociables que caminan siempre juntas y que contribuyen a la formación humana (Pimentel; Santos & Boaretto, 2014).
La educación para el ocio prepara a la persona para practicarlo en su tiempo libre, y la educación por el ocio aprovecha la práctica del ocio para agregar saberes y prácticas que dan
nuevos signiﬁcados o ﬁnalidades a aquel ocio. (Pimentel; Santos & Boaretto, 2014, p. 106)

En el contexto actual, existe una limitación en la libertad de elección sobre qué hacer con
el propio tiempo libre que se relaciona con el contexto social, económico y cultural en el cual
nos insertamos, así como con las llamadas de los medios de comunicación que pueden dictar
patrones de conducta. Así, el primer aspecto, educación para el ocio, se reﬁere a un proceso
de enseñanza y aprendizaje de posibles y diversas formas de vivirlo, un camino que nos lleva
a un proceso de elección más consciente y crítico (Pimentel; Santos & Boaretto, 2014).
El segundo aspecto, educación por el ocio, consiste en actividades que no son vividas
apenas por diversión, sino también con el objetivo de trabajar valores, conductas y conocimientos por medio de estas (Pimentel; Santos & Boaretto, 2014). Este concepto está explícito
en la siguiente aﬁrmación de Ferrigno (2016, p. 348): “el ocio está visto principalmente como
entretenimiento, aunque pueda ser un poderoso instrumento educativo, con ventajas sobre
la enseñanza formal, al asociar exactamente educación con diversión”. Para Pinto (2008),
esta es una modalidad educativa que, a pesar del carácter intencionadamente educativo, no
está atada ni ﬁjada a sistemas y métodos predeterminados. Según la autora, se trata de un
proceso que sucede a lo largo de toda la vida, en el que desde niños aprendemos a lidiar con
la administración del tiempo y con la priorización de aquello que realmente importa, pasando
por el conocimiento de diversos intereses culturales y la experiencia de una amplia gama de
posibilidades que desarrollarán nuestros gustos, hasta llegar a la posibilidad de experimentarlos de manera consciente identiﬁcándolos en relación a lo que se hace.
Existen investigaciones que apuntan la importancia de utilizar esta herramienta que es
la educación por el ocio también dentro de las organizaciones. Es el caso de la investigación
realizada en 2012 con funcionarios públicos activos del Núcleo Estatal de Ceará en el Ministerio de Salud de Brasil, en la que todos los participantes aﬁrmaron que actividades lúdicas
podrían mejorar su calidad de vida en el trabajo. Estos resultados apuntaron hacia la posibilidad de mejoría del trabajo en equipo dentro de las organizaciones por medio de la educación por el ocio, visto que esta promueve la integración y la convivencia con la diversidad
humana (Pereira, Silva & Sá; 2012).
El desafío de promover bienestar a los trabajadores, asociado a la satisfacción de los
clientes externos a la corporación, indica que el paquete ofrecido como una especie de escaparate lleno de productos y acciones asistenciales en pro de la recuperación de las fuerzas
productivas del trabajador, se encuentra desprovisto de éxito. No es el trabajador el que
debe adaptarse al trabajo, es el trabajo el que se adapta a los trabajadores (Ferreira, 2012).
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Por tanto, el mundo actual apunta hacia una dirección en la que cuando se trata de personas,
educar para el trabajo no es suﬁciente (Pimentel; Santos & Boaretto, 2014).
De tal modo existe la necesidad de una educación para y por el ocio para los adultos,
que muchas veces concentran sus actividades de ocio en algunas opciones restringidas en
función del limitado tiempo del que disponen para tal y también por no conocer otras posibilidades. Al ejercitar cada vez más la apropiación de las diversas posibilidades y mejorar sus
diversos lados como ser humano, el adulto amplía sus oportunidades de ejercer el ocio en
el momento en el que quiera, de la forma que quiera, y si así lo quiere (Isayama & Gomes,
2008). Este es el poder transformador del ocio para la sociedad, que se da por medio del
pensamiento crítico sobre el propio contexto, por la búsqueda de alternativas sustentables
que integren a todos, por el conocimiento comprometido con la humanización y por la ampliación de nuestra propia capacidad de elección. El ocio ayuda a la revisión de nuestros propios valores y a la lectura que hacemos del mundo (Gomes, 2014).
Sin embargo, para que las actividades de 0cio proporcionen satisfacción y aprendizaje,
contribuyan a la calidad de vida y proporcionen realización, más que la actividad en si, lo
que realmente tiene valor es su signiﬁcado, lo que representa para las personas. Por eso, se
resalta la importancia de una construcción de experiencias de ocio en conjunto, en las que
cada uno sea parte actuante del proceso de construcción y coherente con la propia realidad
y los intereses del conjunto (Gomes; Pinheiro & Lacerda, 2010).

metodología utilizada

Al contrario de las organizaciones que rechazan la importancia de la felicidad dentro y
fuera de su ambiente organizacional y de las que se centran en la oferta de servicios en pro
del mantenimiento de la productividad del individuo, encontramos el Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación). El FNDE
es una entidad federal brasileña vinculada al Ministerio de Educación, que por medio de su
Programa de Calidad de Vida – PQV, que pertenece al área de Gestión de Personas, se pautó
por la directriz de educación para y por el ocio promoviendo en 2016 seis saraos dentro de
la propia organización.
Los saraos son eventos culturales donde se comparten diferentes manifestaciones artísticas que van desde la literatura, música, danza, pintura e incluso culinaria. El origen de la
palabra se remonta al latín, especíﬁcamente a la palabra sérum que signiﬁca “la tarde” (Real
Academia Española, 2014). Su etimología está relacionada con el horario en el que estos tenían lugar. Originarios del Siglo XVIII, estos momentos no eran más que reuniones de amigos
que pertenecían a la alta sociedad de la época y que tenían un doble interés: artístico y de
exhibición de la clase social en la cual estaban posicionados. Así el éxito de estos encuentros
se daba tanto por causa de la calidad de las obras exhibidas como del status de aquellos que
formaban parte de la platea. Con el paso del tiempo, ese formato de evento dejó de ser utilizado, siendo rescatado ya en el Siglo XXI por movimientos de las periferias de la ciudad de
São Paulo. Desde entonces, el número de saraos ha ido aumentando progresivamente. Actualmente están ganando nuevos sentidos y signiﬁcados ya que son espacios para la diversión, la confraternización, la innovación, el desarrollo cultural y el empoderamiento de sus
participantes (Tennina, 2018).
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Por todo ello se escogió este formato para alcanzar los objetivos esperados por el PQV,
visto que un sarao permite que las manifestaciones sean libres y dinámicas, de manera artística e informal, lo que favorece la participación espontánea de los colaboradores, la libertad
de expresión y la construcción colectiva además de poder ser apreciado por toda la fuerza
de trabajo.
Así, para tal acontecimiento, el susodicho programa propuso un tema para cada momento,
los cuales fueron: Mujer, Brasilia, Lengua portuguesa, Jubilación, Calidad de vida y Niños.
Los objetivos generales propuestos para estas acciones fueron: fomentar la producción
artística dentro del FNDE; incentivar la participación activa de los trabajadores en las acciones
del PQV; mejorar el canal de comunicación entre los trabajadores y el PQV; e incentivar la
integración entre los colaboradores del FNDE. Además de esto cada sarao de acuerdo con el
tema propuesto también tenía sus objetivos especíﬁcos.
Las estrategias utilizadas para alcanzar estos objetivos fueron: herramientas de divulgación tales como banners, envío de comunicados e invitaciones tanto impresas como por
correspondencia electrónica o correos; asociaciones internas con otros sectores de la entidad; y asociaciones externas con artistas y con empresas que promocionaban sus trabajos y
ofrecían premios en los concursos, regalos o descuentos en los servicios para los trabajadores. Esas asociaciones externas pasaron a ser utilizadas como recursos, ya que, sin presupuesto formal disponible para contratar proveedores de servicios para actuar en las
actividades de calidad de vida, el sector pasó a trabajar con ese intercambio en que proveedores de los más diversos servicios y artistas de la ciudad de Brasilia que se interesasen en
mostrar su trabajo, tuvieran un espacio disponible para su propia publicidad.
Pero además de todo eso dentro de cada temática trabajada la mayor estrategia utilizada fue la invitación a la participación a los propios trabajadores de la institución de la manera en que juzgasen pertinente. De esta forma ellos mismos construían los saraos de
acuerdo con lo que conocen sobre cada asunto, con aquello que creen ser relevante y con lo
que tiene signiﬁcado para sí, trayendo hacia dentro del ambiente de trabajo, parte de su contexto fuera de allí.
Así esas actividades ocurrieron cada una en un único momento dentro de las dependencias de la entidad, en dos espacios muy próximos: el palco donde ocurrían presentaciones
diversas conducidas siempre por una “maestra de ceremonias”, función ejercida por una trabajadora de la institución; y un espacio externo en el que eran hechas las exposiciones artísticas y de artesanía, muestras culinarias y lanzamiento de libros entre otras propuestas. Todas
las atracciones fueron ejecutadas tanto por colaboradores de la institución como por artistas
y asociaciones externas.
Aún dentro de las temáticas trabajadas también fueron propuestos concursos culturales diversos, tales como de fotografía, diseño, cuentos, poesías y frases, siempre en relación
al tema del sarao, con la participación y votación de los propios colaboradores y eventualmente con la participación también de sus familiares. De esta forma eran ejercitadas tanto
sus habilidades artísticas como el ejercicio de la reﬂexión sobre diferentes temáticas por
medio del ocio.
Para la organización y ejecución de cada sarao, el equipo del PQV contó con el apoyo y
la participación de diversos colaboradores y sectores, tales como el audiovisual, de patrimonio y de comunicación. Dependiendo de la temática trabajada y de las atracciones sugeridas
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otros sectores se involucraban. A medida en que las participaciones iban siendo conﬁrmadas
se montaba la programación. El día anterior el espacio era organizado y el mismo día las
atracciones se organizaban según la necesidad. Para garantizar la efectividad de la acción,
los componentes del equipo organizador se distribuían las funciones antes y durante la ejecución del sarao.

resultados alcanzados

Rápidamente se percibieron algunas resistencias al proceso de cambio de perspectiva
que el PQV realizó cuando comenzó a desarrollar los saraos. En algunas ocasiones se alegó
cúmulo de trabajo. Entre tanto, entre las diﬁcultades observadas la cuestión de tener que
cumplir la carga horaria de trabajo fue uno de los mayores obstáculos para que los trabajadores participasen y principalmente asistiesen a los saraos, visto que estos se realizaban durante el horario laboral. Esto reveló una cultura organizacional arraigada de que tiempo de
trabajo y ocio no se mezclan, difundida inclusivo por determinados superiores jerárquicos
cuyas posturas se mostraron burocráticas y conservadoras.
Desarmar este obstáculo por parte de los líderes fue una tarea que en algunos casos se
consiguió después de un trabajo de concienciación por medio de actividades de divulgación
de los propios saraos y de otras actividades del PQV que alertaban sobre la importancia de
la educación para y por el ocio y de la producción artística y cultural como parte de la cultura
organizacional. Este cambio en la cultura también fue promovido paulatinamente por los
propios colaboradores que participaban de los saraos, los cuales implementaban dentro de
sus sectores a colegas y jefes los aspectos positivos experimentados en aquel momento,
agregando valor a la convivencia y a la motivación para el trabajo de todo el equipo.
A pesar de esto, de otro lado algunos trabajadores mostraron falta de interés en la participación de los saraos alegando no querer envolverse en las acciones institucionales que
no fuesen estrictamente laborales. Ese aspecto es esperado ya que tanto en las acciones de
calidad de vida dentro del ambiente de trabajo como en las propias prácticas de ocio, el signiﬁcado es esencial para agregar valores y conductas, así como para promover la reﬂexión y
su consecuente ampliación de horizontes. Por tanto por parte de una parcela del público organizacional se vuelve previsible una postura en la que no sea concebible ese tipo de actividad cultural dentro del ambiente de trabajo.
Así después de esta última consideración se resalta que lo que también se reveló después de cada uno de los saraos fue una mejora en la imagen del área de gestión de personas,
que se mostró más accesible y realmente humana en lo que se reﬁere a la preocupación por
el bienestar de los trabajadores tanto dentro como fuera del espacio institucional. Los saraos
abrieron un canal de comunicación directo entre los trabajadores y la entidad por medio de
la valorización de las personas no solo como profesionales, sino también como individuos
con habilidades artísticas, culturales y sociales.
Esta visión más integral y humanizada de los trabajadores y de la propia entidad hizo
que los colaboradores comenzasen a involucrarse activamente en el proceso de desarrollo
de los saraos y en otras actividades del PQV. Actividades del referido programa tales como
el coral institucional, aulas de guitarra y cavaquinho y el banco de talentos presentes en di-
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versos contextos de los saraos, dieron un mayor destaque a la importancia de este sector
dentro del contexto institucional.
Estos momentos se mostraron de vivencias de ocio en construcción colectiva, creativa
y activa en los que la implicación de los propios consumidores estuvo presente durante todo
el proceso. Talentos fueron revelados lo que posibilitó una mayor aproximación entre colegas
de trabajo que pasaron a conocer valores unos de los otros hasta entonces sin oportunidad
para que se revelasen.

Consideraciones ﬁnales

El tiempo y el espacio de los saraos se mostraron de resistencia dentro de la entidad
pública, pues como apuntó uno de los trabajadores, “los saros trajeron más vida y arte a las
frías paredes organizacionales”. Hacer algo diferente de lo que las personas estaban acostumbradas se relevó como un gran valor de estas actividades. Esto asociado al protagonismo
de los propios trabajadores, rompió la lógica del PQV de promover actividades para la fuerza
de trabajo contratando aquello que el propio sector creía que era lo que las personas querían
y necesitaban experimentar para dar lugar a un ocio activo, crítico y creativo, construido por
sus mayores interesados que dejaron de ser meros consumidores para ser los creadores, actores y espectadores de sí mismos.
Por tanto, la aplicación de este modelo que implementa el doble aspecto educativo del
ocio en actividades cuyo objetivo es la promoción de la calidad de vida dentro del ambiente
organizacional, se mostró propicio para la agregación de valores, conductas y comportamientos, así como un momento reﬂexivo de las propias condiciones individuales y colectivas.
De esta forma la implantación de este modelo de actividades, dentro de las organizaciones públicas y privadas es la sugerencia de este trabajo en la búsqueda de la ruptura de
paradigmas en las relaciones personales dentro del horario y del ambiente de trabajo, que
puede representar también tiempo y espacio para la diversión, el crecimiento personal e intercambios y reﬂexiones que agregan valores para proseguir en el camino de la vida en todos
sus aspectos.
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EL oFICIo DEL ArTEsANo Como ExPErIENCIA DE oCIo y FACTor
DE rEsIsTENCIA soCIAL
Adriana de Alencar Gomes Pinheiro1
Ieda Rhoden2

rEsUmEN
Se trata de una investigación del oﬁcio de los artesanos de la paja del maíz del Nordeste brasileño, bajo
la perspectiva de la teoria del ocio, con lo cual el ocio es comprendido como un fenómeno psicosocial
o una experiencia subjetiva constituída de determinadas cualidades o atributos psicosociales. El objetivo del estudio consistió en investigar, con amparo en los Relatos de los artesanos de la Asociación
Mãe María das Dores, si existían indicios de las cualidades de la experiencia de ocio en su trabajo,
según la perspectiva de la Psicología del Ocio. Para el desvelamiento de los datos, se desarrolló una investigación cualitativa, de enfoque etnográﬁco, amparada en las Entrevistas en Profundidad, posteriormente sometidas a Análisis de Contenido, con auxilio del Método de Identiﬁcación de las Cualidades
de las Experiencias Personales de Ocio - MICEO - de autoría de Rhoden (2004). Se produjo también
momentos de inmersión en el campo etnográﬁco, basados en las técnicas de la observación participante
y del diário de campo, buscando conocer com más profundidad el contexto y el oﬁcio de los artesanos.
En este proceso se percibió que la artesanía de la paja del maíz se conﬁgura también como un trabajo
autogerido y creactivo, pero sin desconectarse del mercado, sino pautado en fuerzas subjetivas y singulares, tales como la libertad percibida, el signiﬁcado intrínseco y el desarrollo personal - algunos de
los componentes que caracterizan la experiencia de ocio, según la literatura especializada. Entre los
diversos aspectos observados en el campo de investigación, se destacó la resistencia de los artesanos
al modelo productivista y a la aceleración en el tiempo, de modo que los artesanos no se afectan por
las presiones del mercado y se mantienen ﬁeles a una manera peculiar de vivir y trabajar, de ser y
actuar ante su oﬁcio. Como resultado del estudio, se identiﬁcaron múltiplas cualidades psicosociales
considerados atributos de la experiencia de ocio según el MICEO, corroborando investigaciones empíricas y aportes teóricos estudiados. Pretendemos presentar en este artículo, las aproximaciones encontradas entre la experiencia del oﬁcio del artesano y la experiencia de ocio, destacando la presencia
de aquellas cualidades de la experiencia que funcionan como medida protectora o factor de resistencia
a determinados estilos de vida y patrones sociales.
PALAbrAs CLAVE
Psicología del Ocio. Subjetividad. Experiencia de Ocio. Trabajo artesano. Desarrollo Personal.

Introducción

Este estudio consideró importante comprender no sólo los usos del tiempo libre, sino
también del tiempo de trabajo, a partir de los conceptos de la Psicología del Ocio. Apoyados
en esta idea se buscó identiﬁcar las posibilidades y características de la experiencia de ocio
en el trabajo artesano. La intención inicial era conocer las posibilidades de subjetivación en
el trabajo, investigando en profundidad si el trabajo realizado por artesanos podría conducirlos a una experiencia de ocio, dadas las características de este trabajo.
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Se observó el hecho de que el artesano era tradicionalmente reconocido como especialista de una obra, obrero de su arte, muchas veces trabajando para atender patrones comerciales capitalistas impuestos por la demanda del público consumidor. En esta investigación,
sin embargo, se observó el modo en que un artíﬁce percibe y cuida de su creación, tal como
un arte, aunque, a veces se somete a algunas de las expectativas de sus clientes.
Se supone que cuando el artesano crea o modiﬁca su obra, él también se transforma y
es reinventado por la propia obra, en su tiempo, sin celeridad y comprendido como libre, no
atado a exigencias de velocidad y homogeneidad. Siendo así, el artesano parece vivenciar
el trabajo en su tiempo y ritmo personal, reaﬁrmando el vínculo con la obra y con el tiempo
de Ser, reconociendo en sí mismo este vínculo establecido entre el creador y su creación.
El trabajo del artesano en la actualidad se revela diferente de las demás actividades laborales del sector formal - en la medida en que el artesano vive su trabajo en un tiempo propio, demostrando establecer vínculo sólo con su oﬁcio - el proceso creativo de su obra - en
su tiempo de Ser en una ocupación laboral. Destacase que muchas concepciones de trabajo
lo consideran en relación con sus posibilidades de atender las necesidades de consumo de
la sociedad posmoderna. Tales conceptos remiten a la idea de una producción provista de
valor. Esta concepción de trabajo que permea las actividades laborales en la contemporaneidad está marcada por tiempos considerados “productivos”, en un sistema social que valora
demasiadamente el tener en detrimento del Ser, dando, por lo tanto, mayor valor a la satisfacción de los deseos inmediatos y obteniendo sustentación en la apresurada cadena de trabajo-producción-consumo.
El arte del artesano apuntó para una distinción en su relación con el trabajo, ya que el
artesano no trabaja al ritmo de la producción en serie, ni atiende al objetivo de satisfacer
una sociedad pautada en el consumo. Resiste a presiones sociales vigentes, trabajando de
modo manual e intrínsecamente relacionado a su auto expresión. En la concepción de Lima
(2012a), la artesanía signiﬁca un hacer de forma manual, en que son las manos el principal
instrumento de trabajo para la elaboración del objeto. Se destaca que la utilización de máquinas en el ámbito del trabajo artesanal sólo sirve para auxiliar su principal instrumento,
las manos, sin amenazar su protagonismo. En la visión de Lima (2012a), la producción artesanal se encuentra en la integración de la actividad manual con la intelectual, de la obra producida y su autor, resaltando que, en la producción industrial ocurre lo contrario, ya que
cuando se trata de ese tipo de producción predomina en el proceso productivo la división
social del trabajo y la especialización.
Se buscó, con este estudio, contribuir también con las investigaciones sobre los usos
del tiempo y el trabajo en la perspectiva de la Psicología del Ocio, denotando nuevas posibilidades para el trabajo en la contemporaneidad, buscando investigar las cualidades de la experiencia de ocio presentes en el trabajo artesano y basado en autores de la Psicología del
Ocio. En la literatura especializada, estos y otros atributos psicosociales del trabajo artesanal
pueden estar en consonancia con las cualidades subjetivas encontradas en la experiencia de
ocio como, el signiﬁcado intrínseco; la libertad percibida; el encuentro interpersonal; la autenticidad y el desarrollo humano. De acuerdo con Cuenca (2008), Rhoden (2009) y Aquino
& Martins (2007), el ocio apunta a una experiencia personal satisfactoria, marcada por la
sensación de libertad percibida, por el signiﬁcado intrínseco y potencialmente enriquecedora
de la naturaleza humana.
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Para ello, presentamos en este artículo, las aproximaciones existentes entre las cualidades subjetivas del trabajo de los artesanos de la paja de maíz, de la Asociación de los Artesanos Mãe María das Dores, de la ciudad de Juazeiro do Norte, en el Nordeste brasileño y
las principales características de la Experiencia de Ocio, destacando además la presencia de
aquellas cualidades que desempeñan función protectora o de resistencia a determinados
estilos de vida y patrones sociales.
Para comprobar las características subjetivas presentes en el oﬁcio de los artesanos de
la paja del maíz, buscamos los conceptos atribuidos al ocio. En este estudio, se optó por la
perspectiva del ocio autotelico, que representa las experiencias vivenciadas de manera satisfactoria y comprendidas por Neulinger (1981) como “puro-ocio” u “ocio-ocupación”, y que
tiene como referencia el ocio concebido en la Grecia Antigua. Para Neuliger (1981) el “puroocio” consiste en la presencia de la libertad percibida y del signiﬁcado intrínseco, mientras
el “ocio-ocupación” tiene la presencia de la libertad percibida y del signiﬁcado extrínseco.
En esa perspectiva, la investigación se desarrolló con artesanos del nordeste brasileño
que trabajan con la paja del maíz, experimentando fenómenos psicosociales y subjetivos
propios de su oﬁcio. Los relatos de los sujetos fueron recolectados por medio de Entrevistas
y sus contenidos fueron analizados con el apoyo del Método de Identiﬁcación de las Cualidades de las Experiencias Personales de Ocio (MICEO), de Rhoden (2004). Se constató entonces, a través del MICEO, que el oﬁcio del artesano de la paja del maíz proporciona una
Experiencia de Ocio y aún sirve como factor de resistencia a la lógica productivista y homogeneizante del sistema productivo y de consumo capitalista.

1. Aportes metodológicos

Este estudio fue de naturaleza cualitativa. La metodología cualitativa se caracteriza por
la utilización de métodos propios para abarcar lo vivido, lo subjetivo de los artesanos, sujetos de esta investigación. De acuerdo con Minayo (1994), el abordaje cualitativo permite
mayor profundización en el universo simbólico de los sujetos participantes de la investigación, de manera a captar elementos que no se dejan explicitar por intermedio de la investigación cuantitativa.
Además, contó con el enfoque etnográﬁco, que corresponde al trabajo de campo desarrollado mediante la observación participante a lo largo del tiempo, suﬁciente para capturar
signiﬁcados de la cultura investigada (Aguirre, 1995). La etnografía posibilitó al investigador
la inserción en la cultura observada. Por otro lado, la investigación bibliográﬁca profundizada,
posibilitó diálogos con los teóricos del ocio.

1.1. Los protagonistas de la experiencia y el locus de la Investigación

La investigación de campo fue realizada en la Asociación de los Artesanos Mãe María
Das Dores, ubicada en la región del Cariri, en la región sur de Ceará. La Asociación fue fundada en el año 1984, por las monjas de la Congregación Hermanas de Nuestra Señora y por
el Monseñor Murilo de Sá Barreto, con el propósito de congregar a los artesanos de la región,
organizando la producción y venta de las piezas artesanales y dando un carácter más formal
a la actividad delante de los clientes de la artesanía. La Asociación reúne a los artesanos que
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hoy atraen a personas de diferentes partes del país, interesadas en las piezas producidas por
sus asociados.
La Asociación Mãe María das Dores está compuesta por cerca de 23 asociados, de los
cuales integraron el muestreo de la investigación sólo los que estaban allí hace más de diez
años - período suﬁciente para que hayan vivido el trabajo artesanal en profundidad - favoreciendo la contribución de los sujetos con la investigación y estimulándolos a la reﬂexión, a
partir de sus memorias y experiencias en el oﬁcio artesano.
Así, se optó por trabajar con una muestra de cinco artesanos de la Asociación de los Artesanos Mãe María das Dores, siendo un hombre y cuatro mujeres, con edad entre 30 y 65
años. De esta forma, se inició la Entrevista con una de las primeras artesanas de la Asociación,
protagonista de la técnica de la artesanía con la paja del maíz, en el papel de participante
clave y desencadenante del proceso de investigación de campo. Los demás artesanos participantes en la investigación fueron entrevistados por indicación de esa participante inicial,
obedeciendo los mismos criterios.

1.2. metodologías de recolección y análisis de la información

En la etapa de Recolección de Datos se optó por la utilización de la Entrevista en Profundidad, pues, de acuerdo con Aguirre y Martins (2014), permite un alto grado de profundización y calidad en las cuestiones investigadas, una vez que los relatos de los sujetos
también fueron transcritos en su totalidad. En este tipo de entrevista, aún de acuerdo con
los autores, tanto el investigador como el informante se inﬂuencian (a partir de las preguntas
hechas y de las respuestas suministradas), aunque cabe al entrevistador crear un ambiente
en el que discursos relevantes puedan emerger. Al tomar esto en cuenta, las preguntas no
podían tener carácter restrictivo, ya que debían alentar descripciones de sentimientos y valores a partir de los cuales se prospectó los componentes subjetivos más profundos (Aguirre
y Martins, 2014).
En la etapa de Análisis de los Datos, se optó por la utilización del Método de Identiﬁcación de las Cualidades de las Experiencias Personales de Ocio (MICEO), de Rhoden (2004). El
MICEO es un instrumento de análisis de contenido organizado para considerar la veriﬁcación
de posibles elementos de la experiencia de ocio presentes en un relato. El MICEO posee 13
atributos centrales de análisis, pautados en investigaciones teóricas y empíricas y que describen la experiencia de ocio como fenómeno psicosocial y subjetivo. Fue por medio del análisis de contenido de los relatos de los artesanos que se llegó a la identiﬁcación de atributos
semejantes a las cualidades típicas de las Experiencias de Ocio.
Los 13 atributos centrales del MICEO son: libertad percibida; motivación o signiﬁcado
intrínseco; disfrute; absorción o implicación; apreciación estética; plenitud; introspección;
relajación, ruptura; desafío; encuentro interpersonal; desarrollo personal y autenticidad. De
estos, cinco atributos fueron encontrados en los relatos de los sujetos de la investigación:
signiﬁcado intrínseco; libertad percibida; encuentro interpersonal; autenticidad y desarrollo
personal. La elección de este instrumento de apoyo al análisis de los datos se debe al hecho
de que es un método de identiﬁcación de fenómenos subjetivos adecuado a los objetivos
del estudio, haciendo posible conocer las experiencias vividas por los artesanos y aprehender,

EL OFICIO DEL ARTESANO COMO EXPERIENCIA DE OCIO Y FACTOR DE RESISTENCIA SOCIAL

por su intermedio, sus principales atributos subjetivos en el proceso de trabajo del artesano
de la paja del maíz.

resultados y discusión

En el proceso de análisis de los resultados, se constataron diversos aspectos del trabajo
artesanal, que los sujetos de la investigación relataron como experiencias satisfactorias, los
cuales fueron organizados en categoría. Las categorías corresponden a los atributos sugeridos
por la herramienta MICEO, como descriptores de la experiencia de ocio. Las correspondencias
entre los atributos del trabajo artesano, relatados por los sujetos en el campo, y los atributos
subjetivos del ocio propuestos por el MICEO, serán presentados a continuación.

signiﬁcado intrínseco - es la expresión de la autodeterminación humana. Cuando la actividad explicita la experiencia de un deseo personal y sincero o de una
voluntad consciente. Signiﬁca que la persona atribuye algún signiﬁcado a su quehacer. Así, la propia experiencia de ocio carga un valor
personal que no depende del medio externo o de algo posterior a
la conclusión de una de actividad o recompensa. Normalmente, coexiste con la cualidad de la libertad percibida, pero no tiene el mismo
signiﬁcado. La motivación, en este caso, es una dimensión psicológica que impulsa y lleva a la persona a una experiencia, mientras
que la libertad es una condición percibida por el sujeto, como por
ejemplo la ausencia de restricciones (RHODEN, 2004).

El relato de la artesana Mariana, con 63 años, que es miembro de la Asociación desde
hace 30 años, en la perspectiva del trabajo artesanal, es revelador de un signiﬁcado intrínseco
y por ello hace la experiencia satisfactoria:
“Hago la artesanía porque me gusta. Mis amigos de fuera de la Asociación me preguntan,
¿por qué todavía no te he ocupado con otro trabajo? No me preocupo con ellos, me siento
satisfecha todos los años, no gano nada pensando en tener otra ocupación.”

Así, la satisfacción en hacer, el deseo de producir, la voluntad de sentirse ejecutando su
obra, manipulando la paja con las manos, hacen del artesano alguien motivado a crear, realizar y ejecutar sus actividades en el cotidiano, atendiendo a una necesidad que viene desde
su interior. Además, también la satisfacción por contemplar su obra y ver a las personas admirándolas y adquiriendo sus piezas, son también motivos de satisfacción.
El signiﬁcado intrínseco fue una de las cualidades de la experiencia de ocio que se destacó en los relatos de los sujetos participantes de este estudio. En el pensamiento de Neulinger (1981), la motivación es siempre relativa y dinámica, variando de una motivación
intrínseca hasta una motivación extrínseca, con un intervalo en el que se muestra, al mismo
tiempo, como intrínseca y extrínseca.
Libertad percibida - esta categoría puede ser entendida como un comportamiento que
ocurre en virtud de elecciones personales, porque el sujeto así lo desea.
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Neulinger (1981) apuntó la libertad como un estado de la mente en que
la persona percibe que lo que está haciendo lo hace por libre elección
y porque lo quiere. En esta dirección el autor concibe el “ocio-ocupación” también como expresión de una libertad percibida. Se trata de
una actividad en la cual sujeto se compromete libremente y para la cual
es simultáneamente motivado, de forma intrínseca (el signiﬁcado del
que hacer artesano) y extrínseca (el feedback de los clientes y la venta).

Es posible identiﬁcar la percepción de libertad en el relato de la artesana María, que
hace 32 años en la Asociación Mãe Maria das Dores, de 65 años y con estudios de nivel
medio, la cual ha elegido seguir el oﬁcio de la artesanía:
“Para mí la artesanía es todo, me proporciona placer, pues entonces, tengo libertad con mis
horarios, voy a ﬁar la paja cuando quiero, en mi rincón, de mi manera; no me gusta la rutina
- de arreglar, cocinar, lavar - esas cosas de una casa. Pero hago todo rápido para que nadie
me moleste. A mí me queda todo el día, me gusta mi tiempo con mis trenzados.”

Tomando la idea de Neulinger (1981), se ve que la cualidad de la experiencia de ocio
tiene como criterio básico la libertad percibida. Tanta más libertad se percibe en la experiencia, más cerca estará del estado ideal de ocio puro. Cuanta menos libertad sea percibida en
la experiencia, más lejos del estado mental de ocio estará el sujeto, pudiéndose llegar a la
privación del ocio. En ese sentido, los artesanos de la Asociación se hallan libres para la realización de su trabajo. Es un hecho, porque tienen libertad para ejercer sus actividades de
trabajo, sin tener que cumplir horarios preestablecidos, así como no hay presiones para su
cumplimiento. Ellos poseen, incluso, ﬂexibilidad para la confección de sus piezas, exponiendo
en la Asociación aquellas que van concluyendo, de acuerdo con su ritmo.

Encuentro interpersonal - en esta categoría, la persona identiﬁca y valora como elemento
constitutivo de su ocio, la posibilidad de establecer relaciones interpersonales y / o profundizarlas, o simplemente de convivir con
personas o grupos, lo que le posibilitará la mejora de sus competencias y habilidades interpersonales. En este sentido, Rhoden
(2004: 55) aﬁrma la posibilidad de una “experiencia o percepción
de crecimiento personal” por medio del acercamiento y de las
relaciones interpersonales. La artesana Anairda, de 30 años, expresa características del encuentro interpersonal en su relato:

“Somos una gran familia aquí. No fallo ninguno de mis días de Asociación; ellos dicen que
ya perdí hasta novios porque me gusta más estar a tramar la paja que salir de ﬁestas. Es que
me gusta estar aquí, no me desanimo cuando estoy cerca de ellos”

Los artesanos demuestran una comprensión de sí y del grupo. Tal búsqueda parece fortalecer las relaciones en la Asociación. Y, sobre todo, se notó que había conciencia del crecimiento personal. Por eso, el ocio no se presenta como oposición al trabajo, sino como un factor
ambiguo y complementario. De acuerdo con Munné y Codina (2002), en cuanto a la relación
ocio y trabajo, prevalecen dos características: a contradicción y la multiformidad. La primera,
se reﬁere al ocio como fuente de expresión del más creativo al más crítico que se encuentra
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en cualquier sistema social. Situaciones tan variadas y antagónicas como la infancia y la tercera
edad; el arte y la huelga; la diversión y la delincuencia; tienen en común el hecho de que, en
todas ellas el ocio puede ser el protagonista. La segunda característica, la multiformidad, se
observa, por ejemplo, en el hecho de que cada época aporta una forma propia de ocio, esto
porque los cambios socioculturales afectan profundamente este fenómeno. (p. 59).
Autenticidad - la categoría autenticidad se reﬁere a un sentimiento valorativo positivo de sí
mismo. Este sentimiento puede cambiar con el tiempo. La autenticidad, como
apunta Rhoden (2004), es la experiencia de ser auténtico, espontáneo o natural; es decir, la experiencia de reconocer la verdadera identidad, pudiendo
manifestarse como autoexpresión creativa, a través del arte, como lo que
ocurre en el pintar u observar una obra artística, en la música, en la danza,
entre otras formas de expresión. La artesana Cícera, de 38 años, relata que:

“Me siento valorada haciendo artesanía porque, incluso, sin diploma de doctor, consigo
hacer algo que me gusta y veo que encanta a las personas que vienen en la Asociación”.

La categoría de la autenticidad apareció en los relatos de los artesanos, mismo en aquellos que no lo explicitaron verbalmente. Esto es, por medio de sus expresiones y sentimientos,
por el hecho de que el trabajo artesanal contribuye no sólo a su crecimiento material, sino
que también proporciona satisfacción y sentimiento de autenticidad, de ser verdadero. Se
observó que se sentían útiles con lo que realizaban y orgullosos cuando identiﬁcados como
artesanos. Fue común en sus relatos “ni recordar los dolores físicos que los aﬂigían cuando
estaban realizando su trabajo”. Este particular reveló también el nivel de implicación o absorción de los artesanos en su quehacer.

Desarrollo Personal - Rhoden (2004), considera el desarrollo personal en el ocio como una
experiencia o percepción de crecimiento y cambio, de un individuo o
grupo del cual se toma parte, obtenida mediante desarrollo intelectual, emocional o físico. Este desarrollo puede llevar a la mejora de la
autoestima, debido al reconocimiento o refuerzo de algún aspecto de
la identidad o de alguna habilidad. Parece tener como resultado una
mejor en la calidad de vida. Los artesanos de la Asociación Mãe María
das Dores, evidenciaron en sus relatos el crecimiento personal y del
grupo en el que formaban parte.

De acuerdo con el relato del artesano Mauro, 36 años, hace 22 años en la Asociación,
se percibió el crecimiento personal, en la medida en que su vida cambió para mejor, aprendiendo el oﬁcio de la artesanía:

“Crecí en medio de las pajas de la caña de azúcar, del plátano y del maíz. Aprendí a trabajar
desde temprano con el trenzado con mis padres y, también, haciendo con mi padre los armazones, rejas que sostienen el trenzado de las pajas, para hacer las cajas, las bolsas y otras
piezas que van creando. Me fui tomando gusto por el oﬁcio. A los 14 años ya iniciaba el
curso de la técnica de la paja del maíz para perfeccionar lo que ya había aprendido observando a los otros artesanos. Es así, entiendo que son valores que vienen sumándose en la
comunidad.”
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Así, esta categoría también representa la transformación y la mejora de la experiencia
de cada uno de los artesanos de la Asociación, cuando en sus relatos apuntan que ellos crecen cada día como profesionales, perfeccionando su técnica y modelando nuevas piezas.
Se cree, por lo tanto, en la existencia de una experiencia de trabajo en la perspectiva
de la Psicología del Ocio (Neulinger,1981), pudiendo, así, posibilitar que las personas vivencien en el contexto laboral una experiencia signiﬁcativa, satisfactoria y placentera (Cuenca,
2008b). La persona puede incluso no reconocer la existencia de la experiencia de ocio (Tinsley
y Tinsley, 1986). Así, puede conﬁgurarse como una experiencia de ocio, a partir de un conjunto de características que generalmente ocurren en la vida cotidiana (Rhoden, 2009); pero,
sobre todo, se trata de un estado mental subjetivo, con variables individuales, sociales y culturales (Iso-Ahola, 1980), perceptibles también para el artesano en su trabajo.
En este contexto, aún, Rhoden, Martins y Pinheiro (2013), resaltan el innegable carácter
dinámico de la experiencia humana, donde se inscribe la experiencia de ocio, implicando
una particular diﬁcultad de conceptualización de esa experiencia, ya que tiene como protagonista la subjetividad de cada uno, o sea, una experiencia singular. En esta experiencia, lo
que importa es la “mirada” y la “escucha” interna de quien realizó alguna actividad; el tiempo
y el espacio personal de la vivencia, y esto no puede ser reproducido o compartido con cualquier otra persona que tenga la pretensión de vivirla o probarla.

2.1. El oﬁcio artesón y la experiencia de ocio como resistencia social

El oﬁcio artesano de este estudio se caracterizó también como un proceso creativo, sea
por su carácter artesanal, por ser desarrollado sin someterse a la presión de la competitividad
y de la celeridad que marca el mundo del trabajo contemporáneo. Esta experiencia de trabajo
artesano puede ser descrita también como un proceso creativo, posiblemente facilitado por
la presencia de la percepción de libertad. Para Ostrower (2012), la libertad de crear es compleja y “caracterizada por la opción sin compromiso e individual de cómo crear y qué crear”
(p.150). El proceso de creación de los artesanos de la paja del maíz parece expresar su libertad y autonomía en la realización del trabajo. El estilo de cada artesano expresa también la
tradición dejada como legado. Para Ostrower (2012), el proceso de creación, aunque integre
toda experiencia posible del individuo, incluso la racional, es esencialmente intuitiva y puede
llegar a ser consciente, en la medida en que es expresado y gana forma.
En este sentido, algunos factores fueron fundamentales para la ocurrencia del proceso
creativo en el oﬁcio de los artesanos, o sea, para la transformación de una materia prima en
obra de arte; a ejemplo, libertad, espontaneidad y ludicidad - atributos que también caracterizan experiencias de ocio. Cabe reconocer, por ﬁn, la importancia del trabajo creativo del
artesano de la paja de maíz, también como una expresión de la cultura de la región del Cariri
cearense, referencia en este tipo de artesanía. En este contexto, se puede comprender el
oﬁcio artesano como forma de resistencia a las actividades comprometidas únicamente con
el lucro, por medio de una producción masiﬁcada y bajo la batuta de nuevos modelos de
gestión de la actividad productiva y del trabajo.
Se percibió, que los artesanos resisten, en la medida en que se sienten libres, autónomos, dueños de sí y de su trabajo. El oﬁcio artesano vivido como experiencia signiﬁcativa,
autentica y que proporciona desarrollo humano y social, parece permitir, a través de un con-
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tacto mayor consigo mismo y con los valores de la cultura local, un acto de resistencia a la
participación autómata y homogeneizada, en un mercado seductor, que le es ampliamente
ofertado, en una ciudad de gran potencial turístico como Juazeiro do Norte.
El trabajo concebido tradicionalmente supone la ejecución de una actividad para el alcance de un ﬁn, mediante la participación de esfuerzo físico, emocional o intelectual, aunque
no necesariamente para todos y al mismo tiempo. Para algunos, el esfuerzo será sólo físico,
mientras para otros, más intelectual. De cualquier forma, con base en la concepción marxista,
el hombre transforma la naturaleza por medio del trabajo, para satisfacer sus necesidades y
producir bienes. Sin embargo, el artesano de esta investigación se diferencia de un trabajador
típico de la sociedad capitalista, precisamente por su modo de producción, ya que, en el proceso de trabajo del artesano, todo se hace con el propósito de primero realizarse a sí mismo,
auto expresarse y relacionarse con el colectivo de artesanos de la Asociación de los Artesanos
Mãe Maria das Dores, quedando la venta de los productos como objetivo secundario.

2.2. Consideraciones ﬁnales

Como se ve en esta investigación, los relatos apuntaran para la presencia de cualidades
de la experiencia de ocio en las relaciones y en el oﬁcio de los artesanos. El ocio, entonces,
puede ser comprendido como una experiencia gratuita, libre, ediﬁcante de la vida del ser
humano, o sea, una experiencia vivida de manera satisfactoria y signiﬁcativa para el individuo.
En esa perspectiva, el ocio es considerado una experiencia integrada y constituida de atributos psicosociales que pueden ser percibidos por las personas, antes, durante o después
de realizar una actividad. De cualquier modo, conceden un signiﬁcado a la acción humana y
posibilitan el desarrollo personal, favoreciendo la expresión de la “esencia” o de la naturaleza
y de la historia constitutiva de cada uno.
En el presente estudio se analizaron las experiencias de los artesanos de la paja de maíz
del Nordeste brasileño, por medio del MICEO - Método de Identiﬁcación de las Cualidades
de las Experiencias de Ocio – con lo cual fueran identiﬁcados cinco atributos de la experiencia
de ocio en el oﬁcio artesano que tanbién contribuyen para que el oﬁcio artesano sea un
factor de resistencia social: signiﬁcado intrínseco; libertad percibida; encuentro interpersonal;
autenticidad y desarrollo personal.
El modelo taylorista-fordista, de acuerdo con Codo (1996), lanzó las bases de la administración del trabajo y estructuró cientíﬁcamente sus principios. El trabajo, en esta perspectiva, sólo tiene sentido cuando, a partir de él, se produce algo con un valor de cambio
atribuido por la sociedad. En esta perspectiva, el trabajo de transformación de la naturaleza
implica la producción de una mercancía a ser comercializada. Sin embargo, la representación
del trabajo para los artesanos de este estudio puede ser comprendida, en el ámbito de la
subjetividad, como una experiencia de signiﬁcado intrínseco - tal como en la experiencia de
ocio. El oﬁcio artesano, por lo tanto, tiene un valor en sí mismo que prevalece sobre el valor
de cambio de la obra creada.
Se evidenció el hecho de que, durante la investigación, gracias a la inmersión etnográﬁca
y la escucha atenta y juiciosa de los relatos de los artesanos, fue posible vivir momentos signiﬁcativos, especialmente en la apropiación del ocio-ocupación (Neulinger, 1981) y de la sorprendente resistencia psicosocial de los artesanos al sistema productivo capitalista.
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LA DImENsIóN DEL oCIo CrEATIVo y LA FormACIóN FILosóFICA
EN LA ENsEñANzA mEDIA1
Livio dos Santos Wogel2

rEsUmEN
El texto trata de las posibilidades de formación ﬁlosóﬁca por medio del abordaje de las vivencias del
ocio creativo en la Filosofía de la Enseñanza Media. Es una recuperación reﬂexiva, en la forma de ensayo, de parte de la tesis de doctoramiento en Educación: Currículo defendida en 2014, en la PUC-SP
sobre la relación entre la enseñanza de ﬁlosofía y la pedagogía del ocio que tuvo como cuestión: ¿Cuáles
son las posibilidades formativas que el abordaje de las vivencias de ocio puede presentar para la enseñanza de Filosofía? La dimensión creativa del ocio se reﬁere a la percepción de desarrollo personal por
medio de la realización de acciones gratiﬁcantes, que son practicadas a partir de las propias ganas y
cuando la persona se siente mejor por hacerlas. La sensación de mejoría es fuente de enriquecimiento
interior, por el aprendizaje iniciado, y es fuente de alegría por sentirse realizada en el que hace. La dimensión creativa del ocio es el terreno de la cultura, especialmente en el Occidente, y, históricamente,
se vincula con el ocio griego latino antiguo, lo de la skholé, el tiempo y espacio que los hombres libres
vivían para el estudio, la contemplación y la ﬁlosofía. En este texto, se presenta la creencia de que la
ﬁlosofía se aprovecha del ocio para poder elaborar su conocimiento, como la condición de disfrutar de
la posibilidad de cesar el trabajo manual y productivo y dedicarse a la creación o recreación, como una
forma de resistencia a los imperativos de constante producción y de consumo exagerado. La antigua y
original noción de ocio griego, pero no ultrapasada, inaugura el ideal de la felicidad y de la auto realización que se alcanza por medio de los placeres de la contemplación y de la realización de actividades
auto motivadas por la libertad intelectual, que son los fundamentos del ocio creativo. Algunas características de la dimensión del ocio creativo como la búsqueda por el relajación, la autorrealización vinculada a la autotelia y el aprendizaje, son estimuladora para promover la formación ﬁlosóﬁca. La
dimensión creativa del ocio se vive en dos formas complementarias: la creación y la recreación, y la interrelación de estas dos formas es importante para entender la relación entre el ocio y la cultura. La
creación y la recreación también favorecen la formación de la predisposición para que la persona se
perciba y se reconozca como sujeto de conocimiento. Se concluye argumentando cómo la enseñanza
de Filosofía en la Enseñanza Media puede favorecer la vivencia del ocio creativo. Tiene como tesis que
la asociación entre ocio y ﬁlosofía, por medio de la dimensión creativa, es originaria. Para ello, se presentan dos ideas con base en los dos principios de la dimensión creativa del ocio: que el ocio es bueno
para ﬁlosofar y que la asociación entre ocio y ﬁlosofía favorece la creación y recreación de pensamientos, lenguajes y acción.
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ocio creativo; formación ﬁlosóﬁca; Enseñanza Media.

Trabajo presentado durante o XII Encuentro Internacional OTIUM e VI Congreso Internacional em Estudios
Culturales - Ócios e Resistências: Crescer e Envelhecer em Contextos Culturais Diversos.
2
Profesor de Filosofía do IFMT Campus São Vicente, Doctor en Educación Currículo, Pesquisidor Asociado de
OTIUM. E-mail: liviowogel@hotmail.com.
1

727

ÓCIOS E RESISTêNCIAS: CRESCER E ENVELHECER EM CONTEXTOS CULTURAIS DIVERSOS

728

El presente texto intenta indicar las posibilidades de formación ﬁlosóﬁca por medio del
abordaje de las vivencias de ocio, especíﬁcamente la dimensión del ocio creativo, en la producción curricular de la Filosofía. Es una retomada reﬂexiva de parte de la tesis de doctorado
en Educación: Currículo defendida en 2014, en la PUC-SP sobre la relación entre la enseñanza
de ﬁlosofía y la pedagogía del ocio que tuvo como cuestión: ¿Cuáles son las posibilidades formativas que el enfoque de las vivencias de ocio puede presentar para la enseñanza de Filosofía? De forma argumentativa y especulativa, este texto objetiva favorecer la formación
ﬁlosóﬁca del estudiante de la Enseñanza Media por medio de la educación para el ocio. La
exposición de estas posibilidades será en forma de ensayo mediante la articulación de las posibilidades previstas por análisis teórico especulativamente que las cadenas y combina ideas.
La dimensión creativa del ocio, según Cuenca Cabeza (1995, p. 68), se reﬁere a la percepción de desarrollo personal por medio de la realización de acciones gratiﬁcantes, que se
practican a partir de las propias voluntades, y la persona se siente mejor por hacerlas. Esta
sensación de mejora es fuente de enriquecimiento interior, por el aprendizaje iniciado, y es
fuente de alegría por sentirse realizada en lo que hace. La dimensión creativa del ocio, para
el Instituto de Estudios del Ocio, es la fundamentadora de la cultura, especialmente en Occidente, y, históricamente, se vincula con el ocio griego latino antiguo, lo de la skholé, el tiempo
y espacio que los hombres libres vivían para el estudio, la contemplación y la ﬁlosofía.
El motivo es que no es posible concebir el nacimiento y apogeo de la ﬁlosofía y las ciencias
grecorromanas sin la existencia de un numeroso grupo de ciudadanos, designados libres,
que se vieron excluidos de los trabajos embrutecedores y pudieron dedicarse a la teoría ya
la contemplación. Este ocio griego latino nos enseñó, además de su capacidad para generar
cultura y desarrollo, su relación directa con el mundo de valores que reivindicamos hoy
desde otros ámbitos de la vida. Entre ellos podemos destacar: libertad, satisfacción y gratuidad, sin olvidar los referentes de identidad, superación y justicia. (Cuenca Cabeza e
Cuenca Amigo, 2013, p. 10).

El ocio griego latino era vivido en acciones no utilitarias, en las cuales los seres humanos
podrían buscar explicaciones, enriquecerse de conocimientos y desarrollar la mente de forma
más especíﬁca, la búsqueda la felicidad. En la antigüedad, el ocio era un valor digno y no
tenía connotación de nada hacer, sino de un ejercicio intelectual que se orientaba en vista
de la teoría. Este ideal griego de poder alcanzar la felicidad, por la libertad experimentada y
por el ejercicio del pensamiento y de la voluntad, es que se quiere evidenciar por el desarrollo
del ocio creativo, que fue la condición para la formulación del pensamiento ﬁlosóﬁco.
Según López de La Vieja, desde la Antigüedad el ocio está asociado a la ﬁlosofía como
una posibilidad para que su conocimiento sea elaborado.
Pocas actividades estuvieron tan unidas al ocio, o mejor, a las oportunidades de ocio con la
ﬁlosofía. Desde Platón y Aristóteles, incluida la anécdotas de cómo René Descartes llegó a
la idea del cogito ergo sum, disponer de tiempo y poder dedicar las mejores energías a la
reﬂexión forman parte de los lugares más comunes cuando se reﬁere al ﬁlósofo y sobre la
tarea peculiar a que él se dedica. La iconografía de Rafael, La escuela de Atenas, consolidó
el imaginario tradicional sobre la actividad ﬁlosóﬁca como actividad intensa, formativa, aunque distante del entorno por una arquitectura imponente. La fuerza redoblada sobre sí
mismo en la conocida escultura de Rodin, Le Penseur, insiste en el mismo, separación, sus-
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pensión de lo inmediato, aunque lo haga en términos más modernos. El ocio de los ﬁlósofos
estuvo por mucho tiempo asociado a la vida feliz ya la búsqueda de la excelencia, como tareas alternativas frente a ocupaciones más perentorias. (López De La Vieja, 1998, p.13).

En esta aﬁrmación se presenta la creencia de que la ﬁlosofía se aprovecha del ocio para
poder elaborar su conocimiento, como la condición de tener la posibilidad de cesar el trabajo
manual y productivo y dedicarse a la creación o recreación. La antigua y original noción de
ocio griego, pero no superada, inaugura el ideal de la felicidad y de la autorrealización que
se alcanza por medio de los placeres de la contemplación y de la realización de actividades
auto motivadas por la libertad intelectual, que son los fundamentos del ocio creativo.

El ocio creativo

El ocio creativo es un ocio motivado a sí mismo, consciente, creativo, activo, complejo
y lúdico. La experiencia de ocio enfatiza la creación de ámbitos que transforman la experiencia vital en situaciones creativas e inéditas. “Cada uno de nosotros posee un potencial creativo que podemos desarrollar y, consecuentemente, que nos permite realizar una experiencia
de vida más satisfactoria. Las personas creativas revelan cuánto una actividad compleja es
placentera e interesante”. (Cuenca Cabeza, 2008, p. 48). Algunas características de la dimensión del ocio creativo se presentarán a ﬁn de que, puedan ser estimuladas para fomentar la
formación ﬁlosóﬁca.
La primera característica es la satisfacción que es fruto de una conciencia que sabe lo
que quiere y tiene ganas de hacer algo que cree que le dará placer. En cierta forma, es una
conciencia informada y curiosa que identiﬁca una actividad, la escoge por el resultado y proceso placentero que quiere alcanzar y se voluntaria a aprender esa actividad para practicarla,
aunque sea actividad penosa o que exija mucho esfuerzo. Muchos son los intereses por actividades, hobbies y pasatiempos que las personas tienen o hacen que les causan satisfacción
y que exigen un esfuerzo tanto físico como emocional o intelectual.
La segunda característica de la dimensión creativa es la relajación, como una forma de
romper la rutina y distanciarse de la realidad marcada por diversos compromisos y / o obligaciones. En la identiﬁcación de la actividad a la cual la persona se pronuncia a realizar, ella
percibe una noción de aprovechamiento del tiempo presente para estar entera en la actividad
que va a hacer. La búsqueda por la relajación es importante pues hace con que la “fuga de
la realidad” no sea una forma de alienarse o de querer olvidar o esquivar las responsabilidades de las realidades personales o sociales, sino de parar el tiempo para utilizarlo con lo que
se le gusta, sin ser importunado con el control regulador del tiempo o con horarios ﬁjos a
ser cumplidos con rigidez.
Otra característica es el auto realización, que se vincula al bienestar ya la autotelia, como
forma de vislumbrar la felicidad, tanto en el transcurso de la acción como en la ﬁnalidad de
ésta. Desde la antigüedad, el ocio se veía como una forma de emplear la libertad y el buen
uso de la razón en vista de vivir una vida de virtud, en paz, y alcanzar la felicidad, o la buena
vida, como deﬁne Aristóteles (2005). La felicidad es la búsqueda ﬁnal del auto realización y,
en ese sentido, es el ﬁn último por el cual se realiza la actividad.
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Ahora bien, al que se busca por sí mismo, llamamos más ﬁnal que al que se busca a causa
de otra cosa, y al que nunca se elige por causa de otra cosa, consideramos más ﬁnal que
aquellos que se eligen, o por sí mismos, o por otra cosa. Finalmente, llamamos ﬁnal al que
siempre se elige por sí mismo y nunca por otra cosa. Tal parece ser, sobre todo, la felicidad.
(Aristóteles, 2005, p. 13).
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Es la sensación de bienestar, de alcanzar el ﬁn al que se propuso sin hacer referencia a
otro ﬁn. Es así que la sabiduría ﬁlosóﬁca produce felicidad, pues siendo ella una parte de la
virtud entera, hace al hombre feliz por estar de su posesión y de actualizarse. La conciencia,
en esa búsqueda de autorrealización, hace referencia a sí misma, al propio proceso vital, que
justiﬁca, impulsa y mueve al ser humano al hacer lo que cree que es bueno hacer.
Por más que el tema de la felicidad sea un tema complejo y las respuestas a las preguntas: ¿Qué es la felicidad?’ y ‘¿qué hace a alguien feliz?’ son múltiples, la proposición de esas
cuestiones necesita ser tema tanto de la formación ﬁlosóﬁca y del abordaje del ocio. En la
red de nociones cercanas a la felicidad están el bienestar, la satisfacción, el gusto, el placer,
el contentamiento, el goce, el agrado y el júbilo, y todas esas nociones se reﬁeren a caliﬁcaciones que las personas conﬁeren a las percepciones emocionales en el curso de una actividad o como resultado de sus experiencias. Abordar sobre la felicidad y las múltiples formas
sobre cómo reconocerla, desearla y vivirla en las acciones y actividades que dan placer singularmente a cada ser humano es uno de los anhelos que la dimensión creativa del ocio
quiere provocar en las personas al ser educadas para disponer en esa perspectiva.
Por más que, aún, la “conquista de la felicidad” no sea algo que se alcance por medio de
procesos educativos que dirigen a la persona para vivir la felicidad, los esfuerzos educativos
pueden contribuir a la promoción de la felicidad. Trilla aﬁrma que, por más que no se eduque
la felicidad, se debe educar para la felicidad. “No se aprende a ser feliz, sin embargo se pueden
aprender cosas que posiblemente ayuden a ser feliz. Tal vez la formulación más exacta sería
decir que ‘educamos para incrementar las posibilidades de ser felices’”. (Trilla, 2006, p. 193).
Otra característica que deﬁne el ocio creativo es el aprendizaje, pues lo que se desea
hacer para alcanzar la felicidad requiere que sea aprendido. El aprendizaje aquí se maniﬁesta
en el deseo de saber y de motivarse para aprender algo y lograr desarrollar las habilidades
para hacer la actividad. Esta es tanto un ejercicio intelectual como emocional y volitivo. El
ejercicio intelectual se realiza por medio del entendimiento de los elementos que componen
la actividad y los procesos necesarios para su desarrollo. El ejercicio intelectual se esfuerza
por comprender, como también para crear, las formas que entiende como las más apropiadas
y mejor caliﬁcadas para realizar la actividad. Es una inclinación de la mente hacia el objeto
de estudio con el sentido de internalizarlo.
El ejercicio emocional se reﬁere a la implicación intelectual y sensorial con el objeto de
estudio, al modo del desarrollo de una pasión. El objeto a ser conocido involucra al sujeto
del conocimiento, de modo que éste se identiﬁca existencialmente y caliﬁca afectivamente
aquello que quiere conocer, y el sujeto mueve la propia corporeidad en vista de no sólo tener
una concepción intelectual del objeto, sino de sentir en él, y con él, las sensaciones de agrado,
de alegría, de entusiasmo, de belleza, entre otros. Este ejercicio emocional y afectivo es que
particulariza la relación de conocimiento, o sea, lo hace propio e instigador en vista de una
inclinación al querer conocer, aprender y actuar.
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El ejercicio de la voluntad es una síntesis de los ejercicios intelectual y de lo emocional,
pues, al conocer el objeto del deseo y sentirlo como gozoso, la búsqueda ahora es que esa
inclinación intelectual y el sentimiento idealizado se conviertan en una acción fáctica. La voluntad es que hace que la acción suceda para hacer real la experiencia.
Por medio de estos ejercicios, la experiencia vital de la persona se va perfeccionando
en busca de conquistar cada vez más la vida buena y la felicidad, como forma de crecimiento
personal. Quien hace esa experiencia la hace memorable, y elabora sentido profundo de
vida a partir de las actividades que hace. Es un proceso de perfeccionamiento vital que deja
huellas en la existencia y señala procesos de autorrealización para sí y para los demás.
La dimensión creativa del ocio se vive en dos formas complementarias: la creación y la
recreación, y la interrelación de estas dos formas es importante para entender la relación
entre el ocio y la cultura.
La creación se reﬁere a las actividades que las personas hacen al idealizar nuevos objetos
o formas nuevas de hacerse algo. El proceso creador se reﬁere a la capacidad y el placer de
cambiar la forma en que pensamos, vemos o actuamos en el mundo. Es muy conectado al
proceso artístico o cientíﬁco de pensar y hacer nuevas formas de pensamiento y de acción.
Es una actitud activa que hace que haya un diálogo creador con la realidad, de forma que la
inventiva sea estimulada y sea maniﬁesta.
La recreación tiene que ver con el recrear algo creado, en revivir el proceso creador artístico. A partir del contacto, encuentro, análisis y diálogo creativo con obras de arte o con
conocimientos producidos en los diversos ámbitos de la cultura, se inicia un proceso de encuentro de sujetos, contemplación e interpretación de esas obras. Al hacer la contemplación
y la interpretación, la persona se siente invitada a recrearlos, a rehacer las trayectorias creativas de sus autores ya percibir cómo ellas pueden iluminar la propia trayectoria de conocimiento y de vida. Forma parte del proceso creativo de la internalización de los procesos
creativos de otra, con el ﬁn de interpretarlos iluminando la experiencia para saber. Las experiencias creativas del encuentro con otros autores recrean experiencias personales, se convierten en motores potenciales de cambio personal al ser analizadas, reﬂejadas y
aproximadas a la experiencia vital de quien se encuentra con las obras de arte o de la cultura
en general, de quien se incauta para sí los elementos constitutivos que señalan la perspectiva
creativa de ellas a ﬁn de conocer sus potencialidades formativas.
[...]cuando hablamos de la vertiente de la creación, nos referimos a las prácticas de ocio relacionadas con música, teatro, canto, fotografía, danza, pintura, trabajos manuales, escritura
o costura, cocina y bricolaje creativos. En lo que se reﬁere a la vertiente recreación estamos
haciendo mención de experiencias de ocio motivadas por la lectura, la audición de canciones, la visión del arte o las prácticas de aprendizaje, la utilización de Internet u otras. (Cuenca
Cabeza e Cuenca Amigo, 2013, p. 9).

La creación y recreación están interrelacionados y son importantes para el desarrollo humano, especialmente el desarrollo del potencial creativo de cada persona y favorecen la formación de predisposición a la persona a darse cuenta y se reconoce como sujeto de
conocimiento. La dimensión creativa del ocio fomenta la expansión de la personiﬁcación de
cada persona para desarrollar la acción creativa y re-creativo misma y el mundo en el que vive.
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La clave del ocio creador está en el descubrimiento de talentos, porque sólo con ellos se descubren las posibilidades del ser. Podrá así cultivar su tiempo libre y transformarlo - no en consumo desvariado- sino transformarlo en un encuentro y eso requiere creación; porque teniendo
posibilidades, tendrá mucho más que ofrecer y mucho para recibir. (Salis, 2008, p. 29).
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Los talentos que pueden ser descubiertos y que las personas puedan desarrollar están
directamente relacionados con sus intereses y peculiaridades personales y la curiosidad y el
compromiso que tienen las personas a conocer el mundo. La dimensión del ocio creativo
desea estimularlas para que se desarrollen a sí mismas ya sus proyectos, con base en la libertad y autonomía que poseen, a ﬁn de satisfacer las propias necesidades, posibilidades,
anhelos y conocimientos. También desea desarrollar los potenciales personales de explorar
el mundo, descubrir los intereses que tienen y crear alternativas de autoformación y autorrealización, que es la importancia del ocio creativo para el desarrollo humano, como una
forma de crear y recrear nuevas posibilidades de expresión de la existencia. Esta dimensión
también es importante, especialmente para que el ocio no se convierta en un producto de
consumo masivo que favorezca la desaparición de la creatividad y la singularidad. Cuenca
Cabeza (2004, p. 65), en ese sentido, aﬁrma que la dimensión creativa del ocio sólo puede
ser creada o inaugurada por un proceso formativo que la estimule. “La formación es la única
puerta que ofrece opciones a una realidad en la que domina el ocio consumista, permitiéndonos acceder a la propuestas para de un ocio experiencial, creativo y cultural”.
La creación de uno de estos ámbitos de desarrollo de la creatividad puede ser la escuela,
pues ésta es espacio de creación de conocimiento y no sólo de reproducción de la cultura establecida. El papel de la escuela es ayudar a sus agentes a descubrir la vida creativa, y esta es
una de las tareas educativas más importantes en este momento. Sin un proceso de iniciación
para el conocimiento y la contemplación de las obras de arte, de las literaturas ﬁlosóﬁcas y cientíﬁcas y de la cultura en general, de un diálogo y de un análisis de las posibilidades formativas
del encuentro con las artes, ciencias y culturas, y un estímulo a la vivencia de la recreación de
esas obras, ciertamente la creatividad no será desarrollada en el espacio y tiempos escolares.
También es necesario abrir espacio y permitir tiempo para que la creación pueda ser estimulada, sus indicios sean encontrados y su fuerza creativa dialogada en los currículos escolares. Que haga espacio y tiempo para que los agentes escolares maniﬁesten sus innovaciones
y que estén orientados a ampliar su capacidad creativa por medio de la reﬂexión, la elaboración
de textos, imágenes, sonidos y otras actividades a ﬁn de que puedan expresar sus intereses,
habilidades para que en la educación formal no sea sólo como formateador de la creatividad.
Para que ocurra una formación para la vivencia del ocio creativo, hay tres pilares en los
que la escuela puede sostenerse: del sentido de la creatividad, de la educación estética y del
conocimiento de la vida cultural.
El sentido de la creatividad tiene que ver con la conciencia estilo de vida que viven los
estudiantes, ya que están inmersos en una cultura y reciben, en todo momento, estímulos e
indicaciones de cómo vivir, tomar decisiones, consumir y comportarse de cada espacio social.
La reﬂexión sobre estos imperativos sociales se puede hacer para que los estudiantes reﬂejen
la forma en que quieren vivir la creatividad y la propia singularidad entre muchos recursos
de control social, incluyendo las formas de experiencia de tiempo libre para que pueda vivir
la libertad, la autonomía y la creatividad.

LA DIMENSIÓN DEL OCIO CREATIVO Y LA FORMACIÓN FILOSÓFICA EN LA ENSEñANZA MEDIA

Otro pilar que sostiene la educación del ocio creativo es el de la educación estética, que
consiste en la preocupación en favorecer una educación artística, por medio de una introducción al conocimiento tanto intelectual y afectivo y volitivo en el mundo de las artes y del
conocimiento en general. La estética favorece la expansión y caliﬁcación de la sensibilidad a
la evaluación, el juicio y la creación de lo bello. Una educación que utiliza como recurso y
contenido la apreciación y la producción de obras de arte como la poesía, el canto, las artes
plásticas, la danza, el teatro, el cine, entre otros, es importante para el desarrollo de esa sensibilidad. El cultivo de las artes como una forma de desarrollo humano y el aprendizaje del
lenguaje del arte para la expresión de la propia vida humana es una forma que contribuya a
la experiencia estética y la experiencia de la dimensión creativa del ocio.
El próximo pilar de la educación del ocio creativo es el conocimiento y el incentivo para
vivir los eventos de la vida cultural de la comunidad, tanto local como global. También fomenta la realización de actividades culturales y artísticas en el interior de la escuela. Planiﬁcar
eventos culturales, por lo que la escuela está abierta a las posibilidades de ser un espacio y
un tiempo de reﬂexión, conocimiento y presentación de trabajos creativos en el interior,
tanto de artistas profesionales y por los agentes escolares. Estas actividades pueden tener
lugar tanto como una actividad de la enseñanza curricular, así como aumentar las alternativas
de expresión artística en la escuela.
Otra forma de conocimiento de la vida cultural es la indicación de participación o contemplación de actividades culturales como teatro, música, lectura y producción de textos,
programas de televisión, películas, libros, etc. Promover la vida cultural y artística de los estudiantes es una de las responsabilidades de la escuela para que puedan conocer la cultura
fuera del espacio de la educación formal y buscar por sí mismos, tener un interés en las actividades culturales los diferentes disponibles. El acceso al patrimonio cultural y a las obras
de arte, con la tecnología de comunicación e información, es más democrático, pero su reconocimiento requiere un entrenamiento de preparación para ayudarles a encontrar y al
igual que las actividades artísticas.

El ocio creador y la enseñanza de la ﬁlosofía

Con esa exposición más detallada de la dimensión creativa del ocio y su relación con el
proceso formativo, la cuestión que se formula es ‘cómo la enseñanza de Filosofía en la Enseñanza Media puede favorecer la vivencia de esa dimensión’. Para ello, se hace necesario presentar dos ideas sobre la base de los dos principios de la dimensión creativa del ocio: que el
ocio es bueno para ﬁlosofar, y que la asociación entre ocio y ﬁlosofía favorece la creación y
recreación de pensamientos, lenguajes y acción.
La asociación entre ocio y ﬁlosofía, por medio de la dimensión creativa, es originaria.
En primer lugar, retoma el origen del concepto de ocio en la antigüedad grecorromana, al
pensar las posibilidades de formulación del conocimiento ﬁlosóﬁco por aquellos que vivían
el ocio. La vivencia del ocio es una cuestión de libertad y disposición para el aprendizaje y
para la contemplación.
La ﬁlosofía de la enseñanza de este modo no enseña sólo el contenido de los pensamientos de los ﬁlósofos tanto de la antigüedad como el contemporáneo, pero las formas y
condiciones que se utilizan para desarrollar su pensamiento. Podemos llamar ese tiempo
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libre utilizado con disposición para aprender, para la sabiduría y para la creación de la cultura,
como el ocio ﬁlosóﬁco. Hannah Arendt (2010, p. 14-19), cuando hizo la distinción y rescate
histórico en la antigüedad griega y el período medieval entre los términos vita activa - un
compromiso en la vida activa en las cosas de este mundo - y la vita contemplativa - forma
realmente libre de la vida, vivió guiada por el ideal de la contemplación - dijo que la contemplación era como el modo de vida de los ﬁlósofos, debido a la inactividad de la vida que
eligen vivir. Es importante señalar que, el término que Arendt utiliza para reaﬁrmar que la
vita activa, la vida dedicada a los asuntos públicos y políticos, en oposición a la vida contemplativa es, en griego, askholia, que signiﬁcaba “inquietud”, es decir, la ausencia o negación
de la skholé, del ocio. (Idem, p. 17).
Outra referência histórica da ﬁlosoﬁa aparece na obra o Discurso do Método, onde Descartes recorda que o início da elaboração do seu método começou com a condição do ócio
ﬁlosóﬁco, quando estava na Alemanha a serviço da guerra.
Me encontré entonces en Alemania, donde me había llamado la ocasión de las guerras, que
por allí no acabaron; y, cuando volvía de la coronación del Emperador al ejército, el comienzo
del invierno me aisló en un cuartel en el que, al no haber encontrado ninguna conversación
que me distrajara, además de, por felicidad, no tener cuidados ni pasiones que me perturbar,
me quedé todo el día cerrado en una habitación calentada por un invernadero, donde tuve
todo el ocio para entretenerme con mis pensamientos. (Descartes, 2002, p. 83).

Con estos recuerdos de cómo los ﬁlósofos se aprovecharon de la condición de ocio para
comenzar el proceso de reﬂexión, se quiere ejempliﬁcar cómo el proceso creativo requiere
una ruptura en la vida rutinaria para que, en el momento de ruptura con el ajetreo de la vida
cotidiana – sobre todo si se presiona por la máquina de reloj, lo que hace que el tiempo de
agitación para la producción económica - puede ser la oportunidad de ver la vida más singularidad, prestar atención a los detalles para admirar lo que es extraordinario, imaginar posibilidades y hacer los pensamientos libres que llevan a la creatividad.
No sólo es el ocio de los ﬁlósofos que es paradigmático para estimular la creación. También
el conocimiento del ocio de los artistas y de los cientíﬁcos es paradigmático en comprender
cómo hacen procesos similares cuando tienen insights creativos y se voluntarian a crear sus
obras tanto del pensamiento, de las artes, de las ciencias y de la cultura en general. El tiempo
de parada creativa para la admiración de lo que es maravilloso y para la búsqueda del saber con
libertad es el fundamento de la cultura. Como aﬁrma Pieper (2003, p. 101): “Quien ﬁlosofa da
un paso más allá del mundo de trabajo del día ordinario”. La relación entre la ﬁlosofía y el ocio
pasa por el reconocimiento de su potencial creativo, de trascender lo cotidiano y acción útil y
crear voluntad de buscar y crear conocimiento con ﬁn en sí mismo, de la libertad y la voluntad.
La asociación entre el ocio y la ﬁlosofía visto por lo tanto quiere fomentar la creación y
recreación de pensamientos, el lenguaje y la acción. El espacio de la clase de Filosofía debe
ser un incentivo y provocación para la creación y recreación de la vida. Al establecer las reﬂexiones ﬁlosóﬁcas, tanto por la lectura de textos ﬁlosóﬁcos y por la lectura de textos con la
contribución de análisis y crítica ﬁlosóﬁca, la formación ﬁlosóﬁca que se desarrolla en la escuela secundaria quiere ayudar a los estudiantes y profesores que hacer el ejercicio creación
y recreación de la ﬁlosofía.
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Aspis (2004, p. 315) señala esta característica diciendo que el estudio de la ﬁlosofía es
una provocación creativa, con el ﬁn de poner de maniﬁesto el pensamiento original: “Se produce el surgimiento del pensamiento original, se provoca la búsqueda y la comprensión, se
produce la comprobación de lo que se llama mi y de mí hasta entonces, se provoca la imaginación de lo que podría ser y de lo que no está”.

Consideraciones Finales

La originalidad, en la formación ﬁlosóﬁca, es una aspiración que tiene en el ocio su
aliado. La actitud de buscar, presentar e implementar los motivos de los pensamientos, del
lenguaje y de la acción, y asumirlos como propios, es un ejercicio de la conciencia libre y autónoma que es estimulada por la ﬁlosofía. La inauguración de un pensamiento propio, aunque incipiente, pero que se originó de la voluntad del sujeto en formular la propia concepción
del mundo, o de las lecturas creativas de mundo a partir de la propia experiencia, de la observación y de la singularización de algún aspecto de la vida , debe ser incentivada y provocada en las clases de ﬁlosofía.
Relacionar la ﬁlosofía con la dimensión del ocio creativo quiere estimular a las personas
para vivir la experiencia del pensamiento propio, de crear las propias visiones y versiones de
mundo, cultivada no por la instrumentalización de esa visión a partir de su funcionalidad, sino
desde su posición y proyección de sí mismo en el mundo. é um processo que inaugura formas
de descoberta e de problematização criativas de si no mundo, que se arrisca em busca do novo,
do pensamento original, e que desconﬁa das repostas prontas, imediatas, fáceis e consumíveis.
referências bibliográﬁcas

Arendt, H. (2010). A condição humana. 11 ed. rev. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.
Aristóteles. (2005). Ética a Nicômaco. São Paulo: Martin Claret.
Aspis, R. P. L. (2004. set./dez). O professor de ﬁlosoﬁa: ensino de ﬁlosoﬁa no ensino médio como experiência ﬁlosóﬁca. Caderno do Cedes. Campinas, v. 24, n. 64, p. 305-320.
Cuenca Cabeza, M. (1995). Temas de pedagogía del ocio. Bilbao: Universidad de Deusto.
______. (2004). Pedagogía del Ocio: modelos y propuestas. Bilbao: Universidad de Deusto,.
______. (2008). Educação para o Ócio. In: Cuenca Cabeza, M.; Martins, J. C. O. (Orgs.). Ócio para viver no
século XXI. Fortaleza: As Musas.
Cuenca Cabeza, M. & Cuenca Amigo, M. (2013). O encontro entre o ócio e a cultura: reﬂexões sobre o
ócio criativo desde a investigação empírica. Revista Lusófona de Estudos Culturais. Vol. 1, n. 2,
p. 3-26. Acedido em 13 janeiro, 2014 de
http://estudosculturais.com/revistalusofona/index.php/rlec/article/download/31/70
Descartes. (2002). Discurso do método: para bem conduzir a própria razão e procurar a verdade nas ciências. São Paulo: Paulus.
López De La Vieja, M. T. (1998). Ocio y punto de vista moral. In: Gil, Fernando (coord.). Para comprender
el Ocio. Estella, Navarra – Espanha: Editorial Verbo Divino.
Rodríguez, V. G. (2012). O ensaio como tese: estética e narrativa na composição do texto cientíﬁco. São
Paulo: WMF Martins Fontes.
Salis, V. (2008). Ócio: da Antiguidade ao Século XXI. In: Cuenca Cabeza, M. & Martins, J. C. de O. (orgs.)
Ócio para viver no século XXI. Fortaleza: As Musas.)
Trilla, J. (2006). A pedagogia da felicidade: superando a escola entediante. Porto Alegre: Artmed, 2006.
Wogel, L. S. (2014) Filosoﬁa e ócio: possibilidades originárias de formação no Ensino Médio. 2014. 182f.
Tese de Doutorado em Educação: Currículo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São
Paulo, Brasil.

735

EL oCIo DE brAsILEños CoN DEFICIENCIA: CoNCrETIzACIóN y
VIVENCIAs
Maria Georgina Marques Tonello1
Lilian Cristina Gomes do Nascimento2
Edmur Antônio Stoppa3
Helder Ferreira Isayama 4

rEsUmEN
Esta investigación ﬁnanciada por la Red Cedes del Ministerio del Deporte objetivó conocer el ocio del
brasileño buscando comprender tres cuestiones: lo que el brasileño hace como ocio? ¿Qué le gustaría
hacer, pero no hace como vivencia de ocio? ¿Y por qué no lo hace? Para ese trabajo hicimos un recorte
de las 60 personas que presentaban algún tipo de discapacidad. La investigación tiene carácter cuantitativo y cualitativo, realizada por la técnica de survey, por levantamiento muestral, con la recolección
ejecutada por medio de entrevistas personales, cara a cara, en puntos de ﬂujo, en las ciudades del territorio brasileño previamente sorteadas para componer la muestra. El análisis de la diferencia de las
actividades de ocio realizadas tanto durante la semana, como en los ﬁnes de semana y en las vacaciones
de los participantes de cada clase socioeconómica, señalaron diferencias que pueden relacionarse con
estereotipos socioculturales y también debido a la disponibilidad de recursos ﬁnancieros. Las personas
con discapacidad indican la voluntad de realizar actividades turísticas durante el período de vacaciones,
sin embargo, la actividad que más realizan es el ocio (no hacer nada). La disponibilidad de recursos ﬁnancieros es la mayor limitación, desde la distribución del tiempo disponible entre las clases sociales,
hasta las posibilidades de acceso a la escuela, y colabora incluso para una asimilación desigual del ocio
(las llamadas barreras interclasas sociales). Siempre teniendo como fondo el factor ﬁnanciero, fue posible distinguir una serie de aspectos que inhiben y diﬁcultan la práctica del ocio de las personas con
discapacidad, haciendo que se constituya en privilegio. Es necesario reﬂexionar que sería interesante
intervenir con ese público en el sentido de estimular y propiciar maneras de realizar actividades para
satisfacer sus necesidades personales y estimular la realización de diferentes prácticas en sus momentos
de ocio como fuente de estímulo a una mejora en la calidad de vida de ésta población. Así, los resultados indican la necesidad de políticas públicas especíﬁcas que puedan contribuir con la consolidación
de sus derechos al ocio en el contexto de las ciudades.
PALAbrAs CLAVE
ocio; persona con discapacidad; ocio; promoción de la salud; Derecho.

Introducción

El ocio es entendido como una esfera de la vida que establece relaciones directa con el
trabajo y con otras dimensiones de la vida, y puede ser considerado una de las dimensiones
de la cultura que debe ser garantizada a todos los ciudadanos. Sin embargo, a pesar del
avance de la producción teórica sobre el tema, aún es necesario investigar las circunstancias,
las deﬁniciones y los intereses que balizaron la inclusión del ocio en la agenda y consecuentemente en las acciones de políticas públicas.
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Actualmente, es relevante considerar las acciones desarrolladas en el ámbito federal que,
con muchos cuestionamientos, innovan las formas de pensar las políticas publicas en Brasil. Algunas de las directrices utilizadas para el desarrollo de las acciones, presentan una preocupación
por el acceso al ocio por los diferentes sujetos sociales y en ese contexto, incluimos a los actores
con diferentes grupos de edad, género, etnia, raza y las personas con discapacidades.
En una perspectiva innovadora el artículo 30 de la Convención de los Derechos de las
Personas con discapacidad surge como el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI
que se reﬁere a la participación de las personas con discapacidad en las actividades de ocio,
entendidas aquí como recreación, deporte, cultura y el turismo (Kirchner & Golﬁeri, 2008).
Otro importante documento a ser retratado es Carta Mundial por el derecho a la Ciudad
(2006), el cual fue desarrollado por un conjunto de movimientos populares, organizaciones
no gubernamentales, asociaciones de profesionales, foros y redes nacionales e internacionales de la sociedad civil comprometidas con las luchas sociales por ciudades más justas, democráticas, humanas y sostenibles. Este documento también introdujo previamente aspectos
en relación al derecho del ocio a todas las personas, al retratar que las ciudades deberán
promover la remoción de barreras arquitectónicas para la implantación de los equipamientos
necesarios al sistema de movilidad y circulación y la adaptación de todas las ediﬁcaciones
públicas o de uso público y de los lugares de trabajo y ocio para garantizar la accesibilidad
de las personas con necesidades especiales.
Desde el punto de vista legal, el ocio, así como la salud, es un derecho social previsto
en la Constitución brasileña, estando incluido en la Política Nacional para la Integración de
las Personas con Discapacidad y se cita junto con la cultura, el deporte y el turismo. En la Ley
n. 8080 (Brasil, 1990), título 1, art. 3, el ocio se considera como uno de los componentes determinantes de la salud de la población.
A pesar de observar una ampliación de las acciones de Políticas Públicas de ocio para diferentes sujetos, nuestro contexto es carente de estudios que apunte la representación del
ocio y cómo esa vivencia se concreta en la vida de diferentes grupos. De esta forma, desarrollamos esa investigación ﬁnanciada por el Ministerio del Deporte, que objetivó conocer el ocio
de brasileño, buscando comprender tres grandes cuestiones: lo que el brasileño hace como
ocio? ¿Qué le gustaría hacer, pero no hace como vivencia de ocio? ¿Y por qué no lo hace?
Este estudio tuvo como objetivo veriﬁcar cuáles son los principales tipos de ocio realizados por personas con discapacidad en el territorio brasileño, así como también averiguar el
tipo de ocio que les gustaría practicar y cuáles son los principales factores y barreras que esta
población apunta como obstáculo frente a la situación práctica del ocio de su interés. La comprensión de estos elementos puede facilitar la elaboración de estrategias que incentiven la
adopción de una práctica frecuente de ocio, así como ser una herramienta para estimular el
ocio activo y un estilo de vida saludable, además de poder fundamentar programas de intervención especíﬁcos para facilitar la integración del ocio en el cotidiano de esa población.

método

Tipo e instrumento de investigación

Se trata de una investigación de carácter cuantitativo para medir con precisión posible
de generalizar para el país, lo que es realizado y lo que es demandado por la población en
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términos de vivencias de ocio de las personas con discapacidades. El objetivo de este estudio
fue el análisis de los resultados obtenidos en el análisis de los resultados obtenidos en el
análisis de los resultados obtenidos, de la encuesta es del 95%.
Para la realización de las entrevistas el profesional presentó el objetivo de la investigación, solicitó la participación espontánea del entrevistado y garantizó el anonimato, informando que los datos serían utilizados sólo para ﬁnes estadísticos. Además, se recolectó la
ﬁrma del entrevistado en el Término de Consentimiento Libre y Esclarecido (TCLE), aprobado
por el Comité de ética de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), con el dictamen
número 15066713.6.1001.5149.

Participantes

El universo de la investigación fue compuesto por individuos que residen en el territorio
brasileño, proporcionalmente dividido en cinco macrorregiones del país, contemplando además los veintiséis estados de la Federación y el Distrito Federal. El público objetivo fue formado por brasileños mayores de siete años, seleccionados para componer la muestra de la
investigación.
La investigación de tipo descriptivo, fue realizada por la técnica de survey, a través de
la recolección de datos por levantamiento muestral, ejecutada a través de entrevistas personales, cara a cara, en puntos de ﬂujo, en las ciudades previamente sorteadas para componer la muestra de la investigación. El instrumento de investigación fue el cuestionario
estructurado, compuesto por preguntas abiertas y cerradas.
El cuestionario fue deﬁnido a partir de las categorías de análisis apuntadas por medio
de los referenciales teóricos utilizados en la investigación bibliográﬁca. Los parámetros relacionados con las investigaciones realizadas por el IBGE también se tomaron en consideración
para la deﬁnición de algunas categorías, tales como sexo, grupo de edad, escolaridad, renta,
entre otros. La muestra fue construida por cotas representativas de la población, considerando las variables de región y unidad de la federación. Además, consideró en cada estado
cuotas de sexo, edad, escolaridad e ingresos familiares, según datos de la población constatados en el Censo 2010, del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (Brasil, 2010), estratiﬁcado por región y estado.

resultados y Discusión

En el total de 2400 entrevistados, 60 presentaban deﬁciencias, siendo éstos los que caracterizan la muestra de este estudio, de los cuales el 66,7% presentaba deﬁciencias físicas,
el 20% con deﬁciencia auditiva, el 6,7% con deﬁciencia visual y el 6,6% presentaban otras
deﬁciencias . De los participantes con deﬁciencias el 63,4% eran del sexo masculino y el 36,6%
del sexo femenino. Los participantes de esta investigación pertenecían a las clases sociales
A2, B1, B2, C1, C2 y D, no hubo participación de individuos de las clases A1 y E.
La deﬁnición personal de lo que sería una actividad de ocio está directamente pautada
con el concepto individual que se tiene de tiempo libre, de lo que genera placer y satisface
necesidades personales, no siendo posible pensar en una única actividad de ocio que agrade
a todos de una misma (NUNES et al., 2014). Las alternativas de actividades de ocio presen-
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tadas para los participantes fueron: ocio, turístico, físico deportivo, artístico, social, manual,
intelectual, otros.
La actividad que aparece con mayor frecuencia para diversas clases sociales A2, C1 y
D es la práctica de actividades físicas deportivas, en relación a los participantes de la clase
B1, ellos participaron tanto de actividades físicas deportivas, como de actividades sociales
y para los participantes de la clase C2, la segunda opción destacada es la actividad social.
Los participantes de la clase B2 fueron los que se presentaron más eclécticos en cuanto a
las opciones de ocio durante la semana, siendo que para este grupo, con excepción de la
opción turística, todas las demás alternativas de ocio presentadas fueron citadas como
prácticas (Tabla 1).
Tabla 1. qué hace durante la semana y durante el ﬁn de semana

Classe
social
A2

B1

B2

C1

C2

D

Dias laborais
Finais de
semana

Dias laborais
Finais de
semana

Dias laborais
Finais de
semana

Dias laborais
Finais de
semana

Dias laborais
Finais de
semana

Dias laborais
Finais de
semana

Ócio
(%)

Turística
(%)

Físico esportivo
(%)

Artística
(%)

Social
(%)

Manual
(%)

Intelectual
(%)

Outros
(%)

0

0

100

0

0

0

0

100

0

0

100

0

0

0

0

100

0

0

20

0

20

0

0

80

0

80

20

40

20

0

0

60

10

0

10

20

10

10

10

80

0

80

20

40

20

0

0

60

4,7

4,7

38

14,2

0

0

4,7

76

4,7

14,2

38

14,2

57

0

4,7

66,6

6,6

6,6

6,6

0

13,3

0

0

100

6,6

46,6

6,6

6,6

57

0

4,7

66,6

0

0

12,5

0

0

0

0

100

0

12,5

12,5

0

12,5

0

0

62,5

En cuanto a las prácticas de ocio realizadas los fines de semana, para los participantes
del grupo A2, no hay diferencias entre las preferencias de opciones de ocio, siendo que
los mismos continúan realizando las mismas actividades que realizan durante la semana a
los fines de semana, actividades físicas y deportivas. Para los participantes del grupo B1,
los fines de semana insertan las actividades turísticas y artistas a las ya practicadas durante
la semana (Tabla 1).
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Los participantes de la clase social B2, incluso los ﬁnes de semana, siguen siendo los
que practican las actividades más variadas, siendo que la única opción no realizada por los
mismos es el ocio. Tanto los participantes de las clases B2 y C1 incluyen como mayor opción
las actividades sociales, lo que no ocurría en esos grupos con tanta frecuencia durante la semana. Tanto para los participantes de las clases sociales C1, cuanto para los de la clase social
C2, la única opción entre las presentadas no señalada es la manual. Un hecho notable, es
que los participantes de todas las clases sociales, con excepción de la A2, el turismo aparece
como una opción de ocio para los ﬁnes de semana (Tabla 1).
El ocio es instituido como uno de los principales espacios estructurados con fundamental poder de mediación en la materialización de la inclusión social de la persona con discapacidad (Mazzotta & D’antino, 2011), podemos observar que independientemente de la clase
social, todos los participantes tienen de alguna forma un momento de práctica de ocio.
Los aspectos relacionados con el ocio, a menudo son obstruidos por actividades ligadas
al tratamiento y rehabilitación, restringiendo a menudo a la persona con discapacidad de
momentos lúdicos fuera del ambiente común a su rutina (Melo et al 2010), sin embargo no
se debe limitar la vivencia a cerca de su discapacidad, es necesario incorporar aprendizajes
en el sentido de la satisfacción de necesidades personales y de la obtención de placer. El ocio
visto sólo como un momento de descanso y de diversión, pierde su principal característica
de proporcionar desarrollo personal y social, posibilitando el contacto cara a cara, que, en
los días de hoy, está siendo sustituido por el virtual (Silva & Silva , 2012).
Sobre la implantación de una Política de Ocio, algunos autores como Gomes; Pinto
(2009); Marcellino (2008); Menecucci (2006); entre otros, tienen contribuciones importantes
sobre la discusión de tal problemática, que deben ser entendidas y apropiadas dentro de una
lectura crítica. El resultado señalado por las personas con discapacidad de lo que quisieran
hacer en su tiempo libre, ninguno de los participantes señaló la opción de ocio, sin embargo
los participantes de todas las clases indicaron que les gustaría realizar turismo, siendo la única
opción mencionada por los participantes de la clase A2. En cuanto a las actividades manuales
sólo la clase D, dijo que le gustaría realizar este tipo de actividad en su tiempo libre.
Uno de los motivos apuntados de no realizar las actividades que quisieran es la falta de
tiempo, siendo que para los participantes de la clase A2 este es único agente. Para los participantes de la clase B1 los principales motivos, en la misma proporción, se deben a recursos
ﬁnancieros y tiempo. Los participantes de la clase social B2 aﬁrmaron no realizar las actividades de ocio que quisieran por los más variados motivos: tiempo, otros, salud y espacio,
siendo que la única opción no respondida fue recursos ﬁnancieros. Los participantes de la
clase C1 utilizaron como respuestas todas las opciones disponibles, con la excepción de la
alternativa no sabe. Las personas con discapacidad pertenecientes a las clases sociales C2 y
D fueron las que mencionaron en mayor porcentaje que no realizan las actividades que les
gustaría debido a los recursos ﬁnancieros (Tabla 2.).
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Tabla 2. barreras para la práctica de ocio que les gustaría en su tiempo libre
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Barreiras para
prática

Classe social
A2
(%)

Classe
social B1
(%)

Classe
social B2
(%)

Classe
social C1
(%)

Classe
social C2
(%)

Classe
social D
(%)

Tempo

100

40

40

10

19

4,7

13,3

12,5

Recursos financeiros

0

40

0

19

66,6

37,5

Saúde

0

0

0

20

30

14,2

23,8

20
0

25

25

Faz tudo que gostaria

0

20

10

19

6,6

12,5

Não sabe

0

0

0

0

0

0

Espaço/local

Outros

0

0

0

6,6

0

Para la vivencia del ocio, es preciso, además de tiempo disponible y de actitud del individuo, un espacio apropiado (Montanhini, Nascimento & Tonello, 2015), siendo éste uno de
los motivos referenciados por los participantes de las clases sociales B2, C1 y C2 que limitan
la práctica del ocio fue el espacio físico. Esta falta de espacio físico contradice lo que es establecido por las directrices de la Política Nacional de la Promoción de la Salud, como consta
en su artículo 5, en el segundo párrafo:

el fomento a la planiﬁcación de acciones territorializadas de promoción de la salud, con
base en el reconocimiento de contextos locales y respeto a las diversidades, para favorecer
la construcción de espacios de producción social, ambientes saludables y la búsqueda de la
equidad, la garantía de los derechos humanos y la justicia.

Estas disposiciones legales y normativas se centran en el ocio para que las personas con
discapacidad hayan priorizado condiciones de accesibilidad. Así, se enfatiza que el poder público
tiene la responsabilidad de introducir en su plan de acciones actitudes que para estructurar
los espacios físicos, haciéndolos favorables a la práctica del ocio (Ministerio de Salud, 2014).
Ninguno de los participantes mencionó no saber el motivo de por qué no hace lo que
le gustaría en su tiempo libre, otro factor comprobado es que a pesar de la deﬁciencia, la
salud no es presentada como principal motivo para no realizar las actividades que les gustaría. La mayoría de los participantes de este estudio quisiera realizar el turismo durante su
período de vacaciones, incluso la gran mayoría de los participantes de las clases sociales A2
y C1 practican el ocio durante su período de vacaciones. A pesar de poseer un menor poder
adquisitivo que en relación a la clase A2 (0%), las clases B1 y B2, con el 40% en ambas, son
las que más realizan el turismo en las vacaciones (Tabla 3).
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Tabla 3. Actividad de ocio y vacaciones

Classe
social
A2

B1

B2

C1

C2

D

Ócio
(%)
O que faz

O que gostaria

O que faz
O que
gostaria

O que faz
O que
gostaria

O que faz
O que
gostaria

O que faz
O que
gostaria

O que faz
O que
gostaria

Físico
Turística
esportivo
(%)
(%)

Artística
(%)

Social
(%)

Manual
(%)

Intelectual
(%)

Outros
(%)

Não
sabe
(%)

60

0

0

0

0

0

0

0

40

0

100

0

0

0

0

0

0

0

20

40

0

0

0

0

0

0

40

0

100

0

0

0

0

0

0

0

30

40

0

0

0

0

0

0

30

10

60

10

0

10

0

0

10

0

47,6

19

4,7

0

0

0

4,7

0

23,8

0

80,9

0

0

0

4,7

0

14,2

0

60

6,6

0

0

6,6

0

0

0

26,6

0

80

6,6

0

6,6

0

0

0

6,6

50

12,5

0

0

0

0

0

0

37,5

0

87,5

0

0

0

0

0

0

12,5

En general, los principales motivos por los que las personas con discapacidades participantes en este estudio no realizan las actividades de ocio que les gustaría en el período de
vacaciones es la falta de recursos ﬁnancieros; otros motivos y el factor tiempo. Una observación importante que resaltamos, es que a pesar de estar en el período de vacaciones, los
participantes alegan que aún así el tiempo es un factor limitante para realizar las actividades
pretendidas. La disponibilidad de recursos ﬁnancieros es categórica desde la distribución del
tiempo disponible entre las clases sociales, hasta las posibilidades de acceso a la escuela, y
colabora incluso para una asimilación desigual del ocio, son las llamadas barreras interclasas
sociales. Siempre teniendo como fondo el factor ﬁnanciero, podemos distinguir una serie de
aspectos que inhiben y diﬁcultan la práctica del ocio, haciendo que se constituya en privilegio
(Marcelino, 2007).
El análisis de la diferencia de las actividades de ocio realizadas tanto durante la semana,
como en los ﬁnes de semana y en las vacaciones de los participantes de cada clase socioeconómica, señalaron diferencias que pueden relacionarse con estereotipos socioculturales
y también debido a la disponibilidad de recursos ﬁnancieros.
La cuestión del ocio en la sociedad gana cada vez más la importancia de la participación
como canal para la vivencia de nuevos valores que, de forma educativa, garantice la posibilidad de cuestionar a la sociedad excluyente en que vivimos, buscando salidas para los problemas enfrentados en el mundo todos los días. La falta de acciones o, al menos, las pocas
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acciones por parte del poder público que están comprometidas con los valores del cambio
social, ha producido en los últimos años un gran número de movimientos sociales, que tienen
como pauta mayor la participación como camino para la discusión y el intento de resolución
de los problemas.
744

Conclusiones

Es necesario reﬂexionar que sería muy interesante intervenir con ese público en el sentido de estimular y propiciar maneras de realizar actividades para satisfacer sus necesidades
personales y estimular la práctica deportiva en sus momentos de ocio como fuente de estímulo a una mejora en la calidad de salud de esta población frente a la ampliación de consolidación de sus derechos al ocio frente a la ciudad. Proponiendo nuevas prácticas para
contribuir a la base de nuevas políticas que promuevan el ocio y la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Por último, enfatizamos la importancia de ampliar la realización de nuevos estudios
sobre la práctica de ocio de personas con discapacidad, ya que el estudio sobre las actividades
de ocio tiene un impacto en la calidad de vida de las personas.
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LA CorPorEIDAD EN moVImIENTo DE rEsIsTENCIA CELEbrA
sUs FIEsTAs1

Tânia Mara Vieira Sampaio2

rEsUmEN
La ﬁesta se presenta en la vida de las personas, en especial de los grupos sociales más empobrecidos,
como signo marcado por gestos y deseos de liberación. Y a partir de ese horizonte es que se busca
comprender el ocio como construcción de sentidos en un constante movimiento de resistencia a la lógica vigente que demanda por trabajo y más trabajo. La ﬁesta ﬁgura como un desafío a la normatividad
y requiere que la provisoriedad y precariedad de las experiencias humanas aparezcan como orientadoras de las desconstrucciones necesarias. Se busca la construcción de saberes en los estudios del ocio
para que éste sea comprendido como una actividad humana creativa y liberadora y que pueda ser
vivido como simple fruición y no tenga que responder por la lógica de la productividad y de la utilidad
social. Se aﬁrma la ﬁesta como movimiento de resistencia de la corporeidad en contraposición a la lógica económica del mercado capitalista.
Palabras clave
Fiesta; resistencia; Ocio.

En la vida cotidiana se experimentan diversos movimientos de resistencia, cabiendo
destaque a la ﬁesta como parte de la experiencia de ocio. La ﬁesta de los grupos en resistencia, siempre tiene su lugar indicador de la dinámica humana de construcción de nuevos mundos. La ﬁesta se constituye en un espacio de tensión entre la dignidad absoluta del momento
vivido y las incertidumbres de lo cotidiano que no traen marcas de liberación universales,
pero siempre provisionales. Instauradora de horizontes, la ﬁesta, es lugar de paso. No es el
lugar de la instalación. El movimiento es de apertura. Las certezas, sólo las de quedarse donde
se está... las del camino, son inciertas. Pero, nutridos por las convicciones innegociables que
se celebran desde el lugar de la opresión.
En la ﬁesta vivida por la población empobrecida, la abundancia de las mesas y las relaciones solidarias preanuncian el deseo de un tiempo mejor, mientras allá afuera, la situación
sigue siendo difícil. El enfrentamiento y las resistencias tendrán que ser recreados. La ﬁesta
se muestra como un desafío a la normatividad y requiere que la provisoriedad y precariedad
de las experiencias humanas aparezcan como orientadoras de las desconstrucciones necesarias. Exige una real apertura tanto para el momento y el movimiento de la corporeidad en
sus relaciones vitales, como para sus ritos de paso hacia la reversión de los procesos devoradores de la dignidad humana.
Hay mucho para aprender de las ﬁestas populares marcadas por la gratuidad, pues aquí
la abundancia se anuncia como el deseo futuro que se ha hecho presente por medio del
compartir y de la solidaridad y no porque las cuestiones estructurales de la sociedad ya estén
Trabajo presentado durante el XII Encuentro Internacional OTIUM y VI Congreso Internacional en Estudios Culturales
- Ocios y Resistencias: Crecer y Envejecer en Contextos Culturales Varios.
2
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solucionadas. “La ﬁesta” es, sin embargo, vivida, por aquellos que de ella participan, como
explosión de vida, como revigorización y, por lo tanto, como una especie de renacimiento,
pleno de actualidad, de innovación, de ruptura. Para quien participa de ella, la ﬁesta no tiene
edad, es siempre actual”.
La gratuidad de la ﬁesta es una posibilidad de la corporeidad posicionarse frente a la
realidad y en algunos momentos de lo cotidiano señala rupturas, resistencias signiﬁcativas y
es anuncio simbólico de salida de la violencia que se sirve como plato diario. Un aroma de
aﬁrmación de vida y resistencia hacen de la ﬁesta un tiempo y espacio de ocio cargado de
valores potencialmente revolucionarios del orden vigente. Del ocio a otras esferas de la vida
se trae lecciones y renovación de la esperanza y de anhelos de cambio.
La ﬁesta tiene un fuerte poder de renovación de la esperanza, de las fuerzas individuales
y de reaﬁrmación de los anhelos cotidianos de cambio. Esto porque cada cual trae al momento colectivo su mejor deseo y contribuye con el más signiﬁcativo aporte de sus bienes
básicos creando la abundancia de la comida, la bebida, la música, la alegría... que no son experiencias posibles en el día a día. La ﬁesta aparece como una “suspensión de lo real” con
capacidad de revigorizar la fuerza para volver a él y rescatar la dignidad. Un tono de resistencia coordina la ﬁesta, pues la esperanza de transformación de lo cotidiano que los oprime
es señalada en la alegría y placer que ocupan los momentos colectivos del encuentro. La
ﬁesta se enmarca en ese universo lúdico con posibilidades de denuncia de la realidad y subversión del orden vigente, considerando que “aunque no de modo exclusivo, es particularmente en el tiempo de ocio que son vivenciadas situaciones generadoras de valores que
podrían ser llamados ‘revolucionarios’”(Marcellino, 2002, p. 96)
Posiblemente por este carácter de subversión de lo real es que muchas personas insisten
en cuestionar las ﬁestas de las personas empobrecidas, al experimentar en ellas un momento
de abundancia de comida, de bebida y de alegría, gastando aquí sus escasos recursos propensos a pasar hambre el resto del mes. No entienden que tales ﬁestas son aﬁrmaciones de
un deseo que no sucumbe a las necesidades aun no satisfechas, trascendiéndolas. Así, la
ﬁesta percibida como una posibilidad de ocio, en resistencia a las amarras de lo cotidiano
dictado por el mundo del trabajo, se presenta como elemento cuestionador de su perspectiva
compensatoria.
La crítica a la dimensión compensatoria del ocio se reﬁere a la comprensión de este
como “premio” o recompensa para aquel que cumplió las exigencias de inserción en la economía de mercado, o para aquellos, que sumisos al orden vigente, esperan que “beneméritos
poseedores del poder” les permita un tiempo libre. O también ocio compensatorio utilizado
como instrumento importante para mantener el control de las poblaciones empobrecidas a
quienes se ofrecen momentáneamente espacios de diversión para que no se perciban del real
olvido a que están sometidos en el cotidiano del trabajo, de los salarios injustos, de la salud,
de la educación y vivienda dignas a las que no tiene acceso. Compensatorio también en la
condición de espacio para las clases medias mantener su auto percepción ilusoria de insertos
y en ascenso en el mundo de los sueños de consumo. Cada una de esas modalidades de conducción del ocio trae incorporada sus formas de alienación y control de los grupos sociales.
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En ese sentido, postulamos un ocio que transgrede el “tiempo permitido” por el chronos
de la economía de mercado. El tiempo del ocio, en la imagen de la ﬁesta “quiere ser kairós3
de una humanidad que construye su dignidad en las brechas de la morte-vida-severina4. Aunque le falte el trabajo: la broma, le sea posible. Se busca la construcción de saberes en los
estudios del ocio para que éste sea una actividad humana creativa y liberadora y que pueda
ser vivida como simple fruición y no tenga que responder por la lógica de la productividad y
de la utilidad social.
Se aﬁrma un ocio en contraposición a la lógica económica en que estamos insertos, la
cual tiene mucha responsabilidad en el refuerzo de esa dicotomía que subordina el ocio al
cumplimiento de las exigencias de acceso al capital por medio de la participación de las personas en el mundo del trabajo, haciendo con que el carácter de derecho inalienable de las
personas al ocio permanezca obscurecido por la condición de mérito instituido por las leyes
del mercado, pues con ello se fortalece la mentalidad de que sólo aquellos que superaron
su precariedad económica son los que pueden disfrutar del ocio.
No bastaba esa subordinación del ocio al trabajo, otro aspecto que merece destaque
en la crítica a la economía de mercado es el falseamiento y la reducción de la necesidad al
deseo, ambas dimensiones que constituyen el ser humano, pero que no son idénticas. El
mercado es sagaz al reconocer, más que muchos de sus críticos, que el deseo no puede ser
despreciado en la comprensión de lo humano. Con eso el mercado se apropia de esa dimensión, haciendo que la diferencia entre necesidad y deseo sea extinguida. Además, expropia
del ser humano la amplitud de lo que representa el deseo en la construcción de su identidad
y relacionalidad. Puesto que el deseo es el motor básico de la creación humana de cultura,
de transformación de lo que está en el horizonte imaginado en realidad plausible de experimentación, su expropiación signiﬁca instrumentalización al servicio del mercado y, consecuentemente, reducción del deseo humano al consumo de mercancías - entre las cuales
muchas veces aparece el ocio, vendido como “paquetes listos y únicos”.
Al presentarse el ocio en la calidad de bien de consumo él queda a merced de las reglas
que rigen la mercancía, es decir, no es posibilidad socializada y sí privatizada, el acceso es
escaso para quien no posee la moneda de compra, o implicará adquisición de mercancías
de cualidades diversas, compatibles con su costo entre otras reglas. La calidad por lo tanto,
de los “productos de ocio” van a variar en la lógica del poder adquisitivo. Pero el foco principal de nuestro debate no es simplemente la calidad de ocio que se está adquiriendo, pero
el núcleo de la cuestión es la aceptación del ocio como “paquetes a ser consumidos”, descaracterizándolo como una posibilidad crítica y creativa propia de la invención humana.
La ﬁesta se presenta en la vida de las personas, en especial de los grupos sociales más
empobrecidos, como signo marcado por gestos y deseos de liberación. Y a partir de ese horizonte es que se busca comprender el ocio como construcción de sentidos en un constante movimiento de resistencia a la lógica vigente que demanda por trabajo y más trabajo. Los
3
4

Kairós, del griego, tiempo único, existencial, intenso, tiempo oportuno del devenir, mientras que chronos, un
tiempo que se mide en el reloj. Cf. ASSMANN, 1994, p.101.
Morte-Vida-Severina en alusión a la obra clásica de la literatura brasileña, Morte Vida Severina, de João Cabral
de Melo Neto (2010), obra que trata de la vida sufrida de las personas empobrecidas del nordeste brasileño, que
huyendo de la sequía salen en éxodo peregrinando en búsqueda de una vida digna.
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“gingados5” de los cuerpos en sus relaciones cotidianas maniﬁestan la aﬁrmación de la vida,
en medio de los signos de degradación de la dignidad, por lo que su lucha por vivir con dignidad
señala que “el ejercicio de la ciudadanía tiene que pasar por el ejercicio de la felicidad, del
placer - hoy, para muchos restringido a muy poco ocio, pero es posible que a partir de él, de su
vivencia, tengamos la denuncia de la realidad injusta y el anuncio de un nuevo orden social posible de construcción colectiva, también, alegre y placentera “(Marcellino , 2001, p.16).
La corporeidad marcada por un movimiento de resistencia se presenta en la ﬁesta del
pueblo la celebración de tiempos de abundancia mientras aún hay escasez, de tiempos de
libertad, del devenir como por venir, de la novedad a ser construida deseando marcar la memoria con signos inequívocos para no repetir las históricas anulaciones de la dignidad de la
vida. La corporeidad en su movimiento cotidiano, a través de diversos lenguajes, anuncia sus
deseos y sentidos, creando cultura, cultivando proyectos y soñando horizontes, proclamando
la vida plena en sus ﬁestas. La perspectiva de resistencia inherente a las ﬁestas de la población empobrecida es maniﬁesta en su gestualidad, sus danzas, sus buenas risas, sus ollas de
comida con abundancia manifestando identidades construidas en el cotidiano de las luchas,
del trabajo y del ocio.
Comidas, modas, ritmos, rasgos de saberes y sabores hoy disfrutados revelan el movimiento cultural proveniente de estos cuerpos resistentes a una cultura dominante que muchas veces los hace inferiores y los excluye de su dignidad. Los sonidos del lamento, de la
nostalgia, del dolor, del sueño, de la garra, de la lucha para proteger la vida y para no dormirse
el coraje de hacer que suceda otra manera de organizar las relaciones y la sociedad, aparecen,
entre otros movimientos, en el encuentro de los cuerpos que celebran la ﬁesta. Ritmos de
defensa del cuerpo, danza al sonido de la esperanza, juego de fuerzas, lucha por poder revertir la lógica cultural dominante.
El movimiento de resistencia, de contracorriente a la lógica dominante es una de las
marcas de la experiencia humana en el mundo. En ese contexto, la ﬁesta como movimiento
para aﬁrmar sentidos signiﬁcativos de las relaciones es un hecho incuestionable. Sin duda,
el movimiento de los cuerpos, aunque motivados por sonidos en cadencia de continuidad,
no pueden abdicar de identiﬁcar las discontinuidades y los momentos históricos distintos.
Las dimensiones de la historia anterior y de la acción en el presente en su mutua interpelación anuncian que la cultura es dinámica. En su movimiento acoge los anhelos de sentido de
la existencia posibilitando la re-signiﬁcación de lenguajes fuertes e importantes que cargan
la aﬁrmación de la identidad de un grupo social, como es el caso de la ﬁesta. Expresión fuerte
de resistencia.
La ﬁesta de los grupos en resistencia, siempre tiene su lugar indicador de la dinámica
humana de construcción de nuevos mundos. Buscamos en esta observación de la ﬁesta vivida
entre las personas empobrecidas rescatar la fuerza de la resistencia que resuena de los ritmos
de la vida celebrada en los momentos festivos y en el sabor de las comidas que saben de la
dignidad buscada para alimentar el cuerpo y la memoria sobre los proyectos-deseos que el
corazón anhela por conquistar.
5

“gingados”- la expresión brasileña usada para describir los movimientos del cuerpo en la capoeira, en el samba,
mostrando todo el ritmo de la danza, del juego y de la lucha por mantenerse entero y hermoso incluso ante las
adversidades.

LA CORPOREIDAD EN MOVIMIENTO DE RESISTENCIA CELEBRA SUS FIESTAS

Se asume aquí una concepción de ocio, sin duda, articulado a la comprensión de que
los bienes culturales como las ﬁestas, las artes, los espacios públicos, los parques, las plazas,
los lugares de encuentro, las ruedas de conversación y otros son construcciones humanas
fundamentales para la expresión de nuestra naturaleza lúdica, de nuestra experiencia de gratuidad vivida en momentos y movimientos que no pagan las cuentas, ni resuelven los problemas, sino que rehacen a la persona por entero, que “se libera de las amarras de la
temporalidad lineal y de la lógica de la utilidad y del cálculo, pues la ﬁesta es una sucesión
de instantes que huyen, presididos por la lógica del exceso, del gasto, de la exacerbación,
por la dilapidación. En resumen: la ﬁesta instaura y constituye otro mundo, otra forma de
experimentar la vida social, marcada por el lúdico, por la exaltación de los sentidos y de las
emociones “(Perez, 2002, p. 19).
Ocio comprendido como momentos y movimientos que nuestra corporeidad experimenta conﬁriendo o re-signiﬁcando los sentidos de la existencia, amplían los horizontes retirándonos del marco rígido del homo faber y nos instaurando en el kairós del homo ludens.
El ser humano necesita tiempos y espacios en que la relajación se maniﬁeste. En que el juego
sea posible como expresión de un paréntesis que se hace en el real marcado por sus diﬁcultades y contradicciones (Huizinga, 2000). El tiempo en que se puede reír o llorar sin tener
que explicarse o tener que tener la hora correcta para suceder. Una expresión de libertad,
de elección, de búsqueda de intereses propios aisladamente o en grupos que se constituyen
a priori o suceden en el camino de la experiencia. “El momento del ocio - instante de olvido
de las diﬁcultades del día a día- es también aquel momento y oportunidad del encuentro,
del establecimiento de lazos, del refuerzo de los vínculos de lealtad y la reciprocidad, de la
construcción de las diferenciaciones “ (Magnani, 1988, p. 39).
Se piensa en el ocio como momento y movimiento de la corporeidad en busca de sentido, que desea reinventar lo cotidiano sin las amarras del trabajo o de las obligaciones de
cualquier orden, sea para vivirlo después, durante, a intervalos, sin prescripciones que lo limiten. Como si fuera posible huir del ordenamiento de la vida para reencontrarla por entera
y desaﬁante, en sintonía con la música popular brasileña de los Titãs, “La gente no quiere
sólo comida, la gente quiere bebida, diversión y arte. La gente quiere vivir la vida por entero,
y no a la mitad (...) “, el tiempo y el espacio del ocio se compara al grito de libertad que los
seres humanos hacen exigiendo el descanso, la diversión, la fruición sin preguntarse por la
utilidad de esas vivencias.
En tiempos de violaciones de los derechos sociales, el derecho al ocio es un bien tan fundamental como el trabajo, la educación, la salud, la seguridad, la vivienda y no puede seguir
siendo considerado como mera compensación para quien está inserto en el mercado de trabajo. De esta forma, es urgente salir de esa oposición y principalmente disyunción entre ocio
y trabajo, ocio y obligaciones, ocio y tiempo libre, entre otras separaciones para rescatar la
complejidad de la experiencia humana presente en todos estos tiempos y espacios.
La dialogicidad propuesta por Edgar Morin (2000, p. 41) requiere la superación de la
disyunción o compartimentación, la cual provoca separaciones y cierres en sí mismos que
impiden que se aprenda “lo que está tejido junto” en el cotidiano. Según el autor es importante entender lo que separa y lo que reduce para que se coloque en el lugar lo que distingue
y une. Cada una de las partes, o de las esferas de la vida necesita ser conocida en su particularidad, pero también en su totalidad, lo importante es conjugarlas, pues la vida humana es
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este enmarañado complejo, en el que las intercomunicaciones e interdependencias necesitan
ser tomadas en su contexto y su conjunto a ﬁn de no fragmentar la sistemicidad y la multidimensionalidad de los fenómenos.
De este modo, la concepción de ocio que permea esta reﬂexión está sintonizada con la
utopía de una sociedad más justa que se construye a partir de un proceso de decisión participativa y autónoma, así como a través de las ﬁestas y de juegos lúdicos en los que se puede
experimentar la “ reinvención de la realidad a partir de sujetos reales: plurales y diversos,
con todo el derecho a la inclusión. Esto parece posible, teniendo como punto de partida una
concepción de ocio que enfrenta la lógica que lo reduce a un proceso de compensación, de
alienación o de explotación por el mercado, y, sobre todo, lo promueve como proceso educativo crítico y creativo.
El ser humano, este extraño incompleto, inconcluso, como aﬁrmaba Paulo Freire (1992),
este ser siempre en construcción, en devenir constante, para construir su identidad y seren-el-mundo, necesita de incontables otros en relación consigo, así como de momentos en
que la gratuidad supere las obligaciones, como es el caso de la ﬁesta. El ser humano, desde
sus primeros días de vida necesita ser acogido en el regazo de un adulto cuidador o cuidadora, ser alimentado, protegido y enseñado a ver-oír-degustar-oler-tatear-sentir-percibir-objetivar-subjetivar el mundo! Y en el transcurso de todos los demás días de su vida se va
constituyendo a partir de la relación con el otro diferente, pudiendo ser el tiempo y espacio
de las ﬁestas un recorte signiﬁcativo para esta construcción identitaria.
La posibilidad de existir en la condición humana está intrínsecamente ligada a la posibilidad de la relación “Yo-Otro”. “No somos productos de nosotros mismos, sino de un contexto que nos incluye. Y en ese contexto el Otro está irremediablemente presente. Para tener
existencia propia y autónoma, el yo individual no puede prescindir de la participación de
otros ‘yo’ individuales (Nunes Filho, 1997, p.84). Sin embargo, este proceso relacional no es
simple y tranquilo, ya que esta apertura al otro no es algo natural, sino un proceso en construcción, pasible de ser educado lo que hace de la ﬁesta, lugar por excelencia de la relación,
un espacio educativo y potencialmente revolucionario para la experiencia de la alteridad.
La ﬁesta vivida por comunidades empobrecidas desencadenan procesos reﬂexivos al
promover un desafío ético en la invitación a experimentar la gratuidad y la acogida de los incontables otros en sintonía con la desinstalación y la incomodidad provocada por las reﬂexiones de Lévinas (1982) que nos remite a la radicalidad de una disponibilidad existencial
para la interpelación de un Otro capaz de humanizarnos, una vez que nos obliga a un desprendimiento y nos lanza una responsabilidad, la de desconocernos y abandonar nuestras
certezas, para asumir el valor ético de la alteridad. Este compromiso ético, al concebir la
ﬁesta como una de las expresiones del ocio, sin duda, representaría un cambio radical en las
vivencias cotidianas y en la construcción de los saberes en el campo de estudios del ocio.
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sobrE oTrAs rEVoLUCIoNEs PosIbLEs: LA rECrEACIóN y EL oCIo
Como FormAs DE DEsVÍo y sUbVErsIóN
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Raquel Garcia Gonçalves2

rEsUmEN
Este estudio tiene como objetivo traer a la superﬁcie la discusión sobre la recreación y el ocio como
formas de resistencia a la producción hegemónica del espacio urbano, a partir de la vivencia de las
Ocupaciones Urbanas de Belo Horizonte/MG - Brasil, de la lucha por el acceso a la vivienda, por el derecho a la ciudad, por el derecho de reír y ser feliz en la ciudad. La investigación está anclada en cartograﬁar la producción del espacio por medio de las ﬁestas y los juegos en territorios que se constituyen
espontáneamente a través de mucha resistencia popular y organización de las bases, sostenidos por
saberes populares, sin ningún apoyo institucional, pero con la presencia constante y austera de la policía. En este contexto, las redes de solidaridad se muestran necesarias y se constituyen cotidianamente.
Junto a la Ocupación Rosa Leão, en la región de Izidora, se buscó veriﬁcar cuales son las prácticas espontáneas de recreación y dónde éstas se presentan en el territorio, lo cual nos llevó a participar de la
parte más agradable y placentera de la vida. Se entiende aquí que el juego, la risa y la ﬁesta tienen la
potencia de humanizar la ciudad, reivindicándola como valor de uso y no de intercambio, lo cual es
contraproducente y, por eso mismo, tiene la potencia de ser capaz de ﬁsurar las formas hegemónicas
de producción del espacio. La recreación y el ocio, en ese sentido, se señalan como una partes esenciales de la vida, que abarcan la noción de autonomía, libertad, subversión, actitud lúdica, culturas populares y tiempo-espacio. Al cruzar esas dimensiones, se deﬁende la recreación como una alegre forma
de resistencia contra el orden hegemónico y como revolucionario por el hecho de ser libre, de actuar
en los cuerpos, en lo imaginario, en la subjetividad.
PALAbrAs CLAVE
Recreación; Ocio; Fiesta; Desvío; Resistencia; Subversión.

La producción del espacio a partir de la recreación y el ocio en las ocupaciones urbanas

Este trabajo parte de una aproximación con las ocupaciones urbanas de la región de Izidora en Belo Horizonte / MG y de la percepción de que las prácticas y experiencias de recreación y ocio [en este caso situadas especíﬁcamente en la Ocupación Rosa Leão4] junto a
los habitantes y movimientos sociales son formas de resistir, vivenciar y desear otra ciudad.
3
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Urbanismo por la Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) E-mail: izabella.galera@gmail.com.
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La región se conoce como “Mata do Isidoro” y Granja Werneck. Sin embargo, gracias a la investigación histórica,
se descubrió que quien cuidaba y detenía el poder de esas tierras era una mujer llamada Izidora. A partir de eso,
los movimientos sociales y la red de apoyadores pasa a llamar la región de “Mata da Izidora”, o “Região da
Izidora”, que simboliza la lucha y el cambio de la relación con el lugar..
La Ocupación/ Barrio Rosa Leão fue la primera de las tres Ocupaciones que surgieron en la región de Izidora,
entre mayo y junio de 2013. Hoy día cuenta con aproximadamente 2000 familias, y tiene límites con los Bairros
Zilah Spozito, en la cuidad de Belo Horizonte, y Londrina, en la ciudad de Santa Luzia.
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El objetivo de este estudio es traer a la superﬁcie la discusión sobre la recreación y el ocio
como formas de resistencia a la producción hegemónica del espacio urbano, a partir de la
experiencia de las Ocupaciones Urbanas que, dentro de un contexto de extremada exclusión
y precariedad, se dispone a luchar por el acceso a la vivienda, por el derecho a la ciudad, por
el derecho a disfrutar de la vida urbana y ser feliz en la ciudad.
La inserción cotidiana en el territorio nos permite hablar no de la ocupación, sino con
la ocupación o, como apunta Magnani (2012, págs. 249), “de cerca y desde adentro”. De esta
forma, el propósito es salir del papel distante del investigador e insertarse como agente que
contribuye a la lucha, sin desconectar la investigación teórica de la acción práctica, aceptando
así los lazos de afecto y compañerismo que se constituyen en el día a día.
La Ocupación Rosa Leão, junto con las Ocupaciones “Vitória” y “Esperança”, conforman
las Ocupaciones de Izidora, región que hace divisa con el municipio de Santa Luzia, en el vector norte de la cuidad de Belo Horizonte. Los territorios fueron ocupados entre mayo y junio
de 2013 y actualmente residen en el lugar cerca de 8 mil familias en total (un promedio de
30.000 personas). Según el “Tribunal Internacional de Desalojo5”, el conﬂicto de tierras en
Izidora se conﬁgura como uno de los mayores conﬂictos de América Latina.
Se cree que estas ocupaciones urbanas reivindican el derecho de vivir y usufructuar de
la ciudad, como señala Lefebvre (2011: 117):
El derecho a la ciudad no puede ser concebido con un simple derecho de visita o de retorno
a las ciudades tradicionales. Sólo puede ser formulado como un derecho a la vida urbana,
transformada, renovada. Poco importa que el tejido urbano encierre en sí el campo y aquello
que sobrevive de la vida campesina si bien que lo “urbano”, lugar del encuentro, prioridad
del valor de uso, inscripción en el espacio de un tiempo promovido a la posición de supremo
bien entre los bienes , encuentre su base morfológica, su realización práctica sensible.

Entre las pautas planteadas por las ocupaciones se destacan: la permanencia en el territorio, el acceso a vivienda digna, a la salud, a la red eléctrica, al saneamiento básico, a la
recreación; y, además, el interés de la producción de alimentos en los patios. Es decir, no
sólo la autoproducción de la vivienda, sino también del alimento, es transversal a todas estas
pautas y la recreación se maniﬁesta entre cantero de obras, bares, cometas, juegos de baraja,
en los patios y en la barbacoa.
Bajo esta perspectiva, comprendemos que el espacio es la posibilidad de unión, producto de interrelaciones e interacciones, y no es preexistente, sino algo modelado por las
relaciones existentes. El espacio, entonces, está condicionado y es condicionante de las relaciones humanas, como algo abierto y en plena transformación y actualización, siendo producido cotidianamente por una disputa de intereses que se da entre diversos agentes por
medio de la cooperación y el conﬂicto.
La ciudad, en este sentido, nace y se desarrolla justamente por alimentarse de aquello
que la transforma. Hay entonces una lógica cambiante y temporal de la producción del espacio, que está en constante transformación.
5

El “Tribunal Internacional de Desalojo” ocurrió en el espacio de la Conferencia de las Naciones Unidas Habitat III,
en Quito, Ecuador, en octubre de 2016.

SOBRE OTRAS REVOLUCIONES POSIBLES:
LA RECREACIÓN Y EL OCIO COMO FORMAS DE DESVíO Y SUBVERSIÓN

Según Lefebvre (2000), percibimos que es importante destacar, aquí, la idea de Espacio
Abstracto y del Espacio Diferencial. El Espacio Abstracto representa un espacio que es formateado y orientado a la reproducción del medio de producción hegemónico. Esta conﬁguración
tiene como características la homogeneidad (negación de las diferencias), la fragmentación
(funcionalmente segregado) y la jerarquía (lógica de dominación centro-periferia).
En este espacio abstracto, por medio de atravesamientos diversos, de conﬂictos y contradicciones, hay un potencial transformador que, junto con “la vivencia y la experiencia,
atacadas de todas las formas, se deﬁende por la revuelta, la espontaneidad bruta, la violencia
contra la agresión permanente y cotidiana “(SERPA, 2014, p.41).
En medio de esas otras formas de producción espacial están las Ocupaciones Urbanas6,
lugares de pobreza y exclusión, generalmente hechas invisibles por el poder público y vistas
como “no oﬁciales”, apoyadas en la autoconstrucción y en las redes de solidaridad que sustituyen u ocupan el papel que debería ser del Estado. Tales acciones son señaladas por Holston (2013) como “Ciudadanía Insurgente”.
Se destaca que la palabra heterotopía viene de la unión de hetero (diferente, otro) y
topos (lugar). Es en esos espacios que están contenidos los conﬂictos y comportamientos
fuera del patrón hegemónico y socialmente aceptado. Es el lugar del desvío, de la diferencia,
siendo espacios sociales limítrofes e intersticiales, que dan la posibilidad de “algo diferente”.
La condición de la apropiación se instala en cada momento en que un individuo se vuelve
consciente de los papeles que su cuerpo desempeña en el espacio social (su materialidad,
su opacidad, su actuación política). Un espacio apropiado siempre es potencialidad de superación de la alienación en la vida cotidiana una vez que reinstala el valor de uso (VELLOSO,
2016)7.

La apropiación está para nosotros como una contraposición a la “sociedad burocrática
de consumo dirigido” (Lefebvre, 1991), pues modiﬁca el espacio producido hegemónicamente y lo transforma, a partir de las necesidades y de las alternativas cotidianas, por medio
de la creatividad y la espontaneidad.
Las prácticas de recreación, que aquí situamos en las ocupaciones de Izidora, pueden
ser vistas y vivenciadas en tantas periferias, y nos demarcan principalmente una contraposición al espectáculo. Es transversal, pues no se limita a una sola franja etaria ni a un género
estricto, por más que estos territorios sean bien demarcados, las prácticas de recreación
ocurren tanto en la calle, en la cancha de fútbol, en el baile “funk”, en el bar más cercano o
en el centro de la ciudad, al igual que en los patios en los fondos de las casas, en las cocinas,
en la esfera de la vecindad.

6

7

Las ocupaciones urbanas surgen de forma espontánea y organizada junto a los movimientos sociales, “se transforman en un movimiento de libertad para la creación de otra ciudad, a partir del desentendimiento que se tiene
o no de la ciudad donde queremos vivir o de la ciudad que cotidianamente producimos” (MORADO NASCIMENTO,
2016, p. 147).
Disponible en: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.189/5949 > Acceso en: 15 jun. 2017.
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La recreación está enteramente vinculada a la construcción de la identidad del hombre,
principalmente por la manifestación cultural que, por medio de su expresión gestual, se convierte en un “lugar” cargado de sentidos, afectos y relaciones de poder.
Es importante recordar que Gomes (2008) deﬁne que la recreación actúa en tres esferas:
Actitud Lúdica o Ludicidad; Manifestación Cultural; y tiempo-espacio. Estas tres esferas son
indisociables, pues abarcan dimensiones de nuestro comportamiento biocultural.
Según Dumazedier (1974), la recreación se ejerce al margen de las obligaciones sociales,
en un tiempo que varía según la forma de intensidad de compromiso del mismo en sus actividades laborales. Luego, está aliada a un lugar destacado y representa un momento de
descanso, de constitución de la personalidad y de diversión.
Se sabe que, en las sociedades preindustriales, las actividades lúdicas, hoy atribuidas a
la recreación, estaban vinculadas al culto, a la tradición, a las ﬁestas y no existía de hecho la
recreación por sí misma, pues las actividades de trabajo incorporaban ludicidad y placer creativo. No es posible comprender la recreación de forma aislada, pues tiene relación directa
con varias esferas de la vida social.
En las sociedades antiguas, el trabajo era desvalorizado, sin embargo, en la sociedad industrial, la vida pasa a regirse por la lógica de producción del capital. El trabajo pasa a ser
visto como factor central de la vida y la recreación tiene la función de “compensar” las frustraciones y las molestias de la vida obrera, para una mejora en la calidad de vida del trabajador, a ﬁn de que él tenga su tiempo libre, se recupere del trabajo productivo, tenga tiempo
para consumir y vuelva al trabajo con más vigor.
La recreación, entonces, que podría ser entendida como una conquista ciudadana, reivindicada por los trabajadores, acaba siendo usada como medio de control e imposición de
disciplina. “Esta institucionalización de la recreación, además de repudiar el ocio, fue ligada
a la necesidad de equilibrar el tiempo libre, seleccionar las actividades que se desarrollan en
éste y disciplinar las diversiones”, según aﬁrma Gomes (2008, p. 62).
A partir de las necesidades y deseos del cuerpo es que se actúa y se practican actividades
de recreación en los campos físico, práctico, artístico, intelectual y social. Estos campos de actividad se relacionan con lo imaginario, con las emociones, con la búsqueda del encantamiento.
Se destacan aquí tres conceptos claves: EL JUEGO, LA RISA y LA FIESTA, con el propósito
de buscar un entendimiento de la recreación como una potencia revolucionaria.
El juego, concepto ya bastante estudiado en el campo de la recreación, comprende la
dimensión cultural del hombre, que se relaciona con su medio a partir de actividades lúdicas.
Estas actividades se ejercen a partir de pactos y reglas libremente consentidos y se apropian
temporalmente de los espacios con intención de diversión, placer y alegría.
La idea de juego, para Huizinga (1993), es central para la civilización y viene como una
categoría absolutamente primaria de la vida. Tan esencial como el hombre que razona (homo
sapiens) y el hombre que produce (homo faber) es el hombre que juega (homo ludens). Para
el autor, el homo ludens no sustituye al homo sapiens, pero lo presupone, o sea, la cultura
proviene del juego.
Para que un juego de hecho pueda ser entendido como tal, algunas características son
abordadas por Huizinga (1993). La primera es la voluntariedad, el segundo aspecto es el
tiempo. El juego no forma parte de nuestra vida “real-común” y, por eso, debe ser entendido

SOBRE OTRAS REVOLUCIONES POSIBLES:
LA RECREACIÓN Y EL OCIO COMO FORMAS DE DESVíO Y SUBVERSIÓN

como un momento de evasión y subterfugio temporal de la realidad, lo cual representa una
ruptura momentánea de la rutina y de la seriedad de lo cotidiano.
La Risa, al igual que el juego, tiene un carácter libertario, pero presenta el aspecto cómico y satírico, apunta así hacia una perspectiva de emancipación, desviadora y subversiva.
Para Bakhtin la risa tiene un carácter ambivalente, que se conﬁgura “en su alegre relativismo;
por ﬁn, esa risa es ambivalente: alegre y llena de alboroto, pero al mismo tiempo sarcástica,
niega y aﬁrma, amortigua y resucita simultáneamente”. (BAKHTIN, 1999 p.10)
Se entiende la risa como una expresión puramente humana, que inﬂuye y es inﬂuenciada
por el grupo en el que se inserta y, como aﬁrma Bergson, “La risa debe corresponder a ciertas
exigencias de la vida en común. La risa debe tener una signiﬁcación social” (BERGSON, 1983: 9).
La risa surge esencialmente en situaciones sociales, es un elemento importante del comportamiento y expresa generalmente alegría, placer y relajación. Sin embargo, se puede percibir que la risa va mucho más allá de la broma y del humor, puede también manifestar
hostilidad y agresión o arrepentimiento. Como lo expone Minois (2003, p.35), “la risa es la
ritualización del instinto de agresión que existe en cada uno de nosotros”.
De forma dialéctica, se entiende principalmente que la risa, tanto en su carácter de
placer, diversión y alegría, como en el de agresión, es fruto de un comportamiento que se
establece como un “arma dudosa que se encuentra en todas las situaciones de
conﬂicto”(MINOIS, 2003, p.43).
Lo importante es entender que es uan substancial puente de relación entre las personas
y un elemento importantísimo de la biología comportamental humana, que interﬁere mucho
en las relaciones, tanto sociales como espaciales.
La risa tiene un poder revolucionario. Mejor: es un verdadero demiurgo, una potencia creativa capaz de resucitar a los muertos [...]. Es la risa de alivio que arruina los esfuerzos terroristas de la pastoral oﬁcial; es la divina sorpresa, la relajación brutal de tensión, en la que
los analistas ven una de las principales fuentes de la risa. ésta exorciza el miedo, sin negar
la existencia del inﬁerno. Teológicamente, se podría decir que ese castigo por inversión no
es pequeño. Pero lo que lo hace imperdonable es que se presente por la risa. Es alrededor
de la risa que la división y la confrontación se efectúan. [...] La risa aparece como un arma
suprema para superar el miedo. Quien se ríe del inﬁerno puede reírse de todo. La risa – ahí
está el enemigo- para aquellos que se toman todo en “serio” (MINOIS, 2003, p.275).

La noción de la ﬁesta se aborda aquí como un fenómeno espacial, que hace de la ciudad
su ambiente de privilegio, por ser el lugar del encuentro. La ﬁesta “corresponde, sin duda, a
esta “subversión exaltante” (DUVIGNAUD, 1983)”. Es una experimentación del cuerpo con su
medio, dentro de un proceso efímero, seductor y social. Para Duvignaud (1983), la ﬁesta es una
forma de transgresión de las normas establecidas y tiene, a menudo, el efecto de desagregar.
El tiempo festivo es visto aquí no como tiempo productivo, sino como un momento en
el que se invierte la lógica de la ciudad y, por eso mismo, tiene su carácter de subversión, levante y ﬁsura que sobrepasa las condiciones de normalidad. La ﬁesta es una ruptura colectiva
del orden cotidiano.
Históricamente, la ﬁesta representa la relación del ser humano con la naturaleza y la
relación del ser humano con el tiempo de vida. Así, se celebra el tiempo de la cosecha, los
cambios de estaciones, el nacimiento, el bautismo, la transición de una etapa de la vida a
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otra y también la muerte. Se celebra el pasado, se festeja el presente y se apunta a lo que ha
de venir, ofreciendo la vida como posibilidad de permanencia y de cambio.
Para Durkheim (1968), la ﬁesta abarca tres características: 1) la superación de la distancia entre los individuos, o sea, la capacidad de encuentro y aproximación; 2) El estado de
“efervescencia colectiva”; 3) la transgresión de las normas colectivas y el abandono de la seriedad, del orden y de la disciplina.
En este sentido, la recreación espontánea aquí se fundamenta en la experiencia lúdica,
que se expresa en los cuerpos por medios sensoriales (tacto, olfato, audición, paladar y visión), y provoca un dominio del conocimiento del ser con su cuerpo, lo cual tiene como consecuencia una noción de presencia del ser en el mundo. Esta espontaneidad, atribuida aquí
dentro de un cotidiano, parte de la dimensión de autonomía individual y colectiva, básicamente por tratarse de actividades libremente escogidas.
Dentro de la dimensión de autonomía, libertad, creación y recreación del mundo reposa
el sesgo de ﬁsura de los medios de producción hegemónicos, en el que la recreación espontánea presenta su potencia. Por ser un ﬁn en sí misma, contraproducente y sin la pretensión de
servir para nada más allá de la satisfacción, alegría y placer las prácticas de recreación, insurgentes y autoproducidas pueden y deben ser exploradas dentro de una óptica transformadora.

La recreación como subversión y Desvío

Nos corresponde delinear aquí que la recreación es una práctica potente para experimentar otras lógicas espacio/temporales, entendidas en este ensayo como formas de subversión y desvío. En ese sentido, proclamamos la recreación como subversión por presentar
otros medios de apropiación en la ciudad, con la participación activa de quien habita en los
territorios, abarcando una dimensión revolucionaria y rompiendo con las formas hegemónicas de producción del espacio.
Jugar en la tierra, remontar una cometa, saltar en los agujeros de las obras, nadar en la
caja de agua, jugar al billar y sentarse a la sombra del árbol para jugar a las damas son experiencias auténticas y de emancipación que se muestran opuestas a una “recreación enlatada”
y lista para el consumo.
Las prácticas espontáneas de recreación, de ese modo, son entendidas a partir de formas autónomas de producción del espacio como “ﬁsuras” a la lógica del capital, defendida
por Holloway (2013),
como el resultado de una acción de enfrentamiento, de una resistencia, y como construcción
de algo que sea diferente, levantando la noción de dignidad, en el sentido en que la dignidad
no esperará: la ﬁsura es una insubordinación aquí y ahora, no un proyecto para el futuro
(HOLLOWAY, 2013, p.28).

Este tipo de apropiación del espacio, insertado en las ocupaciones urbanas, abarca una
creatividad que se reﬂeja directamente en la forma de la ciudad. Esta nueva forma de vivenciar el espacio se basa, sobre todo, en el valor de uso de la tierra, aunque el valor de intercambio incida constantemente, y está anclada por un hacer diferente, desviante, que emerge
de la vida cotidiana.
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Se resalta que la espontaneidad se da en el cotidiano, justamente donde las ambigüedades se presentan y, por eso mismo, sería el lugar de la resistencia. A partir del conﬂicto y
de la ambigüedad emerge de la vida cotidiana o de otro hacer, resistente y desviante, la recreación logra materializarse de forma concreta, por actuar en el imaginario y tener el carácter liberatorio.
Ante este contexto, consideramos el tiempo de recreación como un tiempo intersticial,
lo que Victor Turner denominaría estado liminar8, que representa aquí una brecha que abre
la posibilidad de experimentar otros medios de producción del espacio. Las prácticas espontáneas de recreación dan la oportunidad de crear espacios por medio de la alegría, sátira, ligereza, ironía.
Cabe destacar, sin embargo, que, históricamente, la noción de vagancia está impregnada
en el imaginario colectivo de la burguesía y aún hoy de la clase media y de la elite dominante.
Como señala Chauí (2012), varios son los estereotipos de vago y perezoso, como el personaje
interiorano Jeca Tatu, de la obra de Monteiro Lobato; el nordestino que es lento y perezoso;
el vago desempleado que gasta su tiempo en la calle; las mujeres de la vida, entre otros.
Este imaginario sigue humillando y culpando a los antiguos negros esclavos, que fueron
sustituidos por trabajadores inmigrantes; los pueblos indígenas, que se resisten a ese tipo
de cultura occidental desde hace más de 500 años; los niños de la calle; las madres solteras,
que necesitan mantener sus casas; o simplemente el desempleado.
En el contexto actual, ese mismo brasileño, que aún es visto como vago y perezoso, colonizado y alienado, ya ve dentro de su cultura la fuerza de su existencia. Valora, como algo
más que sagrado, a su fútbol, cerveza, juego, samba, la música sonando bien fuerte y los bailes de los viernes por la noche,
El “malandro”, ﬁgura importante de la cultura brasileña, puede traer a la luz lo que Paul
Lafargue (2003) veía como la verdadera revolución de la clase popular, el “Derecho a la Pereza”. Muchas veces, ese malandro es el trabajador informal, que busca su sustento, pero
no se rinde a la lógica de la acumulación. Es, así, un desviante, que preﬁere reposar su tiempo
en la rueda de samba, en el bar, en el juego y en la orgía. Es aquel que tocó el tambor en la
Plaza Once para sus “Orixás”, que dio origen a los bloques de carnaval de Rio de Janeiro y
jugó a ser rey por un día.

Narrativas para un próximo diálogo

En el intento de mapear las prácticas de recreación que emergen de los territorios de
la Ocupación Rosa Leão, en Izidora, acabamos por vivenciar junto a los niños, a los habitantes
de lucha, momentos de placer y alegría, en un territorio que para muchos es un mundo extraño y distante, donde sólo se ve la pobreza y se desprecian las riquezas que existen en
estos lugares.

8

Victor W. Turner analizó los Procesos Rituales y delimitó un análisis a partir de los momentos transitorios de
estos rituales, al que llamó de estado liminar. Para el autor, la Liminaridad seria momento de margen de los ritos
de pasaje: fase ritual en la cual los sujetos se presentan indeterminados, en una especie de proceso transitorio de
“muerte” social, para, en seguida, “renacer” y reintegrarse a la estructura social. O sea, una condición transitoria,
un entre- lugar que, por eso mismo, presenta una disolución de la estructura social, creando un estado espacio
temporal externo al que denomina “communitas”.

761

ÓCIOS E RESISTêNCIAS: CRESCER E ENVELHECER EM CONTEXTOS CULTURAIS DIVERSOS

Izidora persiste en un contexto de lucha desde hace cinco años, y es uno de los mayores
conﬂictos de tierras de América Latina. Es un territorio con diversos intereses que se atraviesan. Aún hoy es tratada de forma austera y violenta.
La región de Izidora, ubicada en el vector norte de la capital minera, es objeto de emblemática disputa entre la apropiación del territorio por el Estado capital, mediada por la lógica
privatista, y otras formas de producción del espacio, realizadas por comunidades tradicionales ligadas al quilombo remanente área y ocupaciones urbanas de vivienda, cuya producción del espacio pasa por el orden del común (INDISCIPLINAR, 20179).

762

Abordando más directamente las prácticas de recreación, un punto crucial para discutir
es la cuestión del tiempo. En el contexto de las ocupaciones, el tiempo de recreación no se
deﬁne solamente por el ﬁn de semana, aunque los sábados sean días más movidos a partir
de tales prácticas.
Esto ocurre muchas veces por que el trabajo de los residentes es temporal, como es el
caso de la construcción civil, por la frecuencia del trabajo tercerizado, sin registro formal ni
garantía de derechos. Esto hace que ocurra una lógica distinta entre tiempo libre y tiempo
de trabajo. En el caso de las mujeres es más grave, pues el tiempo fuera del trabajo generalmente es ocupado por los quehaceres domésticos.
Sin embargo, los sábados son los días en que las mujeres se hacen las uñas en la acera,
tomando una cerveza y jugando a las baraja, que se lavan los carros y ocurren los bailes (después del culto religioso). Una de las cosas que diﬁere el tiempo del ﬁn de semana de los días
de semana es la música. Los días hábiles, por más que los niños sigan remontando cometas
intensamente, jugando con la tierra y los materiales de construcción, son días más silenciosos. Ya los ﬁnes de semana todas las actividades de recreación se acompañan de parlantes
con música muy alta.
Los ﬁnes de semana son los días de trabajo comunitario, que no se restringe a un día
de trabajo. Muy al contrario: el trabajo comunitario es un momento de socialización y risa
en muchos momentos. El trabajo pesado ocurre junto con una barbacoa improvisada, cerveza
y música alta.
Figura 2 – barbacoa en la Calle Pedro Pomar

Foto: Izabella Galera (2017)

9

Disponible en: http://oucbh.indisciplinar.com/?page_id=696 . acceso 15 de julio de 2018.
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Las actividades de recreación que ocurren durante la semana son principalmente protagonizadas por los niños, que al volver de la escuela ya se juntan con sus primos y vecinos
y van a jugar. Las prácticas son diversas, pero cabe llamar la atención sobre la capacidad creativa de los juegos en medio de los materiales de construcción. Recordemos: las ocupaciones
son un trabajo de construcción constante. Los niños juegan con carretillas, donde uno de
ellos se sube y el otro lo empuja, con montones de tierra, arena, piedras y de estos materiales
surgen inﬁnitas posibilidades de diversión.
Otro punto fuerte, principalmente entre mayo y septiembre son las cometas. Todo niño
tiene o quiere tener una cometa. En todas las tiendas de comestibles se vende el hilo, y las
cometas que no son compradas, se hacen de bolsa plástica. También los carritos y las bicicletas son los juguetes más constantes en los territorios.
Figura 3 y 4 – Niño jugando con un carrito un día lunes y niños haciendo cometas en el Festival de Cometas que
ocurrió el día 08/07/2017

Foto: Izabella Galera (2017)

En mayo de 2017 conversamos con aproximadamente 15 niños, y al preguntarles lo que
más les gustaba hacer para jugar, las respuestas fueron remontar cometas, subir a los árboles,
jugar a la escondida, jugar a la pelota y jugar a los maestros. Al reﬂexionar sobre estas actividades, resaltamos que ninguna de las prácticas, excepto jugar a los maestros, necesita un
espacio ﬁjo. Es decir, lo importante es que tengan árboles, que tengan un espacio abierto
para jugar a la pelota, pero el jugar no se restringe necesariamente a un espacio de parquecito o plaza. Los juegos son juegos de la calle y son dinámicos.
Figura 5 - Niños jugando al fútbol y utilizando el portón como arco.

Foto: Izabella Galera (2017)
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Entramos, aquí, en el carácter espacial de la recreación. Para los niños la recreación se
ejerce principalmente en la calle, pero siempre cerca de las casas donde viven. Esta apropiación genera lo que Magnani (2003) llama “Pedazo”, que es una unidad territorial que se constituye por las prácticas de recreación, por eso mismo tiene un carácter efímero.
Los “pedazos” son formados por personas que viven cerca, y una de las características
de las ocupaciones es la proximidad de los parientes, o sea, los vecinos muchas veces también
son primos. La presencia de muchos niños acaba por contribuir a la formación de núcleos
de juegos. Generalmente hay un adulto cerca observando, pero no hay un control ni imposición de las actividades ejercidas.
Figura 6 – Niños remontando cometas cerca a la Cancha 13 - rosa Leão

Foto: Okupa Mídia (2017)

Se buscó cartograﬁar las prácticas de recreación, a partir, inicialmente, de un diario de
campo elaborado sobre un mapa, sintetizando todo posteriormente en un solo mapa. De
esta forma, además de entender cuáles son las prácticas de recreación de la Ocupación, también comprendemos cómo estas se especializan, dentro de la lógica de los “Pedazos”.
El ejercicio de dibujar el mapa y luego dibujar en el mapa hace con que el entendimiento
del territorio se establezca por otras vías, que son mucho más ricas cuando se conoce el territorio al caminar, sentarse, mirar el paisaje, y también al cartograﬁar dentro de una escala
más grande y más abstracta (Figura 7).
El camino recorrido por este ensayo busca destacar que la recreación es una parte fundamental de la vida en comunidad y, en nuestro caso especíﬁco, una actividad constante
ejercida en las Ocupaciones Urbanas. Destacamos aquí que esta parte tan rica e importante
de la vida es capaz de transformar el espacio-tiempo en la medida en que es vivenciada.
Vemos, en los momentos de recreación, un momento en que se comparte, se intercambia y se divierte. Extrapola la dicotomía espacio privado X espacio público, generando territorialidades comunes, que Rancière (2005) denomina “Compartir lo Sensible”. Ese compartir,
para el autor, representa al mismo tiempo la participación en conjunto y la construcción
común y la separación y distribución igualitaria de la porción que, producida colectivamente,
será compartida entre el grupo.
Nos vale retomar la resistencia que se expresa en las prácticas y territorios de recreación
dentro de las ocupaciones urbanas. Es evidente que, inmersos en tanta adversidad y negación
de derechos fundamentales, el juego, la risa y la ﬁesta son formas de subvertir la lógica perversa de exclusión social y producir otros territorios, proclamando de forma radical el “Derecho a la ciudad”.
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Figura 7 y 8 - Primer mapeamiento realizado;
mapa de los Pedazos de recreación, las áreas todavía posibles de preservación y áreas de potencial uso colectivo.
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Fuente: Elaborado por las autoras

Cabe destacar aquí que la recreación como forma de resistencia no se conﬁgura como
una bandera que demanda del estado la “ciudad formal”, pues hay una potencia revolucionaria que emerge de la vida urbana, a partir de los espacios creados espontáneamente,
donde sin la presencia positiva del poder público, demuestra el resistir cotidiano de aquellos
que entienden la risa como alimento y la recreación como potencialidad revolucionaria, abarcando la noción de libertad y la experiencia de algo diferente.
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¿EL EsTADIo Es DE qUIÉN? - LA CoPA DEL mUNDo DE brAsIL y LA
ExPULsIóN DEL HINCHA DE Los EsTADIos1
Simone Gonçalves de Paiva2
Bruno Modesto Silvestre3

rEsUmEN
El objetivo de esta investigación consistió en analizar cómo los cambios ocurridos en los estadios brasileños contribuyeron a la alteración del público y la forma de relacionarse con el espacio y tiempo de
ocio en los estadios. Para esso, se analizó el período de las dos Copas del Mundo de Fútbol con sede
en Brasil (1950 y 2014). Como metodología, se realizó una investigación documental por medio de periódicos de gran circulación en los períodos especiﬁcados, además de una investigación comparativa
que buscó relacionar los datos de los dos mundiales. El análisis de dos momentos distintos tanto político
y económico, como deportivo, ratiﬁca cómo los cambios alteraron el uso y el signiﬁcado del estadio de
fútbol. Se constata que las alteraciones realizadas en los estadios, además de priorizar un espacio y
tiempo de ocio vinculados al consumo, traen elementos de elitización y exclusión de los que no pueden
pagar por ese nuevo formato, o sea, las arenas alejaron las capas populares de las gradas.
PALAbrAs CLAVE
Ocio; estadios de fútbol; Copa del Mundo.

Introducción

Con la llegada de la Copa del Mundo de 2014 a Brasil, se aceleró un proceso que era de
cierta forma eminente: La modernización de los estadios. Impulsado por el nuevo modelo
de deporte, en el que estos equipamientos se convirtieron en una rica fuente de inversiones,
los clubes brasileños comenzaron a buscar medios para establecerse dentro del nuevo orden
mundial. La copa fue un estímulo para acelerar la reformulación de esos espacios.
Vivimos en un período que el deporte se asigna mucho más allá de las líneas de la competición deportiva, se ha transformado constantemente, acompañando el ordenamiento de
la sociedad, principalmente en un aspecto económico. Según Dunning (2003) hace algún
tiempo ya no es necesario mucho esfuerzo para mostrar cuánto el deporte se ha vuelto importante en el contexto mundial. Dejó de ser una simple forma de competición, para convertirse en uno de los grandes negocios del mundo: un mercado en constante crecimiento.
Los campeonatos continentales y mundiales se convirtieron en eventos grandiosos, sucediendo en gimnasios y estadios modernos, con gran aporte de capital, audiencia con pico de
miles de millones de telespectadores y medios de comunicación que cubren y anuncian en
diversos idiomas y en las más diversas plataformas.
El fútbol es el deporte que quizás más se haya transformado en las últimas décadas, el
proceso de mercantilización y globalización se presenta de forma mucho más acelerada y
actuante en él. Teniendo en cuenta el fútbol como referencia no se puede negar que él evo1
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lucionó a partir - o junto - de interferencias de la sociedad en que él estaba inserto, así como
muchas sociedades encontraron en el fútbol una forma de representación e identidad. “El
fútbol es ciertamente modelado por y dentro de una sociedad más general, pero él produce
su propio universo de relaciones de poder, signiﬁcados, discursos y estilos estéticos”.
Los megaeventos deportivos se han convertido en un gran símbolo de este nuevo modelo de deporte, una forma construida para ir mucho más allá de la exhibición deportiva.
Basado en una sociedad capitalista, los eventos deportivos se fueron modelando mucho más
allá de la competición deportiva, el deporte como una forma de consumo transformó tanto
la competencia como la simple práctica deportiva de ocio, así como la organización de un
evento deportivo en sí.
La Copa del Mundo como el mayor símbolo del fútbol, el torneo que reúne a varias selecciones en busca de un título, se ha colocado a lo largo del tiempo como una de las competiciones deportivas más importantes, el símbolo máximo de ese deporte. Su inicio tímido
en 1930 en el pequeño Uruguay hasta la superproducción en el continental Brasil en 2014,
dibuja la evolución y la metamorfosis que el deporte y todo a su alrededor pasaron.
Brasil tuvo la oportunidad de ser anﬁtrión del mundial en dos momentos de su historia,
en 1950 y 2014. Queda patente que a diferencia de los eventos anteriores para los de hoy,
se construye mucho por esa transición que se pasó con deporte y con la sociedad. Si antes
esos eventos tenían un carácter mucho más simbólico, hoy se constituyen como algo mucho
más concreto. El estadio de fútbol se ha convertido en un espectro de esa transformación,
representando el cambio del deporte y del signiﬁcado de su usufructo.
El estadio de fútbol se produce como un equipamiento exclusivo para la práctica de este
juego, pero a lo largo del tiempo se constituye como un importante espacio de manifestación
y construcción de identidades. él comenzó a presentarse con una perspectiva cultural, es
decir, un espacio de fruición de las manifestaciones culturales, éstas, marca de la expresión
humana. En Brasil, se convirtió en un lugar importante para el ocio de la sociedad, una forma
de contemplar la práctica del fútbol y las emociones que ese posibilita, sin embargo, no pasaría ileso de las transformaciones del deporte.
Cuando la Copa de 1950 llegó al país, él pasaba por un importante momento de transición política y el fútbol se consolidaba como el deporte de la nación. En 2014, 64 años después de aquel mundial, el fútbol es algo totalmente consolidado y concreto, pero los intereses
en torno a ese deporte se han vuelto tan amplios, que hace creer que estamos lidiando con
prácticas distintas.
En 1950, ya existía un movimiento para modiﬁcar los estadios existentes y construir
nuevos con capacidad para más aﬁcionados, ya que en aquella época éstos eran pequeños
y se dirigían a la burguesía brasileña, el interés era fortalecer el movimiento de popularización
del fútbol, que ya estaba en marcha y hacerlo aún más del pueblo. Como en aquella época
el deporte cargaba una organización sin experiencia, los proyectos arquitectónicos de los estadios estaban dirigidos a las multitudes y sin limitaciones dentro del área dirigidas a la hinchada (Nascimento & Barreto, 2013). En 2014, el proyecto va más allá de sólo grandes
proyectos arquitectónicos construido para multitudes, el espacio se convierte en un ambiente
diseñado mucho más para la apreciación y el consumo del espectáculo, que para la acción
del torcer. El nuevo modelo de arenas, denominación reconocida a los nuevos estadios, pa-
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rece buscar un control del modo de vivir el deporte, al contrario de las primeras ediﬁcaciones
deportivas que buscaban ampliar la participación del público en números.
Por lo tanto, el objetivo de la investigación consiste en analizar cómo el cambio en el
modelo de estadio, impuesto por la FIFA y el nuevo estándar implementado en el deporte,
contribuyeron a la transformación del público que frecuenta esos espacios y la forma de relacionarse con el espacio y tiempo de ocio en los estadios. Utilizamos como objeto de análisis
las Copas del Mundo de Fútbol con sede en Brasil (1950 y 2014).
Para consolidar esa investigación, se realizó una investigación documental por medio
de periódicos de gran circulación en Brasil y presente en los períodos especiﬁcados de elección de las sedes y ejecución del mundial, además de una investigación en los informes oﬁciales de los mundiales. Los periódicos elegidos fueron el Estado de São Paulo y el Jornal O
Globo. Godoy (1995) plantea que la investigación documental puede presentar un carácter
innovador y traer contribuciones importantes a la investigación. Además, se realizó una investigación comparativa que buscó relacionar los datos de los dos mundiales.
El fútbol y la Copa del Mundo se han transformado, a punto de hoy ser considerados,
como una gran inﬂuencia mundial, representada por la FIFA. Haciendo importante investigar
cómo este nuevo modelo de deporte y de estadio ha cambiado las vivencias de ocio alrededor del fútbol y en este espacio que antes creado primordialmente para exhalar emociones,
hoy es un área destinada al usufructo del producto fútbol y del consumo que lo rodea.

El apoyo controlado y limitado por el modelo de estadio

En Brasil, el fútbol construyó una relación muy íntima y llena de signiﬁcados. Cuando
hablamos de ese deporte entramos en una esfera llena de simbolismos, mitos e historias.
Murad (2007: 17) aﬁrma que “el fútbol es mucho más que un deporte profesional de alto
rendimiento: es la metáfora de una sociedad”. El espectáculo deportivo se constituye como
tiempo y espacio de ocio para una parte considerable de la población brasileña y los estadios
de fútbol se convirtieron en símbolos de esa manifestación.
La Copa del Mundo es un ejemplo de este momento de fruición de emociones y cultura,
se caracteriza como un ritual deportivo, un período en que se reúnen en un determinado
espacio los más diversos números de manifestaciones emocionales y culturales y el estadio
se ha convertido en el espacio especíﬁco para estas manifestaciones. él se inserta dentro del
espacio urbano ganando una importancia y un simbolismo el en intimo de aquella sociedad.
En 2014, el interés en construir o reformar los estadios se presentó como una posibilidad
de reformulación de esos espacios, principalmente los ligados a los clubes profesionales de
fútbol, haciéndolos así en focos de inversiones económicas. En ese escenario, el estadio se
convirtió, sobre todo, en una fuente de ingresos ﬁnancieros para los clubes y los espectadores
adquirieron como marca principal, el carácter de hinchas consumidor. Al mismo tiempo, las
manifestaciones ligadas al ocio también se vincularon con las prácticas de consumo del espectáculo deportivo.
Cuando fue introducido inicialmente en Inglaterra, el nuevo modelo de estadio tenía
como objetivo disminuir los casos de violencia e impedir que tragedias como la de Hillsborough ocurriera nuevamente, donde más de 90 aﬁcionados del Liverpool murieron y otros
700 resultaron heridos. El gobierno inglés creó un documento que impuso una serie de reglas
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para la reformulación y funcionamiento de los estadios en días de juegos, era conocido como
Taylor Report (Cruz, 2005).
La idea de ese modelo de estadio era impedir las posibles reacciones violentas de los
aﬁcionados, con eso el área donde éstos quedaban de pie, conocida en Brasil como General,
fue tomada por sillas numeradas, las bebidas alcohólicas pasaron a ser prohibidas, los aﬁcionados pasaron a ser vigilados por cámaras de seguridad (Giulianotti, 2002) entre otras regras. Esta reformulación no sólo transformó el estadio en un nuevo ambiente, como
remodeló las formas de apoyar.
Con el paso de los años y la completa llegada de la mercatilización al fútbol y sus equipamientos, los estadios se convirtieron en proyectos aún más complejos y selectivos, una de
las mayores vitrinas del fútbol moderno: instalaciones grandiosas, gradas tomadas por sillas,
restaurantes, tiendas, entre otros espacios. Se hace algo mucho más volcado al consumo del
espectáculo y de sus mercancías.
Sin embargo, no siempre los Mundiales se construyeron con estadios Estándar FIFA.
Poco antes de la Copa del Mundo de 1950 llegar a Brasil, el país ya poseía algunos estadios
de pequeño porte y algunos espacios reutilizados para el fútbol, como velódromo. El antiguo
modelo era reconocido como espacios elitizados, pequeños y selectivos no correspondía con
la demanda de un deporte que se popularizaba cada vez más entre la población. Luego, se
identiﬁcaba una necesidad y un interés en ampliar los espacios destinados al fútbol. La Copa
sería un estímulo para esa reformulación. En ese sentido, la ampliación y la construcción de
estadios para el mundial de 1950 cargaba el discurso del “gigantismo”, vinculado a la idea
de progreso económico y de ocio para las grandes masas. Sin embargo, Mascarenhas (2013)
aﬁrma que, incluso sin la Copa del Mundo de 1950, el país habría pasado por ese proceso
todo de popularización del fútbol y de los estadios.
El análisis de dos momentos distintos tanto político y económico, como deportivo, ratiﬁca cómo los cambios alteraron el uso y el signiﬁcado del estadio de fútbol. Hillier y Hanson
(1984 como citado en Nacimiento y Barreto, 2013, p.1) aﬁrman que las relaciones de los individuos en el espacio se construyen mucho por medio de las limitaciones y permisos que la
arquitectura de éste posibilita. La arquitectura no existe sin las relaciones sociales, toda ediﬁcación se construye pensando en su futuro uso social.
La relación, entonces, no es estática. El individuo, y la sociedad, también poseen la libertad
de apropiarse de la estructura espacial que se le da de modo particular y redeﬁnir reglas de
uso, incluso subvirtiendo ciertas deﬁniciones del diseño de uso original. En realidad, lo que
se establece es una relación necesaria e inevitable entre sociedad y espacio que, cuando se
consolida, termina por hacer de la dimensión espacial un componente de esta sociedad.
(Nascimento & Barreto, 2013, p.2).

El estadio vuelve a ser burgués

Las décadas de 40 a 70 fueron responsables de la mayor parte del surgimiento de los
estadios en Brasil, fue el período de consolidación del deporte. Así como 2014, la Copa de
1950 fue un factor de aceleración para proyectos en espera salir del papel. En el inicio del
siglo XX el fútbol era una reconocida práctica burguesa, y los espacios en que ésta ocurría
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era limitada a la elite brasileña. En la década de los 40, dos factores actúan para que este
cuadro cambie: la popularización del deporte y la necesidad del Estado4 de atarse a él. En
aquella época el carácter de estadio público era respetado, no se defendía la privatización
de un espacio que debía ser destinado a la población. Al contrario de 2014, que los gastos
públicos con estos equipamientos son duramente criticados y se deﬁende un proyecto de
arena privada. Ellas son vistas por los clubes de fútbol como una manera de potenciar su
poder de mercado.
El estadio de fútbol se construyó en Brasil como un espacio para expresión y emociones
relacionadas al club del corazón o la selección brasileña, un área indiferente a clases, motivada por el placer de vivir el deporte, lo que era puramente consumido hasta la llegada del
Estándar FIFA . El ocio era limitado al juego, hoy ese espacio de ocio se compone por una
serie de atracciones que van más allá del espectáculo deportivo. Este nuevo estándar de estadio implementa una serie de restricciones que, muchas de ellas, designadas por el precio
de este nuevo modelo, cuanto más comodidad y opciones de entretenimiento, más caro se
hace apreciar el fútbol.
De la Corte (2009) aﬁrma que los cambios iniciados en Inglaterra en 1990 fue el inicio
de ese nuevo modelo, que acompañado por el cambio del mercado del deporte fue agregando nuevos valores. El deporte se ha convertido en un negocio, el estadio organizado se
vuelve un equipamiento más seguro y más rentable, gracias a los nuevos niveles de confort,
el valor del ingreso tiende a crecer. El fútbol vuelve a ser un deporte selectivo. El nuevo público es menos fanático, busca ocio y entretenimiento y se muestra menos violento (De La
Corte, 2009).
Aunque los momentos históricos analizados son distintos, tanto desde el punto de vista
político y económico, como deportivo, esas características no atenúan la relación entre los
dos mundiales, sino que ratiﬁcan que los cambios en el universo del fútbol, principalmente
las económicas, reforzaron la alteración de público y la forma en que se maneja con el espacio
en las arenas deportivas.
Las arenas corroboraron los cambios y el crecimiento de un modelo de ocio vinculado
a la compra y venta de mercancías y servicios. En ese escenario, el estadio se ha convertido
en un bien que posibilita, además de su propio consumo, el de otras mercancías y relega a
segundo plano el ocio como manifestación de la cultura y sociabilidad humana. Algo que
deja claro que ese carácter se transforma, es cuando en 2014 las sedes para el mundial son
escogidas por motivos económicos y potencialización turística. El momento en que el gobierno decide llevar un estadio a Manaus, Cuiabá y Brasilia relega cualquier cultura del fútbol,
pues son estados sin gran tradición en ese deporte y sin la necesidad, inicial, de poseer equipamientos tan grandes y caros. Al contrario de 1950, que no sólo la jerarquía de la cultura
del deporte fue privilegiada como la importancia en el contexto político del país. Las seis ciudades eran reconocidas como los principales centros de aquel Brasil (Mascarenhas, 2014).
Cuando el Maracaná fue inaugurado el 16 de junio de 1950 el discurso de la prensa era
cargado de nacionalismo y emoción, mucho por el tamaño de aquel estadio y cómo él serviría
como construcción de una identidad nacionalista. El mismo periódico en 2013 exalta las me4

El Gobierno Vargas (1930-1950) hizo un fuerte uso del fútbol como propaganda política, durante su mandato
este deporte fue un gran inﬂuyente de las primeras políticas públicas implementadas en Brasil, además de utilizar
de la actividad y de los espacios destinados a él como bancada para la propaganda política.
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morias del estadio a lo largo de los tiempos y como esa transformación para la Copa de 2014
hizo mal al histórico estadio y a los hinchas. “El Maracaná es el espíritu del carioca5, y la general era la encarnación de eso. Hoy el estadio está más para FIFA que para Mario
Filho6”(Tabak, 2013). Importante evidenciar el Maracaná no sólo por ser un símbolo nacional,
sino también su importancia mundial, cuando fue construido, era el mayor el estadio del
mundo, reverenciado por su gigantismo. A lo largo del tiempo se colocó como un verdadero
monumento del fútbol brasileño, y construyó junto con las hinchadas de equipos cariocas y
de otros equipos del país una serie de historias que caracterizan ese contraste e importancia
simbólica del estadio de fútbol. No sólo un espacio para el deporte, sino un lugar para manifestar emociones. Una especie de búsqueda de la excitación como diría Elías y Dunning (1992).
La arquitectura de los estadios actuales permite (y buscan) crear ambientes distintos, o
sea, espacios que separen a los individuos por jerarquía o clase. Gaﬀney y Mascarenhas
(2004) aﬁrman que el proyecto de arena deportiva destaca la división de “clases” que existe
en el interior de ese espacio. Estos ambientes se han vuelto selectivos, pues presentan ingresos más caros y esos valores se relacionan a factores como proximidad del campo de
juego y comodidad.
En 2014, eran 12 estadios, siendo 6 más que 1950, que costaron más de 8 millones de
reales (Brasil, 2014) un valor 20 veces mayor que en el primer mundial, en el que costaron
cerca de 400 millones de reales (Farrugia, Salgado, Zucchi & Ximenes, 2013, 2013). El ingreso
más barato correspondía a R$ 30,00 y el más caro a R$ 1980,00 (Leite, 2013), además del
precio lo que distinguía estos dos tipos de acceso era la distancia para el césped. El valor simbólico de 30 reales posibilitaba una visión minúscula y limitada del juego. En 1950, los valores
eran relativos solamente al tipo de asiento, las sillas cautivas o gradas, el aﬁcionado podía
escoger por el “confort” de la silla o el placer de sentarse en el cemento, estos billetes giraban
en torno a 32 a 45 reales (Confederación Brasileña de Deportes, 1950).
El precio de las entradas relacionadas con el salario mínimo de la sociedad de los períodos en cuestión ya nos permite entender cómo la apropiación del estadio se dio en las Copas
del Mundo y cómo se observa un cambio del perﬁl del frecuentador. A partir de los datos levantados se identiﬁcó, al relacionarse la media del valor del ingreso con el salario mínimo
de los años de análisis, que la Copa del Mundo de 1950 presentaba un ingreso que equivalía
al 8,8% del salario mínimo, mientras que en 2014 correspondía al 73%. El promedio de ingreso en el primer mundial era de 33,57 cruceros que hoy sería relativo a los R $ 35,087,
mientras que en 2014, el ingreso promedio era equivalente a los R$531,79.
Esta serie de transformaciones del fútbol, acarrearon directamente en la mutación de
los estadios y es patente aﬁrmar que estos cambios interﬁrieron en las formas de manifestaciones y expresiones culturales de los aﬁcionados. Todo ese proceso iniciado como una
necesidad de control de violencia se amplió a un cuadro de restricciones de casi todos los
tipos de manifestaciones.
5
6

7

Carioca identiﬁca quién nace en la ciudad de Río de Janeiro.
Mario Filho era periodista y fue uno de los responsables de la construcción del Maracaná. Debido a su inﬂuencia
en el periodismo deportivo y su pasión por el fútbol, se utilizó para fortalecer el discurso en cuanto a las
necesidades de construir un estadio de fútbol en la entonces capital federal. Río de Janeiro fue capital de Brasil
entre 1763 a 1961, cuando fue oﬁcialmente trasladada a Brasilia.
Valor corregido por la inﬂación de 2014 - Banco Central de Brasil
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El deporte controlado por principios del mercado, no se interesa por la democratización
sino por la popularización y masiﬁcación de su práctica en busca de un grupo de individuos
dispuestos a consumir su espectáculo deportivo y productos adyacentes. Giulianotti (2012)
aﬁrma que esa transformación en el modo de promover el deporte también posibilitó la
creación de nuevos tipos de aﬁcionados. Los ﬂaneurs que de acuerdo con el autor es un hinchado frío y consumidor, o sea, él está allí consumiendo el espectáculo, principalmente por
medio de los medios e internet, es un individuo que no posee una identiﬁcación con el
equipo, y puede cambiar fácilmente su apoyo basado en resultados o debido a relación a
algún jugador (Giulianotti, 2012).

Conclusión

Este trayecto por los dos mundiales con sede en Brasil nos ayuda a entender toda esa
transformación que ha tomado cuenta del Fútbol y cómo eso interﬁere en la forma de contemplarlo. Se constata que las alteraciones realizadas en los estadios, busca de cierta forma
impedir la consolidación de un usufructo construido por el individuo frecuentador del estadio. El espacio exaltado para ser un ambiente de expresiones y emociones, tiende a priorizar
un espacio y tiempo de ocio ligado al consumo. Y después de la Copa de 2014 se observa
que esa transformación causada por el mundial ya alcanza los campeonatos nacionales y regionales, por los valores de ingreso, el cambio del perﬁl de hincha y la caída del público en
los estadios.
João Havelange cuando tomó posesión en la FIFA en 1974 ya aﬁrmaba “vine a vender
un producto llamado fútbol!” (Galeano, 2002). El fútbol cada día más atrevido al mercado
se ha colocado mucho más como un producto para la venta y el consumo, su carácter simbólico ha quedado enganchado a momentos dentro del campo que aún no se puede, en
cierto modo, controlar como el juego y el gol. Además de que la FIFA ya intente controlar los
tipos de celebraciones de los jugadores.
Por más que nos intente sacar la emoción y apartarnos de lo que construimos, no
habrá renuncia sino resistencia. Al final, como dice el dicho popular brasileño “¡El fútbol
es del pueblo!”.
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rEsUmEN
La trayectoria de las políticas públicas de deporte y ocio en Brasil está marcada por una serie de avances
y retrocesos. En esa trayectoria consideramos dos momentos como marcos para la construcción de una
política pública de deporte y ocio y la democratización del acceso a cada uno de los brasileños. El primero
en virtud de la inserción del deporte, en sus dimensiones de rendimiento, educativo y de participación,
en la constitución federal de 1988, como un deber del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 217,
título VIII, capítulo III, sección III. El objetivo de este texto es presentar el proceso de discusión y las contribuciones del Foro de Políticas Públicas de Deporte y Ocio para los Pueblos Indígenas (FOPPELIN) para
la construcción de la política pública de deporte y ocio para los pueblos indígenas en Brasil. Este estudio
combinó las investigaciones bibliográﬁca y documental. En particular, la investigación documental se
realizó con base en el análisis del texto orientador del Foro y de las propuestas construidas a partir de
los debates sobre los cuatro ejes temáticos de esta acción: 1- Deporte, Ocio y Desarrollo Sostenible; 2 Deporte, Ocio, Cultura y Territorio 3- Deporte, ocio, Salud y Educación; 4 - Deporte de Alto Rendimiento
y Atletas Indígenas. El tratamiento de esta información se basó en el análisis de contenido. Observamos
durante la reunión del FOPPELIN, una relación imbricada entre desarrollo sostenible, salud, educación
y derecho al territorio. Enfatizamos la importancia del debate acerca de políticas de derecho en la dirección de una Política Cultural, que promueve experiencias de Deporte y Ocio como posibilidad de efectividad de una vida ciudadana, entrelazada a los derechos de salud, educación, desarrollo, e incluso al
deporte de alto rendimiento. Esto nos ha provocado una atención a la importancia de hacer efectiva la
participación y la voz de los representantes de los diferentes pueblos. Contar las historias de sus prácticas
corporales, o de sus luchas por el derecho a la tierra, a la salud ya la educación, hacía vibrar el sentimiento
de que cada uno de los pueblos indígenas ganaba visibilidad y reconocimiento. Entendemos que el FOPPELIN se constituyó en un tiempo y espacio de resistencias, de encuentros, diálogos y entendimientos
acerca del deporte y el ocio, estos siendo comprendidos y relacionándose con todo el modo de vida indígena, y participando de la construcción histórica social que puede provocar el “ fortalecimiento de la
existencia de este pueblo. En lo que se reﬁere al debate del derecho al deporte y al ocio, el reconocimiento de sus especiﬁcidades y experiencias culturales constituye una cuestión central para el debate
político. En las relaciones con el Estado, reivindican el diálogo constante y destacan la relevancia de los
indígenas asumir protagonismo en los procesos decisorios, en diálogo con sus pares. Siendo así, no marcamos aquí una ﬁnalización sino la necesidad de continuidad, ya que por más que esta realidad haya
estado presente desde hace siglos, empezamos a participar de ella sólo ahora.
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La participación política, como condición democrática, implica acceso a la educación, a
la cultura, a la salud, a la construcción identitaria, requiriendo que el Estado asuma su responsabilidad como conductor de la ciudadanía. Las políticas de derecho, así referenciadas,
están intrínsecamente ligadas a las condiciones de participación social, así como al destino
presupuestario que esas demandan. Con ese sentido, Demo (1994) nos provoca reﬂexionar
sobre la noción de pobreza, insertándola en una dinámica política, en la que la desigualdad
de derechos se revela como su cara más dura, reforzando relaciones de poder, privilegios,
asistencialismo y sentimientos tutela. El diálogo con Freire nos recuerda el término “politicidad”, para designar ese enfrentamiento político entre incluidos y excluidos. Para Freire
(1993), la pobreza no se restringe a las cosas materiales, pero implica una habilidad para
conducir con autonomía el propio destino.
Para analizar las políticas públicas para los pueblos indígenas, en especial la que se esbozó a partir de la reunión del Foro de Políticas Públicas de Deporte y Ocio para los Pueblos
Indígenas (FOPPELIN), consideraremos dos momentos como marcos para la construcción de
una política pública de el deporte y el ocio y la democratización del acceso a cada uno de los
brasileños. El primero, en virtud de la inserción del deporte en sus dimensiones de rendimiento, educativo y de participación en la Constitución Federal de 1988, como un deber del
Estado, conforme a lo previsto en el artículo 217, título VIII, capítulo III, sección III. Apontamos
las tres dimensiones del deporte porque en el texto de dicho artículo se observa en dos pasajes esas intenciones. En la apertura, de acuerdo con el anuncio de que “Es deber del Estado
fomentar prácticas deportivas formales y no formales”, lo que permite considerar el deporte
no formal como manifestación deportiva participativa y educativa. Y en el § 3º, que declara
que “el Poder Público incentivará el ocio, como forma de promoción social.” (Constituição
da República Federativa do Brasil, 1988, p. 7). El segundo momento como marco para la construcción de una política pública se concreta con la creación del Ministerio del Deporte (ME)
de la Medida Provisional nº 103, del 1 de enero de 2003, asumiendo la función de “formular
e implementar políticas públicas inclusivas y de aﬁrmación del deporte y del ocio como derechos sociales de los ciudadanos, colaborando para el desarrollo nacional y humano”. (Medida Provisória nº 103, 2003).
Este proceso de construcción e implementación de la Política Nacional de Deporte y
Ocio se viene delineando para atender a toda la población, incluyendo los anhelos de los
pueblos y comunidades tradicionales (indígenas, quilombolas, ribereñas, rurales, comunidades de terreiro, extractivistas, caboclos, pescadores artesanales) con el propósito de cumplir
con el deber del Estado de reconocer la diversidad sociocultural, prácticas y saberes tradicionales de los pueblos, comprendiendo que las políticas públicas deben ser elaboradas, desarrolladas y evaluadas con la participación caliﬁcada de todos los segmentos, especialmente
de aquellos a quienes se destinan las acciones y programas.
Observamos, así, que desde su constitución, aunque de forma lenta, el ME viene empeñándose para construir e implementar una política nacional de deporte y ocio que atienda
a los anhelos y derechos de la población indígena
Destacamos que la cuestión indígena hasta 2016 fue objeto de atención en el ME, por
medio de inversiones y de apoyo a la investigación. Se deriva de la realización de eventos
cientíﬁcos y tecnológicos, así como el desarrollo de proyectos y programas que contribuyan
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a la calidad de vida de los pueblos indígenas. Observamos que las inversiones realizadas, en
el campo de la gestión pública, en acciones que promueven el deporte y el ocio, contribuyen
al fortalecimiento y valorización de las prácticas corporales indígenas. Los Juegos de los Pueblos Indígenas, seguido del Programa Deporte y Ocio de la Ciudad (PELC), Red CEDES y de la
creación de un sector responsable de las cuestiones indígenas, denota un avance en la construcción de una agenda que busca efectivizar el derecho social al deporte y el ocio.
Sabemos la relevancia de interpelar el sentido de los derechos de los pueblos indígenas
al deporte y al ocio. De forma compleja, observamos que estos involucran sus experiencias
culturales, sus relaciones con el ambiente y los territorios que habitan, así como sus formas
sociales y económicas, entrelazándolas a un conjunto de contradicciones de la sociedad moderna, de la cultura mediática y de la industria cultural. Observamos, sobre todo, que el derecho a experiencias universales, como el deporte y el ocio, también provoca un
fortalecimiento de experiencias culturales tradicionales y la emergencia de estrategias de
preservación de su patrimonio material e inmaterial.

Deporte, ocio e Indígenas: Políticas Públicas del mE

A lo largo del proceso histórico de creación y desarrollo del ME, identiﬁcamos un movimiento democrático en el proceso de efectivación de las acciones que promuevan el acceso
al deporte y el ocio, a través de políticas públicas de derecho. En este escenario, destacamos
la Conferencia Nacional de Deporte (CFNE) como un espacio de debate, formulación y deliberación de las políticas públicas de deporte y ocio para el país. A pesar de ser organizada
de manera descentralizada, por medio de etapas municipales / regionales, estatales y nacionales, con el propósito de intentar garantizar una amplia participación de la sociedad en ese
proceso, así como de manera a permitir a los entes federativos presentar cuestiones relevantes a partir de demandas especíﬁcas de la realidad local, no identiﬁcamos en las conferencias ejes y temáticas de deporte y ocio dirigidos a los pueblos indígenas.
Los resultados de las conferencias poco han subsidiado el desarrollo y la implantación de
las políticas públicas de deporte y ocio en el país, pues aún ocurre el mantenimiento de la jerarquización en el ﬁnanciamiento de recursos en el fomento de las políticas públicas privilegiando
el deporte de rendimiento en detrimento del deporte participativo y educativo . Esto se hizo
evidente en la priorización del gobierno federal por la política de los megaeventos deportivos
(Juegos Pan y Parapanamericanos de 2007, Copa del Mundo de 2014 y Olimpiadas de 2016).
A pesar de todos estos devaneos en el proceso de desarrollo e implantación de políticas
públicas de deporte y ocio en el país, observamos que a lo largo de los últimos años de la historia de las políticas públicas hay un esfuerzo en proponer acciones aﬁrmativas de identidad,
y en ese proceso, lenta y gradual, hacer que se efectúen también en las políticas de deporte
y ocio. Así, la democratización del deporte y el ocio y la promoción de su acceso intenta romper
los límites urbanos, llegando a los pueblos y comunidades tradicionales e indígenas.
A pesar de las presiones a favor de una homogeneización cultural, en las sociedades
contemporáneas se puede observar la aﬁrmación de las identidades étnicas y, al mismo
tiempo, un ﬂujo mayor por medio de sus fronteras, lo que lleva a formas diversas de relación
con la alteridad. Veras (2004) destaca que el tiempo en que para encontrar el exótico era
preciso cruzar los océanos entró en la historia de la Antropología. Así, las sociedades plurales
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demandan análisis ﬁnos de los procesos identiﬁcatorios, excluyentes, clasiﬁcatorios e integradores. Un estudio más profundo y crítico acerca de la autonomía cultural o intencionalidad
histórica de la alteridad indígena puede permitirnos veriﬁcar que
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[...] devemos prestar mais atenção aos hesitantes relatos etnográﬁcos sobre os povos indígenas que se recusavam tanto a desaparecer quanto a se tornar como nós. Pois acontece
que essas sociedades não estavam simplesmente desaparecendo há um século, no início
da antropologia: elas ainda estão desaparecendo – e estarão sempre desaparecendo [...].
Elas vem tentando incorporar o sistema mundial a uma ordem ainda mais abrangente: o
seu próprio sistema de mundo. (SAHLINS, 1997, p. 52).

Los estudios étnicos se han ampliado de forma creciente en la sociedad brasileña. Estos
estudios abarcan desde las prácticas cotidianas, hasta los embates y acciones políticas de las
relaciones interétnicas. Según Pinto (2011, p.5):
O resgate, a valorização e a difusão da cultura indígena são elementos necessários à preservação dos conhecimentos e das manifestações culturais advindas das mais de 220 etnias
que vivem nas diferentes regiões do nosso País. São valores, ritos cotidianos que se apresentam no universo cultural das sociedades indígenas e que se manifestam em suas danças,
cantos, pinturas corporais e em seus jogos esportivos que valorizam o lúdico, o brincar e a
expressão de sentimentos como a alegria, essenciais para a qualidade de vida do ser humano
e sua convivência social.

En el estudio de los juegos de los pueblos indígenas brasileños, destaca que los juegos
se constituyeron a partir de una demanda de los pueblos indígenas a los órganos gubernamentales, al presentarse como “un conjunto de prácticas culturales de diversas etnias. “Sin
embargo, también llama la atención sobre la relevante inﬂuencia de prácticas hegemónicas
de la cultura occidental moderna, teniendo el deporte como foco. Cabe aquí destacar una
permanente tensión entre los procesos identitarios que de él emerge y el riesgo de esportivización de sus prácticas corporales tradicionales. De todas formas, sobresale, en la percepción de Almeida (2011), la constante resigniﬁcación de las prácticas y de los usos del cuerpo,
contribuyendo a la formación de la identidad de la persona indígena ya la expresión de su
diversidad cultural.
De cierto, ese es uno de los desafíos centrales del PELC: ampliación de los sentidos de
las Políticas de Derechos, movilizando a inquirir las experiencias de Ocio como posibilidad
de efectivización de una vida ciudadana. Este programa contempla acciones de deporte recreativo y de ocio para los indígenas y demás poblaciones tradicionales (quilombolas, ribereñas, rurales, comunidades de terreiro, extractivistas, caboclos, pescadores artesanales) a
través de la implementación de núcleos para Pueblos y Comunidades Tradicionales (PCT). La
propuesta para los pueblos indígenas consiste en implantar espacios de convivencia social
en los territorios por medio de talleres y eventos que promuevan actividades físico-deportivas, socioculturales, artísticas e intelectuales, pautadas en las directrices de la autoorganización comunitaria, trabajo colectivo, fomento y difusión cultura local y en los principios de
la gestión participativa y democrática.
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Traer el protagonismo indígena para el centro de las acciones del PELC es desaﬁador,
pero necesario. El análisis de la realidad de cada pueblo al que se accede a esta política pública debe entenderse, entendiendo que las políticas no pueden ser universalistas, que los
indígenas tienen derechos especíﬁcos y diferenciados. Lo que se presenta es la necesidad
de una mirada y de la elaboración de estrategias construidas por los indígenas, favoreciendo
el reconocimiento y fortalecimiento de la cultura indígena.
En esta búsqueda por favorecer el conocimiento y reconocimiento de los estudios e investigaciones que se desarrollan en Brasil, el ME crea, en 2003, la Red CEDES. Esta acción
permitió la publicación de investigaciones sobre deporte y ocio de los indígenas, dos versando
sobre el universo e histórico de los Juegos de los Pueblos Indígenas. Una tercera acerca de
las contribuciones para la inclusión de la historia de los pueblos indígenas en la escuela mediante los juegos y las culturas de esos pueblos, para destacar las posibilidades de una educación intercultural en la escuela. Estas acciones provocan a los involucrados con la política
pública a pensar en el deporte y el ocio indígena más allá del modelo no indígena. Con eso,
se trata de entender las interfaces, visiones y derechos diferenciados que esos pueblos conquistaron y no deben ser negados.
En el ME el planeamiento de las acciones para los pueblos indígenas es desarrollado
por la Coordinación General de Políticas Deportivas Indígenas (CGPEIN), creada en septiembre de 2012 y consolidada solamente en 2014 como área estratégica del gobierno federal.
Sus acciones apuntan a promover la interacción e integración entre las etnias indígenas existentes en todo el territorio nacional por medio de programas y eventos deportivos.

FoPPELIN:

Foro de Políticas Públicas de Deporte y ocio para los Pueblos Indígenas

En ese escenario, surgió el FOPPELIN con el objetivo de discutir la política pública de
deporte y ocio para los pueblos indígenas. La construcción del Foro ocurrió en conjunto con
los representantes de diferentes edades y géneros y liderazgos de las diversas etnias del país.
Además, se contemplaron en el debate las temáticas del cotidiano de esos pueblos y su modo
de vida para establecerse los ejes temáticos orientadores del Foro. Como etapa preparatoria,
tres meses antes de la realización del Foro se produjo un encuentro de mediadores con el
propósito de movilizar, organizar grupos de trabajo y caliﬁcar las discusiones en torno a los
cuatro ejes temáticos orientadores de esa acción: 1- Deporte, Ocio y Desarrollo Sostenible;
2 - Deporte, Ocio, Cultura y Territorio; 3 - Deporte, ocio, Salud y Educación; 4 - Deporte de
Alto Rendimiento y Atletas Indígenas.
Buscar entender la realidad indígena por medio de las dimensiones del ocio y del deporte, observando aspectos que atraviesan por las objetividades y subjetividades de las experiencias en ese campo nos desafía a confrontar lo contemporáneo con lo tradicional, lo
local con lo global, lo individual con lo colectivo y tal vez entender que estos procesos no
son únicos o entranques, sino que en algún momento son híbridos. Tales posibilidades, entonces, traen indagaciones acerca de las relaciones entre hombre, naturaleza, cultura y territorialidad. En este sentido, Martins (2007, p.7) señala que:
O que se desenha mais uma vez é que a cultura e a natureza são componentes de uma
mesma realidade. E a forma como percebemos e apropriamos da natureza é sempre um
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mecanismo de se expressar culturalmente que tem embates e desdobramentos na nossa
relação com o mundo. Eis um exemplo disso: a natureza externalizada ao homem e se torna
mercadoria que pode ser usada e consumida com base na ideologia do consumismo. Isso é
uma construção cultural. Os efeitos são valores humanos erodidos da mesma forma que a
própria mercadoria natureza.
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Observamos, durante la reunión del FOPPELIN, una relación imbricada entre desarrollo
sostenible, salud, educación y derecho al territorio. Enfatizamos, hasta el momento, la importancia del debate acerca de políticas de derecho en la dirección de una Política Cultural,
que promueve experiencias de Deporte y Ocio como posibilidad de efectivización de una
vida ciudadana, entrelazada a los derechos de salud, educación, desarrollo, e incluso incluso
al deporte de alto rendimiento. Esto nos ha provocado una atención a la importancia de
hacer efectiva la participación y la voz de los representantes de los diferentes pueblos. Contar
las historias de sus prácticas corporales, o de sus luchas por el derecho a la tierra, a la salud
ya la educación, hacía vibrar el sentimiento de que cada uno de los pueblos indígenas ganaba
visibilidad y reconocimiento.
En las diferentes formas de participación de los representantes indígenas íbamos siendo
indagados como pensar políticas de deporte y de ocio que se revelen como apertura para el
entendimiento de sus conocimientos, de sus prácticas y de sus relaciones y necesidades cotidianas. El derecho al deporte y al ocio se mostró entrelazado a la urgencia de enfrentamiento de graves crisis que permean la lucha por la tierra, que incluyen también el derecho
a la salud ya la educación. Las políticas de derechos al deporte y al ocio, con ese sentido, hicieron coro a un movimiento de denuncia de las desigualdades, provocando, sobre todo, una
responsabilidad con las experiencias culturales propias de los pueblos indígenas, constituyendo la propia condición de inserción y de participación social.
En esta perspectiva, el FOPPELIN, una acción del ME, es decir, una acción que compone
las políticas públicas de deporte y ocio para los indígenas, provoca a los estudiosos, gestores
y técnicos a pensar en esas otras culturas, pensar la diversidad, e intentar comprender la diversidad importancia del reconocimiento del otro (actores sociales) en la formulación de las
acciones. Signiﬁca, sobre todo, pensar la relación entre yo y el otro, una vez que la diversidad,
en todas sus manifestaciones, es inherente a la condición humana: somos actores / sujetos
sociales, históricos y culturales y, por eso, diferentes.

FoPPELIN como Posibilidad de Diálogo y Perspectiva de Derechos:
La Voz de los Actores sociales

El territorio indígena y su temporalidad se diferencian de los demás territorios y temporalidades de los sujetos que componen la sociedad envolvente, de modo que cada realidad
viene siendo construida a partir de las experiencias, vivencias, sentidos y signiﬁcados elaborados en el cotidiano individual y colectivo. Raymond Williams (1961) entiende que culturas
especíﬁcas tienen versiones especíﬁcas de la realidad, que pueden considerarse inventadas
por ellas, con diferentes reglas, creando sus propios mundos habitualmente experimentados
por sus portadores.
Al buscar traer más elementos para esa discusión, analizamos un estudio del locus de
la geografía, que presenta contribuciones signiﬁcativas para nuestros análisis acerca del pro-
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ceso de alteridad que emerge del modo de vida indígena, además de apuntes signiﬁcativos
para nuestras reﬂexiones en los Estudios del Ocio. Martins (2010) trata de categorías como
“naturalezas”, “culturas” y territorialidades, haciéndonos entender la complejidad de la implicación entre lo humano con el mundo, entre la sociedad y la naturaleza. El autor trae para
discusión la importancia de pensar en la multiplicidad de naturalezas y culturas, y eso asociado al entendimiento de territorialidades. La “territorialidad como elemento constituyente
de culturas, naturalezas e identidades.” (MARTINS, 2010, página 20). Y aquí se presenta el
desafío: entender cómo la cultura indígena interpreta la naturaleza y construye sus territorialidades en su tiempo-espacio. La forma en que lidiamos con la naturaleza es intrínseca a
los constructos culturales, hay una historicidad en esas relaciones. Son ellas las que dan contornos a las formas como habitamos el mundo. Según Martins (2010, p. 3-4), ese habitar es
el resultado de las territorialidades humanas:
A rigor, o habitar como meta e como constructo, é quem permite que uma multiplicidade
de naturezas e culturas sejam criadas e apropriadas socialmente [...]. Nesse sentido, a experiência humana é a matéria-prima fundamental do habitar [...]. Experiência no sentido
de que estamos em contato com outros seres humanos e não humanos. E este contato é
mediado por um elemento que nos diferencia da nossa própria natureza: a cultura. A rigor,
acredito que a cultura seja um elemento sedimentar do ato/ação de habitar a natureza, os
espaços e os lugares [...]. O habitar é em si, o meio pelo qual encontramos e estamos na
natureza.

Y esa forma de habitar el mundo nos fue revelada en el diálogo con los indígenas, en el
contexto del FOPPELIN, ya que los indígenas trajeron otra comprensión del derecho a las experiencias de deporte y de ocio. Las manifestaciones en una diversidad de experiencias culturales, se revelan siempre de una forma relacional, imbricadas en realidades vividas,
encarnadas en luchas cotidianas, que implican el reconocimiento identitario, en la valorización de la vida, en el derecho a la salud, al ocio y al desarrollo social.
El FOPPELIN nos posibilitó conocer otros modos de vida, acercándonos a una riqueza
de experiencias alteritarias, en las que podemos observar una aﬁrmación positiva de sus
identidades étnicas. Las demandas indígenas enfatizaron su proceso de participación histórica
con el ambiente. Este también recayó sobre los sentidos y la importancia del deporte y del
ocio, implicando relaciones, como su temporalidad, sus rituales y sus experiencias culturales,
entrelazados al derecho a la salud ya la educación.
En el diálogo con los indígenas nos encontramos con la expresión de deseos, necesidades
y modos de vivir que nos desaﬁaron a comprender la complejidad de las políticas de ocio y el
sentido que el deporte puede ocupar en sus vidas. En lo que se reﬁere al ocio, no siempre encontramos correspondencia objetiva con los conceptos elaborados en el contexto de la sociedad occidental moderna, reclamando nuevas miradas e indagaciones para los derechos de
los pueblos indígenas, en medio de una diversidad de contextos, personas y grupos sociales.
La comprensión del derecho a la práctica deportiva, que aspira un rico espectro de sentidos, de los juegos cotidianos al deporte de alto rendimiento, revela que las acciones propuestas
como políticas de ocio, las cuales reivindican, están atravesadas por sus relaciones ambientales
y territoriales, identitarias y, entrenamiento. El derecho al deporte y al ocio, por eso, es comprendido como posibilidad de compromiso democrático en la dinámica de la sociedad brasi-
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leña, incluidos como ciudadanos universales, como pueblo brasileño. Esta complejidad es lo
que caliﬁcará los sentidos y la dirección de las políticas de derecho que reivindican.
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Considerando y Continuando...

El I FOPPELIN buscó enfatizar la lucha que los pueblos indígenas vienen enfrentando en
las dos últimas décadas por la consolidación de derechos, superando el campo de los ordenamientos legales, materializándose como política pública. Como contexto de discusión, el
FOPPELIN trajo la perspectiva de tener a los indígenas como actores sociales, involucrados
en la discusión de las políticas públicas. En este sentido, se entiende fundamental que se les
garantice la participación en todos los foros y procesos de discusión y decisión, aﬁrmándolos
como sujetos de derecho y representantes legítimos de sus contextos y pueblos.
En la realización del FOPPELIN, se explicitó la relevancia de que los indígenas, enfatizados
como actores sociales, estén necesariamente involucrados y participen en la formulación de
las políticas públicas orientadas a la garantía de sus derechos y, sobre todo, en la elaboración
de una agenda de acciones que estructure y garantice su aplicación. Esta agenda es justamente el instrumento que destacará la priorización de temas y problemas a ser trabajados
como una política de Estado, independiente de concepciones de gobierno, pues sabemos
que ese es un espacio de conﬂictos, disputado entre los diversos actores que forman parte
del mismo, juego político.
En lo que se reﬁere al debate del derecho al deporte y al ocio, el reconocimiento de sus
especiﬁcidades y experiencias culturales constituye una cuestión central para el debate político. En las relaciones con el Estado, reivindican el diálogo constante y destacan la importancia de los indígenas participar en los procesos decisorios, en diálogo con sus pares. La
gestión de las políticas públicas de deporte y ocio es, a partir del FOPPELIN, provocada a formular una agenda que permita garantizar espacios y tiempos de discusiones con los indígenas, mejorando las estrategias de organización y construcción del protagonismo indígena y
de los gestores.
Lo que queremos decir es de la necesidad de los gestores realmente garantizar que el
proceso sea en pro del protagonismo efectivo, no cercenado y / o conducido; que puedan
crear estrategias para que los indígenas comprendan esos espacios como extensión de su
lucha por la efectividad de sus derechos, que sientan la posibilidad de ver su voz eco y que se
apropien de las discusiones del deporte y el ocio, para garantizar lo que realmente anhelan.
Se vuelve desaﬁante reconocer el deporte y el ocio como una política pública que está
buscando un proceso cambiante para desarrollar sus acciones, contemplando el modo de
vida, la cosmología y los anhelos de los pueblos indígenas en lo que se reﬁere al deporte y
el ocio, entendiendo que esos dialogan directamente con la educación, el desarrollo sostenible, la salud y el territorio, a través de acciones que rompen con compartimentos y que
busquen ser intersectoriales. Hay que entender que, además de los derechos a la salud ya
la educación diferenciadas, ellos necesitan el acceso a las políticas de deporte y ocio, que
deben desarrollarse a partir del reconocimiento del territorio, pues no se está hablando de
otro lugar sino del territorio indígena y todas sus relaciones con la naturaleza, que no está
solamente fuera, sino dentro del indígena. De esa manera, hay que buscar comprender lo
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que realmente desean, como posibilidades de deporte y ocio más allá de lo que ya tienen
en el cotidiano.
A los indígenas cabe, el ejercicio del protagonismo, buscando la reﬂexión y la ocupación
de los espacios de discusión, presentando lo que realmente esperan de las políticas públicas
de deporte y ocio, no recibiendo como un favor, sino como un derecho. Y pudiendo incluso
tener la libertad de optar por acceder a ellas o no, reﬂejando si tales políticas pueden realmente contribuir con los anhelos de los pueblos indígenas y se favorecen el fortalecimiento
de la cultura de cada pueblo. Como actores sociales, deben procurar garantizar una agenda
de acciones e iniciativas que promuevan la valorización de la vida y todos los derechos para
su consolidación.
Lo que consideramos, ﬁnalmente, es que el FOPPELIN se constituyó en un espacio de
encuentros, diálogos y entendimientos acerca del deporte y el ocio, de modo a relacionarse
con todo el modo de vida indígena y participar de toda construcción histórica y social que
puede provocar el fortalecimiento de la existencia de ese pueblo. Siendo así, no marcamos
aquí una ﬁnalización sino la necesidad de continuidad, ya que, por más que esta realidad
esté presente desde hace siglos, empezamos a participar de ella sólo ahora.
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rEsUmEN
El territorio indígena y su temporalidad están constituidas a partir de experiencias, vivencias, sentidos
y signiﬁcados, elaborados en la vida cotidiana individual y colectiva. A partir de estas ideas el objetivo
de la investigación fue relacionar las prácticas culturales del pueblo Akwẽ-Xerente y el campo de Estudios del Ocio. Investigué las experiencias culturales que se revelan como modo de vida y como proceso de constitución de la alteridad del pueblo. El énfasis en los estudios del ocio se explicita a partir
del foco en la ludicidad de las experiencias culturales del pueblo Akwẽ-Xerente. El estudio fue realizado
combinando las investigaciones bibliográﬁca e investigación de campo, con observación, entrevista y
registros en el cuaderno de campo. La fundamentación en el debate antropológico orientó la práctica
etnográﬁca por medio de la “mirada de cerca y de dentro.” Analizé el hábito de los indígenas, revelando cómo vivían el tiempo y el espacio de la aldea, sus relaciones con las obligaciones, el ocio y la
cultura. de las prácticas culturales del pueblo Akwẽ-Xerente, como el baño en el río, la realización de
la Dasipê, con énfasis en la carrera de tora, la ﬁesta de cumpleaños de la aldea, que tiene el fútbol
como centralidad, a partir de la identiﬁcación del envolvimiento cultural. , entiendo esas manifestaciones como prácticas culturales de ocio que se revelan como modo de vida y de formación de la alteridad y forman parte de la vida cotidiana, constituyéndose como fuerza generadora que deﬁne la
cultura de este pueblo.
PALAbrAs CLAVE
Indígenas, Territorialidad, Alteridad, Temporalidad y Ocio.

Introducción

La historia de los indígenas en Brasil viene siendo contada y recontada a lo largo de los
tiempos, con algunas variaciones en fechas, acontecimientos y, por cierto, a partir de la mirada, contacto y experiencias con esos grupos.
Sobre la presencia indígena en la historia, Cunha (2012) observa que no se sabe mucho
acerca de la historia indígena y resalta que datos como origen y las cifras de población son
seguras. Es importante reconocer que en la actualidad hay claridad de lo que realmente no
tenemos conocimiento. Las etnografías realizadas, presentan modos de vida especíﬁcos, que
nos auxilian a comprender parte del universo de los indígenas, pero no reﬂejan las particularidades del todo, presentes en la vida cotidiana de los 220 pueblos indígenas que habitan
Brasil.
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El pueblo Xerente es caracterizado por el dualismo1 que marca los aspectos sociales y
cosmológicos, por medio de la división en mitades. Nimuendajú, en la década de 1940, los
destaca como una sociedad peculiar por presentar: metadias exógamas matrilineales, clanes
patrilineales divididos en mitades, sistema de descendencia paralela, principios de nominación y clases de edades. Los estudios de Barroso (2009, p. 41) nos permiten entender que:
La sociedad se divide en dos mitades, deﬁnidas por el pueblo como la mitad del sol y la
mitad de la luna. La mitad del norte llama Sadakrâ asociada a la luna, y la mitad sur Siptato,
asociado al sol. De un lado está el sol y el otro, la luna. Así, podrían localizarse los clanes en
la estructura física de la formación de la aldea, que corresponde al diseño de una herradura
donde las casas están dispuestas con una sola entrada y una misma salida abierta hacia el
lado oeste. Las dos mitades componen seis clanes. Es importante resaltar que para los Xerente, los clanes son llamados “partidos”.

La vida del pueblo Xerente, autodenominados Akwẽ2, es contada a partir de los estudiosos que se envolvieron en el universo indígena, trayendo informaciones y datos del modo
de vida, lengua, organización política y territorial de este pueblo. La pintura corporal, con
rasgos y círculos, marca la división de los clanes, y sólo se realiza en momentos festivos o
ocasiones especiales y de rituales, cuando, por ejemplo, la aldea recibe un grupo de visitantes. La pintura corporal marca la división de los grupos para la carrera de tora y el fútbol, distingue a los pertenecientes a los clanes, siendo que los círculos pequeños, medianos y
grandes designan respectivamente a los miembros de la mitad deli y los trazos representan
la mitad wahirê.
En las ocasiones festivas y en otros momentos importantes los Xerente pintan sus cuerpos. También los dos equipos de carrera de tora, Steromkwã y Htamada entre los cuales los
hombres se dividen, poseen motivos pictóricos distintivos.
De acuerdo con estudios de Niemuendajú (1942) y Maybury-Lewis (1984), la historia
de contacto del pueblo Akwẽ-Xerente está marcada por su acercamiento con el pueblo Xavante, prueba de esa aproximación es que ambos pertenecen al mismo grupo autolinguístico,
autodenominado akwẽ , o aún, tronco lingüístico Macro-Jê1.
El Akwẽ-Xerente de la actualidad vive entre lo moderno y lo tradicional, intentando descifrar las trampas del mundo occidental, donde las relaciones de poder marcan y tienen la
vida cotidiana indígena. De acuerdo con los datos del IBGE (2010), la población Akwẽ-Xerente
ha aumentado de forma signiﬁcativa en los últimos diez años.
En el territorio indígena del Akwẽ-Xerente, hoy, hay aproximadamente 70 aldeas y los
clanes y sus líderes se organizan para administrar el mantenimiento o transformación de las
cuestiones sociales de cada pueblo, estableciendo relaciones de poder y disputa, como es el
caso de las olas de empleo de la educación y la salud. Actualmente los indígenas viven teniendo como fuente de renta monetaria las jubilaciones y pensiones, el programa Bolsa Familia, los servicios públicos estatales, federales y municipales (profesores indígenas, agentes
de salud y saneamiento, representantes políticos-concejales).
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métodos

La tarea de trazar los caminos metodológicos de este estudio nos reporta para el análisis
de que, como fenómeno moderno, el ocio tiene sus estudios centrados en las ciudades. Las
investigaciones en este campo se concentran en revelar las diversas posibilidades de profundización de las relaciones entre el ocio y la modernidad. En la búsqueda de contribuir con
este campo de estudios, propongo recorrer el camino de vuelta. Es decir, volver a las poblaciones tradicionales para veriﬁcar cómo están desarrollando (tejiendo / construyendo) su
modo de vida.
La inspiración antropológica para esta investigación, parte de las reﬂexiones de Ingold
(2015, p.25), que presenta la posibilidad de “investigación constante y disciplinada de las
condiciones de vida y potenciales de la vida humana”, observando los sentidos de producción, el signiﬁcado de la historia, la noción de habitar y la idea de que la vida se vive a lo
largo de líneas. Así, la idea de este autor es comprender al ser humano como productor de
su vida, considerando que, en esta producción, crean historias, identiﬁcando las formas de
habitar el mundo, de los seres humanos y no humanos, entendiendo el camino que cada ser
senda a partir de su modo de vida.
Los estudios de la sociología, de la antropología y de la educación pueden contribuir al
entendimiento de las comunidades tradicionales, más especíﬁcamente a las comunidades
indígenas. Buscar en estos estudios las metodologías y análisis para una lectura que pueda
veriﬁcar lo que sucede con la comunidad indígena que está inserta en un contexto capitalista,
como ella se mueve, se organiza y se produce en lo cotidiano, también se hace importante.
Este estudio fue realizado mediante la combinación de investigaciones bibliográﬁca y
de campo. Como punto de partida, la revisión teórica, identiﬁcando trabajos en las áreas del
ocio, de la educación física y de la antropología que versan sobre la relación pueblos indígenas
y ludicidad, prácticas corporales, corporalidad, deporte, ocio, identidad y cuerpo. Se analizó
también publicaciones que presentan lo que el campo de Estudios del Ocio nombra como
ocio y aún las producciones acerca del pueblo Akwẽ-Xerente, buscando conocer e identiﬁcar
especiﬁcidades de este pueblo y aún trabajos que traer conocimiento de las prácticas culturales Akwẽ-Xerente.
La investigación de campo marca un momento relevante de este estudio, pues permitió
la aproximación con la realidad del pueblo, despertando curiosidades, descubrimientos, encantamiento, incertidumbres y saberes. El estar cerca y dentro de la aldea Salto, observando,
experimentando y analizando las prácticas culturales de los niños, jóvenes, adultos y ancianos
Akwẽ-Xerente, posibilitó traer una mirada, una interpretación como investigación de los estudios del ocio.
Entre las 71 aldeas del territorio indígena Akwẽ-Xerente, fue seleccionada la aldea Salto
(Kripé) para desarrollar este estudio. Esta aldea tiene en la actualidad 106 familias, totalizando más de 400 habitantes, siendo la mayor aldea Akwẽ-Xerente, como destaca el mapa
abajo. En ella hay un esfuerzo por mantener las prácticas culturales vivas y una de las estrategias utilizadas es la realización anual de la ﬁesta tradicional, llamada Dasipê.
Después de un período de observación participante, fue accedido con una lente única
un retrato del pueblo Akwẽ-Xerente en la actualidad, con su modo de vida que fue construido
históricamente de generación en generación, que hace revelar prácticas culturales que denota una unidad entre el “ pensar, la naturaleza, el ambiente y la cultura. Esta vivencia basó
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la construcción del guión de entrevistas, que objetivó traer elementos relevantes para responder mi problema de investigación.
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El modo de vida AkWẼ-xErENTE: territorialidad, alteridad, temporalidad
y ocio

Siguiendo el ﬂujo de la historia del Akwẽ-Xerente de la aldea Salto, busco identiﬁcar aspectos de su modo de vida que se acercan a los estudios del ocio. La presencia en campo
objetivó conocer las prácticas culturales del indígena contemporáneo, que está formado
tanto por el fortalecimiento de la tradición Akwẽ-Xerente como por el contacto interétnico.
El enfoque ecológico de la experiencia cultural propuesta por el antropólogo Tim Ingold
(2000) aporta contribuciones fundamentales para entender la importancia de la vida cotidiana del indígena Akwẽ-Xerente, en la comprensión, permanencia o transformaciones de
sus prácticas culturales. La vida cotidiana, desde el punto de vista propuesto por este antropólogo, es un universo social privilegiado a ser explorado.
El estudio de las prácticas culturales Akwẽ-Xerente nos remite a considerar el comportamiento del individuo frente a los estímulos contemporáneos y sus posibilidades de resistencia y fortalecimiento de las prácticas culturales. Adentrar el universo indígena,
reconociendo el tiempo, el espacio y la actitud hacia la construcción cotidiana puede aportar
contribuciones para los estudios del ocio y los estudios interétnicos e interculturales.
En este sentido, el proceso de acercamiento y participación con el pueblo Akwẽ-Xerente,
basado en las reﬂexiones de Ingold (2012), es decir, acercamos a la vida cotidiana Akwẽ-Xerente teniendo como referencia que la producción del conocimiento y su transmisión son indisociables el mundo y su acción creativa en el presente; es imprescindible observar la vida
y sus ﬂujos y líneas, que ganan forma en los materiales que nos constituyen a todos los que
formamos parte del ambiente-mundo; es importante partir siempre de la simetría que aproxima a los seres humanos y no humanos, es decir, a todos aquellos que comparten la misma
atmósfera o que habitan el mismo mundo-ambiente y, ﬁnalmente, de todo lo que observo y
aprehendiendo: lo que se acerca de los estudios del ocio?
La forma de habitar del pueblo Akwẽ-Xerente trae una carga histórica de relación y compromiso con el medio en que viven, el lugar donde residen y de donde tratan de retirar recursos naturales de forma inteligente para el mantenimiento de las futuras generaciones. Se
concluye que la territorialidad se constituye en la forma como este pueblo se comunica con
las formas de vida que le rodean y estas relaciones consolidan la conciencia de pertenencia
a este lugar, a la aldea Salto, al Territorio Indígena Xerente.
En este modo de vida, por esa forma habita del pueblo Akwẽ-Xerente, la noción de
sustentabilidad ecológica y cultural, establecida por Sachs (1993). Esta noción considera
que la sostenibilidad ecológica es la posibilidad de proponer nuevas formas de relación
entre el consumo humano y los recursos naturales, siendo que la sostenibilidad cultural es
la posibilidad de valorización de formas diversas de relación entre ser humano, naturaleza
y diversidades culturales, etnociencia. En los estudios de Bahía y Sampaio (2005) hay indicación de profundización en este camino, de una necesidad de la actualidad de vivir y comprender las relaciones y del establecimiento de un nuevo paradigma sobre las cuestiones
del medio ambiente:
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La problemática ambiental, más que una crisis ambiental, es un cuestionamiento del pensamiento y del entendimiento sobre los valores vividos en la actualidad y las relaciones establecidas en la sociedad capitalista en lo que se reﬁere a la búsqueda de un desarrollo
pautado en la lógica de la dominación de la naturaleza y de los recursos natural. (Bahia,
Sampaio, 2005, p. 161).

La sociedad no indígena, por cuenta de las demandas establecidas por su forma de vivir,
de producir y consumir, construye un modo de habitar diferente de los pueblos indígenas,
mientras que para la primera hay una necesidad humana de dominación de la naturaleza y
de los recursos naturales; para la segunda, es necesaria una posibilidad de comunión y unidad
entre hombre, naturaleza y recursos naturales.
Pensar sobre territorialidad, alteridad y temporalidad permite decir de la relación “invisible” del habitar del pueblo Akwẽ-Xerente, que se consolida más allá de la materialidad
que conseguimos tocar, observar o describir; se consolida en la cosmología de las historias
sobre el origen, de los recuerdos del cuerpo vivido, de los sentimientos y emociones vinculados a los paisajes de aquel lugar especíﬁco. Son habitantes que viven en la tierra y no sobre
ella (Ingold, 2015).
La noción de pertenencia a un lugar agrupa tanto a los pueblos indígenas de un área inmemorial como a los grupos que surgieron históricamente en un área a través de procesos
de etnogénesis y, por lo tanto, cuentan que ese lugar representa su verdadero y único territorio (Litlle, 2002). Este territorio trae la posibilidad de habitar prácticas culturales de ocio
que demuestran una perspectiva de relación con todo ese proceso construido de territorialidad, alteridad, temporalidad y sostenibilidad.
El habitar del pueblo Akwẽ-Xerente posibilita el surgir de prácticas culturales que traen
elementos que nos dicen de la posibilidad de una relación con el lugar donde viven los indígenas, donde pueden ser como son, pintar sus cuerpos, cantar sus cantos y bailar por la
noche, en conmemoraciones o rituales. Lo que se presenta en este modo de vida es una posibilidad de interacción entre territorialidad, alteridad, temporalidad, sostenibilidad cultural
y los estudios del ocio.
Las prácticas culturales especíﬁcas del pueblo Akwẽ-Xerente (la pintura, el canto, las
bromas, el berarubu, la carrera de tora, la carrera de ﬂecha, el KraKau y el baño en el río); la
relación con la comunidad -las prácticas culturales son para todos los “parientes”, niños, jóvenes, adultos y ancianos, siendo resaltado, inclusive, la intergeneracionalidad en las actividades y, por ﬁn, la cuestión de la territorialidad y de la temporalidad ocurren dentro de un
“ territorio y tiempo especíﬁco.
Se constata que hay todo un complejo de prácticas culturales que se revelan como modo
de vida y de constitución de la alteridad Akwẽ-Xerente, a partir de la identiﬁcación del envolvimiento cultural. Estas prácticas culturales dejan emerger una temporalidad humana de
ocio, que denota promover otro nivel de “conocimiento, desarrollo y acercamiento del hombre de sí mismo, en la escucha de lo que le es más íntimo”, (Baptista, 2014, p.66), constituyendo, de esta manera, una forma especíﬁca de habitar el mundo.
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Las prácticas culturales de ocio analizadas tienen una dimensión social marcada, son
referenciadas por el principio del placer lúdico, con la ﬁnalidad del bienestar, están impregnadas por la libertad y el deseo y tienen como propósito la relajación, la diversión, el desarrollo personal y las relaciones entre las personas.
Se percibe el baño en el río; la realización del Dasipê, dando énfasis a la carrera de tora;
la ﬁesta de cumpleaños de la aldea, teniendo el fútbol como centralidad; la relación con la
ciudad y, ﬁnalmente, el uso de las tecnologías (medios) como prácticas culturales de ocio del
pueblo Akwẽ-Xerente de la aldea Salto.
Las prácticas culturales especíﬁcas del pueblo Akwẽ-Xerente (la pintura, el canto, las
bromas, el berarubu, la carrera de tora, la carrera de ﬂecha, el KraKau y el baño en el río); la
relación con la comunidad -las prácticas culturales son para todos los “parientes”, niños, jóvenes, adultos y ancianos, siendo resaltado, inclusive, la intergeneracionalidad en las actividades y, por ﬁn, la cuestión de la territorialidad y de la temporalidad, pues las prácticas que
se ha convertido en una de las más importantes de la historia de la ciencia y la tecnología.
Las prácticas culturales especíﬁcas del pueblo Akwẽ-Xerente (la pintura, el canto, las
bromas, el berarubu, la carrera de tora, la carrera de ﬂecha, el KraKau y el baño en el río); la
relación con la comunidad -las prácticas culturales son para todos los “parientes”, niños, jóvenes, adultos y ancianos, siendo resaltado, inclusive, la intergeneracionalidad en las actividades y, por ﬁn, la cuestión de la territorialidad y de la temporalidad, pues las prácticas que
se ha convertido en una de las más importantes de la historia de la ciencia y la tecnología.
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TUrIsmo EN UNIDADEs DE CoNsErVACIóN y EL DEsArroLLo
LoCAL EN soUrE-PA
Juliana A. Hamoy
Mirleide C. Bahia

rEsUmEN
Este estudio desarrolla un análisis sobre el turismo como medio de alcance del desarrollo local en Unidades de Conservación. El objetivo de esta investigación fue analizar la planiﬁcación y la gestión pública
del turismo en la Unidad de Conservación de Soure, en lo que se reﬁere al Desarrollo Local. Se resalta
que Soure forma parte del Área de Protección Ambiental (APA) del Marajó, de instancia estadual, y en
el municipio tiene una franja de tierra como Reserva Extractiva Marina (RESEX), de instancia federal.
Como procedimiento teórico-metodológico, se utilizaron bases teóricas sobre Turismo en Unidades de
Conservación y el Desarrollo Local. De esta manera, esta investigación se realizó a partir de estudios
exploratorios combinando el referencial teórico, análisis documental de planiﬁcaciones públicas con
la investigación de campo, con observación sistemática y entrevistas semiestructuradas. Es posible observar la existencia de diferencias en los niveles de gestión del municipio, del estado y de la federación,
percibiendo los intereses y acciones distintas para el desarrollo local en Soure. Este contexto apunta a
algunas diﬁcultades y desafíos, como la integración efectiva entre los agentes públicos, privados y moradores locales, por medio de participación y diálogo efectivo.
PALAbrAs CLAVE
Turismo; Unidad de Conservación; Desarrollo Local. planiﬁcación; gestión pública

Introducción

Discutir sobre el turismo en Unidades de Conservación (UC) requiere una mirada diferenciada, tanto para las características económicas y / o administrativas de la actividad, cuanto
considerar los aspectos asociados a la sociedad y al medio ambiente, para minimizar sus efectos negativos. Sobre la actividad turística en UC, hay un gran desafío en el proceso de planiﬁcación y gestión pública, que objetiva compatibilizar los ideales de un área natural a ser
conservada, los intereses de los visitantes y la participación de la comunidad local (cuando se
permite el uso público). La creación de una UC transforma el espacio de vivencia en áreas legalmente protegidas, e inserta una nueva lógica de organización espacial para los usuarios.
En Brasil existen cerca de 2.071 UC (BRASIL, 2017a), entre las cuales está el Marajó, un
Área de Protección Ambiental (APA) instituida por el gobierno estadual en 1989. En su interior
está Soure es considerada la “capital” de la isla, siendo (BRASIL, 2016), con la especiﬁcidad
de tener una franja de tierra como Reserva Extractiva Marina (RESEX), denominada Reserva
Extractiva Marina de Soure, de instancia federal, la cual está bajo la gestión del Instituto
Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBIO).
El objetivo de este estudio fue analizar la planiﬁcación y la gestión pública del turismo
en la Unidad de Conservación de Soure, en lo que se reﬁere al Desarrollo Local. Como procedimiento teórico-metodológico, se utilizaron bases teóricas sobre Turismo en Unidades de
Conservación, Desarrollo Local, planiﬁcación y gestión pública. De esta manera, la investigación se realizó a partir de estudios exploratorios combinando el referencial teórico, análisis
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documental de planiﬁcaciones públicas con la investigación de campo en el período de enero
/ 2017 a febrero de 2018, con observación sistemática y entrevistas semiestructuradas con
los sectores público, privado y residentes locales.
792

referencial teórico

El desarrollo local surge como una respuesta a los desafíos de la competencia internacional, de modo que la sociedad, a través de organizaciones, asociaciones y redes públicas y
privadas creen nuevas alternativas de gestión, posibilitando la participación y liderazgo en
acciones y proyectos, interactuando en los distintos segmentos económicos y sociales para
optimizar “sus ventajas competitivas y ser incentivadoras del desarrollo económico” (VAZQUéS BARQUERO, 2002: 33). El desarrollo local propone:
[...] atender às necessidades e demandas da população local através da participação ativa
da comunidade envolvida. Mais do que obter ganhos em termos de posição ocupada pelo
sistema produtivo local na divisão internacional ou nacional do trabalho, o objetivo é buscar
o bem-estar econômico, social e cultural da comunidade local em seu conjunto (VAZQUéZ
BARQUERO, 2002, p. 39).

De acuerdo con Vazqués Barquero (2002), los procesos de desarrollo local pueden ser
deﬁnidos a partir de la capacidad de la propia comunidad local en lo que se reﬁere al control
de los cambios ocurridos en una región. El objetivo es que sea un desarrollo que priorice acciones venidas con la que busca satisfacer sus propias necesidades colectivas.
El turismo puede ser un hilo conductor de desarrollo local cuando la iniciativa para insertar la actividad o incluso reorganizar su modo de dinamización viene para atender a los
anhelos de la comunidad, mostrándose como una resistencia a las tendencias de un turismo
de masa, que descompone las imágenes por a veces estereotipadas creadas externamente.
El enfoque del desarrollo local para el turismo se basa en la premisa de construir un
nuevo modelo de promoción del turismo como actividad social, dirigida para el lugar que recibe los visitantes y para los actores que participan en ese proceso (los habitantes locales).
Sobre el desarrollo local para el turismo, es uno:
[...] processo de mudança de mentalidade, de câmbio social, e de troca de eixo na busca do
desenvolvimento, por isso se orienta para o desenvolvimento de médias, pequenas e microempresas, tendo em vista socializar as oportunidades e promover o desenvolvimento na
escala humana (CORIOLANO, 2003, p. 25).

Así, la posibilidad de desarrollo local a partir del turismo pasa también por la dinámica
de participación de los actores locales, con el objetivo de romper con el modelo global de
un turismo masivo. En general, la perspectiva del desarrollo local en relación al turismo (en
especial en las Unidades de Conservación), necesita una integración entre los agentes que
dinamizan la actividad (turistas, comunidad receptora, y poderes públicos y privados), para
compatibilizar las condiciones físicas, ecológicas, económicas y sociales de las UC realizadas
a través de un proceso cíclico de planiﬁcación y gestión pública con base en la participación
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de la comunidad que posibilite la instrumentalización de los habitantes locales para gestionar
el turismo.
El turismo, por ser considerado una actividad transformadora del espacio, necesita de
una organización no sólo de dentro del sector que promueve los viajes y beneﬁcia a los locales receptores, por los medios que utiliza y por los resultados que produce, pero principalmente necesita de un mediador que evalúe los efectos negativos y maximizar los
beneﬁcios. Este papel de mediador corresponde al Estado, en el sentido de predicar por el
bienestar de la sociedad, de modo que las actividades puedan generar más que crecimiento
económico pero, principalmente, la distribución de esa renta y traiga el desarrollo local, regional y nacional. Además de la mediación del sector público, es indispensable la existencia
de una planiﬁcación que involucra a todos los actores involucrados en el proceso.
Sobre la planiﬁcación orientada a la actividad turística, es indispensable
[...] ordenar as ações do homem sobre o território e ocupar-se em direcionar a construção
de equipamentos e facilidades de forma adequada, evitando assim efeitos negativos nos
recursos, como sua destruição e a redução de sua atratividade (RUSCHMANN, 1997, p. 9).

Otro aspecto a considerar es que pensar la planiﬁcación es comprender que éste es un
instrumento de signiﬁcativo poder, pues es el proceso en el cual las acciones futuras serán
realizadas, además de la posibilidad de llevar consigo intereses personales o colectivos, dependiendo del objetivo a ser alcanzado . En el turismo, la preocupación con la planiﬁcación
y las políticas públicas ocurrió sólo después del crecimiento del sector turístico, como posible
y real inductor de desarrollo.
La gestión pública se basa en la capacidad del Estado para promover el desarrollo pautado por las políticas públicas elegidas y administradas adecuadamente (BRESSER-PEREIRA,
2010). Las políticas públicas surgen e inciden de acuerdo con los acontecimientos de la sociedad y de las relaciones entre las esferas de gobierno. La importancia de la planiﬁcación
para las políticas públicas se muestra en el planeamiento como algo continuo, que se adecua
de acuerdo con la realidad y con los procesos democráticos electorales.

Lugar de estudio

Ubicada al este de la isla de Marajó, Soure es una ciudad distante 90 Km de Belém (capital del Estado). Se sitúa a la margen izquierda del río Paracauari, y es considerado el mayor
municipio del archipiélago marajoara. Tiene una extensión territorial de 3.517,318km² y tiene
24.682 habitantes (BRASIL, 2018). Soure tiene su área costera instituida como RESEX, creada
en 2001, por el Decreto n ° de 22/11/2001, y tiene por “objetivos de assegurar o uso sustentável e a conservação dos recursos naturais renováveis, protegendo os meios de vida e a cultura da população extrativista local”(BRASIL, 2001, s / p). La RESEX abarca un área con
ecosistemas diversiﬁcados que se constituyen como relevantes patrimonios ambientales
En el interior de la RESEX, con 29.578,36 hectáreas (BRASIL, 2017a), habitan cerca de
1.300 familias ligadas directamente a actividades de extracción de peces, crustáceos, moluscos y extracción vegetal de modo sostenible en la UC, como pescadores artesanales, cangrejos, artesanos y artesanos las familias complementan la renta con el ﬂujo de visitantes
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generado por la actividad turística. Esta población, que está distribuida en comunidades tradicionales, forma parte de la Asociación de Usuarios de la Reserva Extractiva Marina de Soure
(ASSUREMAS), que autoriza la práctica extractivista en la región de la RESEX y los asociados
también se beneﬁcian con acceso al crédito (LOBATO et al. , 2014). En la RESEX existen cuatro
comunidades residentes en el área: la Comunidad del Pedral, la del Cajuuna, la del Cielo y la
Villa del Pesquero. De éstas, la última se destaca por la relevancia turística en el municipio,
la cual fue foco de ese estudio, junto con el área urbana de Soure.
La comunidad de Vila do Pesqueiro posee cerca de 100 familias (gran parte nacidos en
la villa), se sitúa a 8 km de Soure y el desplazamiento se hace vía PA 154. Como su nombre
sugiere, la principal actividad de los habitantes es la pesca, junto con la extracción de productos de origen vegetal, y el turismo. Es importante considerar que la localización del Pesquero facilita el acceso de visitantes. Las casas de las comunidades de la RESEX son
construidas de madera y con piso suspendido. El motivo de adopción de este modelo de
construcción es que en el período del invierno amazónico, la villa queda inundada.

búsqueda de campo

Con la planiﬁcación los gestores deﬁnen los objetivos, detallan indicadores y trazan
metas. Para que esa planiﬁcación sea transformada en realidad, los gestores toman decisiones que necesitan de competencia, coraje y un grado de autonomía (BRESSER-PEREIRA,
2012), además de la ciencia de que sus decisiones inﬂuenciarán en la realidad a terceros.

sector público

La pregunta dirigida a los entrevistados representantes del sector público tanto de turismo y de medio ambiente fue sobre cómo ocurre la planiﬁcación del turismo en Soure,
considerando que se trata de un área de relevante interés social y ambiental. A nivel de la
Secretaría de Turismo de Soure (SETUR / Soure), no hay un proceso de planiﬁcación que guíe
sus acciones. La respuesta del técnico de SETUR / Soure fue
Em execução não. Respondendo bem diretamente a tua pergunta, não. Mas a gente tá em
etapa de planejamento, a gente está saindo da formação do Conselho Municipal e partindo
pra questão do sistema; do sistema municipal (INFORMACION VERBAL1).

El Sistema Municipal, el cual es citado, es referente a “ toda a política que vai ser direcionada pro seguimento turismo no município no período que a gente vai deﬁnir” (INFORMACIÓN VERBAL). Este sistema incluye una reforma administrativa en la Secretaría de
Turismo y una planiﬁcación estratégica detallada, y está siendo pensado para tener vigencia
de 10 años, con revisión de cuatro en cuatro años.
Se entiende que la gestión municipal pasa por una reorganización para iniciar la planiﬁcación efectiva para el turismo. Para que la planiﬁcación sea concretada en documento, el
1

Entrevista com um técnico da SETUR/Soure, em 07/2017.
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técnico de SETUR / Soure resalta la importancia de involucrar a la sociedad, a través del Consejo Gestor del Municipio (que está en fase de reactivación). Aﬁrma que
[...] preciso dar uma selecionada na composição desse conselho, e tratar esse conselho de
uma forma em que cada membro tenha conhecimento do que é um conselho, do seu papel
dentro do conselho e de que modo vai atuar dentro do conselho. Nós tivemos três reunião
tratativas, para ver, esclarecer... o conselho era o primeiro passo (INFORMACION VERBAL)2.

Actualmente, SETUR / Soure se ha dedicado a la organización de la Conferencia Municipal de Turismo. Este sería el inicio para la elaboración de un plan de desarrollo local a través
de la actividad turística. La conferencia tendría como objetivo el diálogo entre la comunidad
local y los sectores público y privado, en la búsqueda de estrategias que, a corto, medio y /
o largo plazo, fortalecieran las políticas de turismo.
En las palabras del técnico de SETUR / Soure, al ser preguntado sobre cómo la gestión
estaba estructurada, él respondió que el principal es
[...] trazer a população, trazer as pessoas que estão ali diretamente ligadas ao trade no caso.
Pra que a gente possa daí tirar propostas, metas e tirar ações. Mas dentro do período dessa
gestão. [...] a tentativa de fortalecimento das políticas direcionadas para o turismo é fazer
com que a gente não necessite fazer muito isso. Pra que a gente não tenha apenas quatro
anos pra trabalhar. é fortalecer uma cadeia, é fortalecer o segmento, para que as políticas
não ﬁquem a mercê da gestão que chega, entendeu? (INFORMACIÓN VERBAL)

En el discurso del técnico de SETUR / Soure, se percibe una atención en cuanto al tiempo
de gestión. Es importante resaltar en cuanto a la ruptura que a veces sucede con el cambio
de gobierno que resulta en discontinuidad en la implementación de la gestión pública, pues
cuando un gobierno cambia hay también un cambio en su ideología, inﬂuenciando en las directrices.
La formación de la Conferencia Municipal de Turismo sería un modo de evitar esa discontinuidad con la participación de los agentes involucrados, de modo que con los debates,
estrategias con propuestas, metas y formulación de acciones (en la concreción de un plan),
la conferencia sea una herramienta para alinear intereses e involucrar a los habitantes locales
y los sectores público y privado.
La gestión del turismo por SETUR / PA se dirige hacia una planiﬁcación especíﬁca para
el sol y la playa. Soure recibe inversiones públicas del gobierno estatal, principalmente para
la caliﬁcación de la mano de obra, de modo que la principal beneﬁciaria de esa caliﬁcación
es la comunidad del Pesquero, mientras que las demás quedan como coadyuvantes en el
proceso. En los documentos de planiﬁcación de la SETUR / PA, a excepción del Programa de
Caliﬁcación Profesional del Turismo (PEQTUR), no se citan acciones especíﬁcas dirigidas al
turismo especíﬁco en Unidades de Conservación.
Lo que se percibe en los documentos de planiﬁcación de las acciones de la SETUR / PA
es que son acciones dirigidas directamente al mercado turístico. Y eso no es una crítica necesariamente. Sin embargo, la actividad turística no debe limitarse a los servicios prestados
a los turistas oa la infraestructura de la ciudad, que ambos son innegablemente importantes.
2

Entrevista com um técnico da SETUR/Soure, em 07/2017.
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Y además, es incluir a la comunidad local que buscan una inserción en el Turismo de Base
Comunitaria (TBC).
La gestión municipal del medio ambiente por la SEMMA no tiene ninguna planiﬁcación
y / o acción para el uso público municipal (más especíﬁcamente el turismo) y sus acciones
son puntuales, con alianzas con el ICMBIO y el IDEFLOR-Bio. En la SEMMA / Soure, las acciones principales son el parecer de licenciamiento ambiental, la veriﬁcación de denuncias y
ﬁscalizaciones, y las acciones educativas en eventos y escuelas.
La planiﬁcación y gestión del turismo en la APA Marajó, a nivel estatal, es coordinado
por el IDEFLOR-Bio y también demuestra un cuidado relevante, principalmente en Soure,
aunque las acciones sean más esporádicas, si se las compara con el ICMBIO. Es importante
considerar que el IDEFLOR-Bio tiene sed sólo en Belém, y esa distancia compromete el trabajo
de los gestores.Sin embargo, hay una movilización en cuanto a ﬁscalizaciones periódicas y
cursos de caliﬁcación, principalmente de senderos y primeros auxilios.
Aunque existen otros municipios, también con potencial turístico, Soure cuenta con la
presencia física del ICMBIO, donde los técnicos se ponen a disposición, incentivan y siempre
buscan interacción con el IDEFLOR-Bio. Sobre esta asociación, el entrevistado del IDEFLORBio dice que
[...] somos poucos, então se desdobrar para todos os municípios simultaneamente é complicado. E com essas parcerias, como com o ICMBIO, a gente consegue intensiﬁcar algumas
ações. [...] sempre foi muito de querer que a gente faça trabalhos juntos, de uma forma que
cada um contribui como pode [...] (INFORMACIÓN VERBAL).

Los trabajos que ocurren en Soure, bajo la gestión de la APA Marajó se basan principalmente en cursos de capacitación y caliﬁcación de la mano de obra.
El ICMBIO se mostró el órgano con mayor inﬂuencia y actividades en ejecución en el
área de la RESEX. Con la ejecución del proyecto “Playas de Soure”, el proyecto “Jóvenes protagonistas” apunta que la articulación para el desarrollo local existe, pero que está orientada
no hacia el municipio de Soure, sino hacia el área de la RESEX. La percepción que se tiene es
que, por la dinamización de acciones creada por el ICMBIO, los demás agentes públicos, logran tener una articulación, de modo que es a partir de las actividades dirigidas por ese órgano federal que las demás instituciones públicas se movilizan para colaborar en busca de
una actividad turística que trae más beneﬁcios que perjuicios a la sociedad, al medio ambiente ya los visitantes.

sector privado

En Soure no se identiﬁcaron organizaciones del sector privado orientadas al desarrollo
del turismo. Los representantes entrevistados de los tres hoteles informaron la inexistencia
de articulación entre agentes privados. La pregunta principal para estos agentes fue si ellos
tenían ciencia sobre la UC y, en caso positivo, si esa información era repasada al turista. Se
resalta que el sector privado entrevistado (Hoteles y agencia) fue del área urbana de Soure.
Un entrevistado aﬁrmó: : “Eu não sabia. [...] eu não sei de nada disso” (informacion verbal3).

3

Entrevista com gerente do hotel 01, em 11/2017.
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Complementó informando que la acción del sector público es “pra marcar reunião na prefeitura ou outro local. [...] São reuniões que eles falam sobre o meio ambiente, que não pode
tirar pedra daqui, areia dali, porque vai acabando” (informacion verbal).
Otro entrevistado, representante de hotel, aﬁrmó saber que se trata de una RESEX, y
resaltó la presencia del ICMBIO. Pero no tenía conocimiento de que el área urbana de Soure,
donde su hotel se ubica, forma parte de una APA.
Eu sei que aqui tem essa RESEX, na praia, ne? Já vi o IBAMA antes, e agora o ICMBIO que tá
aqui. Mas eu não sabia que aqui também era uma reserva. Que aqui eles não vem quase.
Não me lembro deles aqui. Eu cheguei aqui e montei meu hotel e ninguém me avisou de
nada. Mas é importante saber dessas coisas (INFORMACION VERBAL4).

El propietario de la Agencia de receptivos de Soure aﬁrmó saber sobre APA y RESEX. Al
preguntar si existía el repaso de esas informaciones para los turistas, respondió

Sim, a gente fala pra eles. Fala que eles não podem jogar o lixo no chão, que não podem
pegar ﬂores e plantas, que não pode entrar no mangue... é uma série de restrições que são
necessárias aqui, que o ICMBIO informa pra todo mundo. Então com os turistas é a mesma
coisa. Se o morador não pode, o turista também não. (INFORMACION VERBAL5).

Este traspaso de informaciones sobre los cuidados socioambientales en Soure se realiza
de modo informal, en el transcurso de las actividades y paseos.

Comunidad Local

Entre los agentes existentes en la actuación del turismo en Soure, los habitantes locales
se muestran indispensables para la comprensión de la planiﬁcación y la gestión pública del
turismo, principalmente en lo que se reﬁere al desarrollo local. Se entrevistaron a ocho residentes de la comunidad de Pesquero y 8 residentes del área urbana de Soure. Todos los habitantes de la comunidad del Pesquero son conscientes de que se trata de una RESEX (tienen
la concesión de uso de la tierra). Entre los habitantes del área urbana, sólo supieron que
existía la RESEX por medio de las placas esparcidas por la ciudad.
Al preguntar si el turismo es una actividad positiva o negativa, todos los entrevistados
resaltar los aspectos económicos, según la siguiente información:
[...] o turismo é bom pra nós. Porque os turistas traz investimento nos nossos produtos, nos
nossos artesanatos, ne? Isso aqui tudo eu vendo pra eles. [...] Mas também coloco coisa
dos outros vizinhos pra vender. A gente precisamos se ajudar a senhora não acha? [...] e ai
eles traz o dinheiro e deixa pra gente.. (INFORMACIÓN VERBAL).

Los entrevistados identiﬁcan el turismo como una actividad capaz de dinamizar la economía local, sea por la generación de empleo y renta, a partir de la oferta de servicios turísticos en la playa y en las propias comunidades, sea con la valorización cultural, a partir de la
4
5

Entrevista com gerente do hotel 03, em 11/2017.
Entrevista com proprietário de agência de receptivo, em 02/2018.
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producción de la artesanía, que es capaz de reaﬁrmar la identidad local, como un aspecto
positivo generado por la actividad turística.
Sobre la participación de la comunidad en la planiﬁcación y ordenación del turismo, se
identiﬁcó un desnivel entre el área urbana de Soure y el Pesquero. En el área urbana de Soure
hubo inexistencia de residentes entrevistados que fueran involucrados en cualquier diálogo
con el sector público municipal. Destacado para un habitante que informó: “Não tem nada
aqui. Só funciona o posto de informação lá na orla. [...]Mas a gente aqui não vê nada de turístico. [...] é muito mal cuidado tudo” (INFORMACIÓN VERBAL).
En la villa del Pesquero los habitantes se muestran más involucrados y articulados en
las tomas de decisión. Entre los entrevistados, la mayoría participa o ya participó en la Asociación de Mujeres del Pesquero (ASMUPESQ), principal organización civil de la comunidad
para la toma de decisiones. Al ser preguntado sobre la integración entre los sectores públicos
y los habitantes del Pesquero, la respuesta fue: “ Não. A organização aqui é da comunidade”.
Se percibe que la mayoría de las acciones en el proceso de organización de la comunidad
con respecto a las prácticas de turismo parten de los propios habitantes. Esta participación
es un presupuesto para el desarrollo local, pues es lo que hace el desarrollo más humano
(VAZQUéS BARQUERO, 2002). Se destaca que la participación debe ser entendida como un
“empenho pessoal por um aprendizado difícil das regras e meios de se fazer ouvir, entender
e atender” (MARTINS, 2002: 54). Este es un proceso permanente que viene solidiﬁcándose
en la comunidad del Pesquero
Sin embargo, no todos se hacen presentes en esas reuniones, según aﬁrma un morador del Pesquero, cuando se le preguntó sobre la existencia de implicación de la comunidad
en las acciones públicas para el turismo, aﬁrmó: : “a comunidade aqui é unida. Só que também tem os que não participam. Que querem fazer sozinhos. Veio até gente falar do turismo
comunitário6 aqui. Mas nem todo mundo aqui participou” (informacion verbal7), aﬁrmación
aﬁnada a la respuesta de la representante de ASMUPESQ:
Toda reunião que tem a gente chama, agora é muito difícil a gente reunir, assim.. [...] Difícil
eles participarem, agora se você falar “olha, é uma inscrição da bolsa verde, é um Incra, vai
dar casa, vai dar isso, vai dar aquilo, vão dar cesta básica, lota! [...] as vezes a gente faz convite pra uma assembleia [...] é muito difícil a participação (INFORMAÇÃO VERBAL 8).

En la villa del Pesqueiro, a pesar de existir la integración y organización entre la mayoría
de los habitantes, se percibió que algunos no se sienten representados, y por eso no se motivan a participar en las discusiones relacionadas con la planiﬁcación del turismo en la comunidad, así como acciones dirigidas a el medio ambiente. Esta ausencia de motivación
puede estar relacionada a lo que un habitante de la comunidad de Pesquero subrayó:
“Eu não participo da associação, então, a gente não ﬁca sabendo muito desses encontros. Mas também não é muito do interesse da gente. Porque eles decidem e fazem”.

6
7
8

Na vila do Pesqueiro há um processo de organização para o TBC, que objetiva a troca de experiências e a participação da comunidade na sua organização, a partir de uma relação de conﬁança entre os atores locais.
Entrevistado 08 - Morador da Comunidade do Pesqueiro, informação concedida em 07/2017.
Entrevista com representante da Associação de Mulheres do Pesqueiro, concedida em 07/2017.
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Consideraciones ﬁnales

La planiﬁcación y la gestión del turismo en Soure se realiza bajo tres aspectos: económico, social y ambiental. Se trata de un municipio incluido en una APA estatal y con una franja
de tierra como RESEX federal, que tiene una signiﬁcativa relevancia turística en los escenarios
regional y nacional. El desarrollo local y la sostenibilidad en Soure es un proceso que viene
caminando y poco a poco viene alcanzando resultados y enfrentando algunos obstáculos. A
partir de su efecto multiplicador, la actividad turística representa una alternativa para el desarrollo local, para preservar la identidad local, conservar los patrimonios (natural / cultural)
y dinamizar la economía de Soure. El turismo puede viabilizar el desarrollo local en una comunidad, sin embargo, en Soure, es un tanto contradictorio, por el hecho de que no existe
planiﬁcación municipal. Sin embargo, hay una satisfacción de los habitantes en saber que las
personas de otras localidades van a su lugar de residencia.
referências bibliográficas

BARQUERO, A. V. (2002). Desenvolvimento endógeno em tempos de globalização. Porto Alegre:
FEE/UFRGS.
BRASIL. (2000). Ministério do Meio Ambiente. Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Brasília, DF,
______.(2017).______. Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80112/CNUC _FEV17%20-%20B_Cat.pdf> Acesso
em: 06. Jun.
______.(2015).______.Projeto Jovens protagonistas. Soure,
BRESSER-PEREIRA, L. C. (2010). A construção política do Estado. Lua Nova: Revista de cultura e política. n. 81. São Paulo. Disponível em: <http://www.scielo.br/ scielo .php?script=sci_arttext&pid=S0102-64452010000300006>. Acesso em> 01. mar. 2017.
______. (2012). Prefácio. In: OLIVEIRA, R. de. Gestão pública: democracia e eﬁciência uma visão prática
e política. Rio de Janeiro: Editora FGV, p. 9 - 14.
CORIOLANO, L.N.M.T. (2003). Os limites do desenvolvimento e do turismo. PASOS: Revista de Turismo
y Patrimônio Cultural, v. 1, n. 2, p. 161-171. Jun.
______. (2009). O turismo comunitário no nordeste brasileiro. In: BARTHOLO, R.; SANSOLO, D. G.;
BURSZTYN, I. (Org.). Turismo de Base Comunitária: Diversidade de Olhares e Experiências
Brasileiras. Rio de Janeiro: Letra e Imagem,
COSTA, P. C. (2002). ABC do turismo: ecoturismo. São Paulo: Aleph.
LOBATO, G. de J. M. et al. (2014). Reserva extrativista marinha de Soure, Pará, Brasil: modo de vida das
comunidades e ameaças ambientais. Revista Biota Amazonia. Macapá, v. 4, n. 4, p. 66-74.
MARTINS, S. R. O. (2002). Desenvolvimento local: questões conceituais e metodológicas. Interações:
Revista Internacional de Desenvolvimento Local, Campo Grande, MS, v. 3, n. 5, p. 51-9, set.
NELSON, S. (2012). Uso Público nas Unidades de Conservação. In: CASES, M. O. (Org.). Gestão de Unidades de Conservação: Compartilhando uma experiência de capacitação. Realização:
WWF/Ipê. Instituto de Pesquisas Ecológicas. Brasilia, DF: WWF Brasil.
RUSCHMANN, D. V. de M. (1997). Turismo e planejamento sustentável: a proteção do meio ambiente.
Campinas: Papirus.

799

rEFúgIo DE VIDA sILVEsTrE “mETróPoLE DA AmAzôNIA”:
CoNoCImIENTo DEL PATrImoNIo HIsTórICo-CULTUrAL-LoCAL A
TrAVÉs DE PráCTICAs DE oCIo y TUrIsmo1
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rEsUmEN
A la orilla de la capital de Pará, Belém, la Hacienda Oriboca, de propiedad de la empresa Pirelli S/A, se
constituyó en un emprendimiento direccionado a la plantación del caucho. El objetivo de esta investigación fue analizar la historia del referido emprendimiento y algunas posibilidades de ocio y de turismo
en el Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia (REVIS-MA). Esta área se constituye como una
Unidad de Conservación (UC) estadual, en proceso de consolidación de su Plan de Gestión (PG), partiendo del diagnostico de la situación actual del uso público. La UC posee comunidades tradicionales
en su interior y entorno, que fueron invitados a dialogar con ese estudio. La metodología adoptada se
basó en la historia oral (Thompson, 2002), que expone resultados de una memoria colectiva y social
(Halbwachs, 2006; Jeudy, 1990), con base en diálogos con familiares de ex funcionarios de la Hacienda
en entrevistas semiestructuradas y análisis documental de la época. Se analizó, aun, aspectos sobre
las practicas de ocio realizadas en el interior de la UC, en entrevistas con gestores de la UC y comunitarios, en conjunto con observaciones in loco. Como resultado, se buscó demonstrar la relevancia histórica de la Hacienda, en colaboración con sus vivientes/trabajadores tradicionales en la constitución
del área como una actual UC que, en poco tiempo, será explorada con ﬁnes turísticos (Barbosa; Palheta;
Bahia, 2017).
PALAbrAs-CLAVE
Patrimonio Histórico-Cultural de la Amazonía; Memoria Colectiva;
Ocio;Turismo; Refúgio de Vida Silvestre.

“refúgio de Vida silvestre metrópole da Amazônia”

La creación de la Unidad de Protección Integral “Refúgio de Vida Silvestre Metrópole
da Amazônia” (REVIS-MA) es parte de un contexto histórico peculiar de la Amazonia paraense, relacionado con diferentes ciclos económicos y sociales. La Hacienda Pirelli, la cual
origina el territorio componente del Refúgio, traspasó dinámicas de expansión regional de
los períodos de exploración de las drogas del sertão5, de las maderas nobles, de la caña de
azúcar y del caucho.
Esta investigación buscó delinear los principales eventos en el área de la Región Metropolitana de Belém (RMB), donde la empresa multinacional Pirelli S/A desarrolló un proyecto
de plantación de árbol del caucho para abastecer su industria en expansión en América La-
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tina, demostrando la relevancia de la conﬁguración histórico-cultural para la futura gestión
de la Unidad de Conservación (UC) conectada, sobre todo, a la practica del ocio.
La investigación está basada en estudios realizados para la elaboración del Plano de
Gestión6 de la UC REVIS-MA y provee, en parte, la disertación de maestría de uno de los autores. Se utilizó la concepción de una investigación cualitativa, de carácter descriptivo exploratorio (Minayo, 2000), considerando lo que resalta Minayo (2000) sobre cómo metodologías
de investigación pueden sufrir alteraciones a partir de las realidades observadas y vivenciadas
en campo.
Las personas que vivían en la Hacienda en la época de su funcionamiento y que hoy
viven en otras localidades fueron mapeadas y posteriormente entrevistadas, sus testimonios
fueron tratados como fuentes orales, puesto que constituyen procesos de reescrita de la historia compartida (Thompson, 2002). Estas historias se constituyen en representaciones sobre
los hechos de la vida de grupos e individuos, componiendo su historia social y cultural (Jeudy,
1990) y sobre los hechos de la memoria colectiva revelándose como una colcha de retales
(Halbwachs, 1990).
La búsqueda abordó estudios y documentos históricos sobre el área, con informaciones
sobre la ocupación de la región, que hoy corresponde a la RMB. Se utilizó la concepción de
Dartiegues (1998) para el análisis de narrativas, con el intuito de acceder memorias colectivas. Tales narrativas fueron analizadas como un medio de comprender identidades individuales y, aún, como una herramienta metodológica para acceder la identidad colectiva.
Los sujetos accedidos en este contexto fueron de dos tipos: un grupo identiﬁcado con
familias que, aunque vivan en la región (dentro de la UC) y otro grupo que vive en otras localidades. Se buscó demonstrar correlación entre las practicas de ocio actuales y las pretéritas, así como las concepciones de los vivientes actuales sobre la probabilidad de desarrollar
el turismo local.
En este contexto la función del lugar7 es imprescindible para el desarrollo de la memoria
colectiva destacada por Halbwachs (1990), para el autor es imposible recuperar el pasado
sin un aspecto espacial. Tal referencia se centra en el espacio en el que se estableció y desarrolló la hacienda Pirelli, un espacio ocupado, recorrido, imaginado y practicado por trabajadores y vivientes, algunos de los cuales fueron importantes interlocutores de practicas
diversas y de sus percepciones de recuerdos.

Contexto Histórico regional

Desde hace muchos años la Amazonía osciló entre el “inﬁerno verde” y el “el dorado”
(Pizarro, 2012). Entre las décadas de 1940 y 1960, la Amazonía brasileña recibió una serie de
investigadores, entre los cuales algunos relacionados a teorías evolucionistas8 y difusionistas9,
posteriormente refutadas por investigadores que demuestran que la Amazonía es compuesta

6
7
8
9

La institución gestora de la UC Instituto do Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (IDEFLOR-Bio) utiliza
esta expresión en detrimento de la expresión consagrada “Plano de Manejo”.
Según Tuan (1983) los signiﬁcados de espacio y de lugar son relacionados.
Conforme Castro (2005), evolucionismo social y cultural presuponía que todos los seres humanos pasarían por
las mismas etapas de desarrollo (cognitivo, técnico, etc.) del más simples al más complejo grado.
De acuerdo con Castro (2005, p. 17), en el difusionismo la presencia de elementos similares en regiones distantes
sería explicada por relaciones entre los lugares (por comercio, guerra, viajes o cualquier otro medio).
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de abundante historia de ocupación humana anterior a la ocupación europea en la región
(Balée, 1989; Heckenberger, 2005.)
El registro más antiguo del área relacionada a la Hacienda Pirelli, entonces, anterior a
los proyectos de caucho y ganado, evidencia que la localidad representa esa ocupación de
largo tiempo, demarcada por el comienzo de las actividades del antiguo “Molino Oriboca”
en 1780 (Marques, 2004). La documentación de este molino, con la utilización de mano de
obra esclava, ratiﬁcó el proceso de reconocimiento y la deﬁnición del Territorio Quilombola
del Abacatal (TEQ Abacatal) en la década de 200010. Estudios complementares11 realizados a
partir de trabajos de arqueología de contrato han aportado una ocupación indígena, anterior
al periodo del molino.

La ocupación del área a partir de la Ferrovía belém-bragança

El área de la Hacienda, como parte de la región Bragantina, tuvo su ocupación incentivada por la Provincia del Estado de Pará, desde el siglo XIX12. Iniciado a partir de 1875, este
proceso de colonización se mantuvo hasta el gobierno del interventor Magalhães Barata
(1930-1937), segundo Nunes (2008 y 2012). Este movimiento de ocupación está relacionado
directamente al contexto de expansión de la economía del caucho, entre 1840 y 1910, a
partir de los avances técnicos e industriales. (Weinstein, 1993).
Durante los últimos años de 1800 y la primera década de 1900 algunos personajes buscaron estrechar alianzas entre emprendimientos italianos y la Amazonía brasileña (Capelli,
2012; Gugliuotta, 2008). Este contexto regional contribuye para la construcción de la Estrada
de Hierro Belém-Bragança (EFBB), que sería concluida solo en la década de 1950.
Segundo Hurtienne (1999), habría tres momentos distintos que ayudan a comprender
mejor el desarrollo de la RMB: 1) período de los extractivistas tradicionales13 y agricultores
itinerantes como los grupos indígenas, caboclos y ribeirinhos; 2) período de los colonos atraídos por la construcción de la EFBB y, 3) La colonización traída después de 1950 con la inauguración de estradas de circulación como la Belém-Brasília. Este proceso contribuyó para la
reducción de las matas primarias y promovió la consolidación de un “campesinado agrícola”
(Hurtienne, 1999).
La parte occidental de la región Bragantina era compuesta por loteos de carácter agrícola
(Penteado, 1967). Es la región donde está el territorio del futuro municipio de Marituba que
en la década de 1950 fue instalada una de las más grandes plantaciones de pimienta negra.

Cultivar pimienta negra en la Hacienda Oriboca fue una decisión de la empresa Pirelli
S.A para “cubrir” los gastos, mientras esperaba el pleno desarrollo de su caucho plantado. El
emprendimiento de la Pirelli atrajo la producción regional de caucho, que era obtenida por
vivientes de la región explorando árboles de caucho nativa. Segundo ex-funcionarios de la
10
11
12
13

Marin; Castro (2004); Soﬁatti (2015); Araújo et al (2017), e Sirotheau (2013).
Marques (2002, 2003 e 2004).
Penteado (1967), Conceição (2002) y Hurtienne (1999) tratan de los procesos de colonización de la Región Bragantina.
Para esta categoría, utilizamos las deﬁniciones consagradas en la CF 1988 y en la OIT 169, que son como grupos
culturalmente diferenciados y que se reconocen como tales.
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Pirelli, la empresa compraba caucho de quien pudiese fornecer lo producto, para además de
su producción, lo que demostró la alta demanda del mercado entre 1950 y 1970.
El apogeo llevó la empresa a construir diversas estructuras para atender la demanda
productiva y al convivio de sus funcionarios. Entre las estructuras se suman la Iglesia, escuela,
casas (con diferentes conﬁguraciones a depender de la jerarquía del funcionario), sedes administrativas, cobertizos de procesamiento y almacenamiento, entre otros. Estas estructuras
componen parte de la estructura material que colaboran para el uso publico orientado hacia
el ocio y al turismo histórico.

Caracterización del Uso Público en el refugio: situación actual

El REVIS-MA es el más grande fragmento remaneciente de la Floresta Amazónica en la
RMB (Almeida, 2013). Posee rica diversidad de especies14 y valioso acervo histórico y cultural
que remonta al periodo de la esclavitud y más recientemente, al segundo ciclo del caucho
con la empresa Pirelli. Pese de estar localizado cerca a los centros urbanos, abriga importante
conjunto de prácticas culturales típico de comunidades extractivistas tradicionales.
Después del periodo en el que el caucho fue rentable, nuevos accionistas crearon ganado en el área, hasta que, en meados de los años 1980, ocurre la falencia de la Hacienda
que en la época era llamada de Guamá Agropecuaria S/A. El área pasa su poder al gobierno
del Estado, que inicia el proceso para cambiar el área en una Unidad de Conservación (homologada el 2010).
La UC es poco conocida como área de preservación por la comunidad en general, de las
sesenta (60) entrevistas hechas con los vivientes de la región, treinta y cinco (35) vivientes alegan no saber que es el Refugio (Instituto Avaliação, 2017b). Grande parte de la población circundante, como también del poder público, reconoce el área como la “Hacienda de la Pirelli”.
La institución gestora de la UC, Instituto de Desenvolvimiento Florestal e Biodiversidade
– IDEFLOR-Bio, no levantó el perﬁl de los visitantes, a pesar de eso, informa que, en el 2016,
predominó la solicitación de autorización de investigaciones cientíﬁcas y para la promoción
de eventos deportivos, como corrida en bicicletas y caminadas ecológicas15. Existen acciones
aisladas de conducción turística con visitas guiadas, pero en el local, no hay infraestructura
para recepción de visitantes (centro de visitantes, baño, estacionamiento, cafetería, placas
señalizadoras, placa de identiﬁcación de la UC, etc.), siendo esta una de las más grandes diﬁcultades que la UC enfrenta para el desarrollo del uso público.
El ocio practicado en la UC por parte de los vivientes locales posee lógicas propias de
poblaciones tradicionales de la Amazonía y aun no fueron objeto de estudio sistemático. Sin
embargo, se documenta que en las practicas cuotidianas el ocio no está segregado de las
practicas del trabajo. Si hay la necesidad de pescar para promover el sustento para la familia,
hay también un placer asociado a esta práctica, el mismo se puede decir de las idas a la ﬂoresta para extracción de frutos, como el açaí, por ejemplo. Además, las practicas lúdicas y
deportivas, como bañarse en el río y jugar al futbol son constantes en todas las localidades.
Según castro (2016) y Barbosa, Palheta y Bahia (2017), existen diferentes proyectos para
el uso publico de la Unidad. Algunos de estos, dirigidos a los visitantes externos, como el
14
15

Almeida (2013) registró más de 200 especies de aves en la UC, algunas de ellas endémicas en situación de riesgo.
Información del instituto gestor, reunión del día 19/10/2017.

REFúGIO DE VIDA SILVESTRE “METRÓPOLE DA AMAZôNIA”:
CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL-LOCAL A TRAVéS DE PRÁCTICAS DE OCIO Y TURISMO

proyecto de sendas ecológicas, que ofrece la experiencia de la visitación de escuelas en tres
caminos mapeados.
El instituto gestor implementa junto a las comunidades residentes el Proyecto Agrovárzea16, con enfoque en actividades tradicionales de bajo impacto ambiental y en la capacitación para practicas de turismo de experiencia.

Conclusiones

La trayectoria histórica que conﬁguró el espacio de la UC Refugio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia tiene relación directa con los procesos económicos y sociales de la Amazonía paraense. La relevancia del periodo del caucho en términos económicos trajo al estado
de Pará un grade emprendimiento internacional que promovió alteraciones en estructuras
locales. Entre estas alteraciones, se citan las construcciones hechas en una parte de ﬂoresta
que hoy es preservada por su relevancia regional.
Los atributos históricos y culturales expresos en el modo de vida de los vivientes tradicionales dentro y en el entorno de la UC ganan fuerza frente a los contextos de valorización
de estas formas de organización en el contexto de turismo cultural e histórico. Además de
valores intrínsecos relacionados a la naturaleza preservada, de servicios ambientales asociados, el Refúgio presenta signiﬁcativo potencial para fomentar practicas de ocio y turismo.
Estos representan un segmento que busca realizar contribuciones y signiﬁcativas para el bienestar ambiental, cultural, social y económico para la UC y las comunidades de su entorno.
Se puede decir que el Refúgio contiene un conjunto de elementos necesarios para promover diferentes tipos de turismo. Ignarra (2003) destaca que los atractivos turísticos, en
general, están relacionados con las motivaciones que inducen al desplazamiento de turistas,
estos pueden ser divididos en aspectos naturales y culturales. La diferencia entre los atractivos son sus detalles y peculiaridades, cuanto más singular y diferente es un elemento, más
llamará la atención para los espacios visitados.
El diagnostico socioeconómico del Instituto Avaliação (2017a) apuró que las comunidades con perﬁl rural, detentoras del conocimiento histórico, son potenciales socios para actividades turísticas de base comunitaria. En el interior y en las fronteras de la UC, son
encontradas familias y comunidades con modo de vida tradicional, que desarrollan actividades agroextrativistas. Tales elementos forman un potencial turístico y educacional para el
fortalecimiento de la memoria, formas de vida, costumbres, tecnología y sabiduría.
Conforme fue trabajado en el artículo, abordajes de ocio y turismo en el Refugio pueden
ser compatibles con los objetivos de la UC. Actividades que incentivan la aproximación entre
sociedad, naturaleza y promoción cultural forman parte de modelos de turismo educacional,
turismo cientíﬁco, turismo histórico-cultural, turismo de aventura y turismo de experiencia.
Estos abordajes pueden engendrar empoderamiento de las comunidades locales como agentes activos en la interface público visitante y vivientes locales, una vez que son los vivientes
que detienen conocimiento profundo del lugar. La junción entre los elementos históricos y
la naturaleza singular conﬁeren una dupla relevancia para la manutención de practicas de
uso publico de la UC estudiada.
16

Desenvuelto por el IDEFLOR-Bio, el proyecto da suporte para ferias y eventos donde los productores tienen la
oportunidad de comercializar y divulgar sus productos, entre otras acciones relevantes.
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EL DEsEmPLEo Como PráCTICA DE rEsIsTENCIA EN
EL ProCEso DE rEHAbILITACIóN DE PErsoNAs ADICTAs AL
ALCoHoL y A LAs DrogAs1
Ana Araceli Navarro-Becerra2
Elba Noemí Gómez Gómez3
resumen

El propósito de este trabajo es mostrar al desempleo como práctica de resistencia en el proceso de rehabilitación de personas adictas ante la exposición al riesgo de consumo de alcohol y drogas, así como
una alternativa para centrarse en su recuperación física y emocional. Este estudio parte de una metodología cualitativa la cual se centra en el sujeto, visto como actor y permite indagar acerca de las prácticas signiﬁcativas en contextos particulares. Para ello se aplicaron entrevistas semiestructuradas a un
profesional del campo de las adicciones y a tres adictos en proceso de rehabilitación. Entre los resultados se observa que, el periodo de desempleo durante la rehabilitación de los adictos al alcohol y a
las drogas forma parte de un proceso donde llevan a cabo prácticas cotidianas encaminadas a la resigniﬁcación del sí mismo, de los demás y de su entorno. Desde esta mirada, el desempleo como práctica
de resistencia ante el riesgo de recaída tiene injerencia en un cambio de concepción individualista hacia
una actitud de solidaridad y servicio que modiﬁca las relaciones de los actores consigo mismos, con su
entorno y con el ámbito laboral.
PALAbrAs CLAVE
Desempleo; Práctica de Resistencia; Adictos; Alcohol; Drogas.

Introducción

Si bien durante el proceso de rehabilitación en las personas adictas al alcohol y a las
drogas el empleo es una forma de integración social, es importante hacer hincapié en que,
durante un periodo del proceso de rehabilitación, el desempleo funciona como una actividad
de resistencia ante el riesgo de recaer en el consumo de alcohol y drogas, tanto lícitas como
ilícitas4, ya que muchas de las veces los espacios laborales representan el principal campo
relacional de consumo. Desde esta mirada, el desempleo contribuye a la recuperación de la
salud física y emocional de las personas adictas, puesto que los distancian de amigos, compañeros de trabajo y actividades relacionadas signiﬁcativamente con el consumo, ello les
permite centrarse en otras formas de concebirse a sí mismos y de relacionarse con los demás.
1
2
3
4

Trabajo presentado durante el XII Encuentro Internacional OTIUM y el VI Congreso Internacional en Estudios Culturales - Ocios y Resistencias: Crecer e Envejecer en Contextos Culturales Diversos.
Doctora en Educación con orientación en Mercados de trabajo e Identidades. Universidad de Guadalajara. México.
Contacto: a_aracelinavarro@yahoo.com.mx
Doctora en Estudios Cientíﬁco-Sociales. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
México. Contacto: ngomez@iteso.mx
“La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece la “droga ilícita” se trata de cualquier sustancia, terapéutica
o no, introducida en el cuerpo por cualquier mecanismo, capaz de actuar sobre el sistema nervioso central (SNC)
del individuo, hasta provocar en él una reacción física o intelectual, la experimentación de nuevas sensaciones o
la modiﬁcación de su estado psíquico. Esta modiﬁcación, condicionada por los efectos inmediatos (psicoactivos)
o persistentes (crónicos), predispone a una reiteración continuada en el uso del producto” (Otero, 2011:148).
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La organización de esta ponencia es la siguiente, se comienza por mostrar el concepto
de adicción a las drogas y al alcohol con la intención de enmarcar la problemática, particularmente en el caso de México y su relación con el empleo. Se prosigue con un esbozo del
desempleo como práctica de resistencia donde se enuncia la estrategia metodológica del estudio, para continuar con las actividades durante el desempleo en el proceso de rehabilitación, y ﬁnalizar con algunas reﬂexiones.

La adicción a drogas y alcohol

El Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5 (DSM) no hace referencia al
término de adicción para evitar confundirlo con “dependencia”, en cambio se reﬁere a “un
trastorno de conducta o un trastorno de la personalidad antisocial ocasionado por el consumo de sustancias” (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5,
2014:817). Asimismo, no hace una distinción entre alcohol y drogas, sino que hace referencia
al “consumo de sustancias” en el cual agrupa 10 tipos de drogas5. Por su parte, Bruyère, (s.f)
sostiene que los médicos clínicos suelen dividir el consumo de drogas y de alcohol en tres
niveles o etapas: uso, abuso y dependencia. Bruyère (s.f) señala en particular, que el abuso
de drogas y alcohol se caracteriza por un uso intensiﬁcado, regular, esporádicamente excesivo, o muy elevado en periodos cortos, mientras que la dependencia se caracteriza por el
uso compulsivo o adictivo.
Aun cuando el DSM-5 considera que el trastorno de conducta se presenta ante el consumo de sustancias y Bruyère señala que se trata de una adicción ante el uso compulsivo de
éstas, en este estudio se considera el término de adicción debido a que este consumo excesivo de sustancias en los actores se encuentra íntimamente asociado con conductas autodestructivas y con dependencia al consumo de sustancias y sus efectos, desde la
compulsividad. Asimismo, se puntualiza en el alcohol y las drogas porque se trata del consumo de determinadas sustancias con efectos particulares en los actores, las cuales matizan
la emocionalidad, las prácticas y la relación con los otros.
Aunque la adicción al alcohol y las drogas tiene un alcance a nivel internacional, en el
caso de México, esta problemática se ha agravado en las últimas décadas, en parte por la
transición de ser un mercado de producción y tráﬁco de drogas a un mercado de consumidores. En el 2001 se dio un acelerado crecimiento del consumo, especialmente de drogas
más agresivas, como la cocaína, la heroína y las meta-anfetaminas, cuyo consumo se presenta
cada vez a menor edad (Borges et al, 2001). La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en
México (2014), reporta la existencia de más de 20 millones de consumidores en México.
Al respecto, distintas instancias gubernamentales, organismos no gubernamentales y
empresariales, han puesto en marcha programas enfocados a disminuir y atender esta problemática. En el caso del empleo, se han realizado diversos esfuerzos por contribuir a favorecer la reinserción de las personas adictas en rehabilitación, ante el consumo de alcohol y
5

Las “sustancias” engloban 10 clases diferentes de drogas: el alcohol, la cafeína, el cannabis, los alucinógenos (con
categorías independientes para la fenciclidina [o las arilciclohexilaminas con acción similar] y otros alucinógenos),
los inhalantes, los opíceos, los sedantes, hipnóticos y ansiolíticos, los estimulantes (sustancias tipo anfetamina,
cocaína y otros estimulantes), el tabaco, y otras sustancias (o sustancias desconocidas) (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5, 2014:481).
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drogas. En este sentido, la revisión de la literatura muestra que el empleo forma parte integral de la reinserción social de las personas en rehabilitación (INSOLA, s.f; López y Pérez,
s.f). Desde esta mirada, si bien es cierto que la reinserción en el empleo para los sujetos
ante el consumo de alcohol y drogas es fundamental como parte de su integración social,
también es cierto que hay actividades y relaciones que favorecen el consumo o en otras palabras “las recaídas”.
Algunos estudios muestran actividades laborales que suelen favorecer la adicción a sustancias químicas, entre ellas está la exposición a solventes, actividades donde se requiere la
fuerza física, movimientos mecánicos repetitivos y las tensiones en el ambiente laboral (Loewy,
2017). El ambiente laboral incide en la propensión al consumo de drogas por medio de medicamentos controlados6 (García, s.f; Peña, s.f.). De tal manera que, los ritmos y las condiciones
de trabajo pueden contribuir a incrementar el consumo de algunas drogas legales.
Así, el problema de las adicciones no se circunscribe a la persona exclusivamente, mantiene una relación con el entorno, para el tema que nos ocupa, el empleo y las condiciones
de trabajo pueden inﬂuir signiﬁcativamente en el problema. En particular, en las personas en
rehabilitación, se considera un periodo de desempleo para alejarse de espacios, compañías y
actividades que les facilitan el acceso de alcohol y drogas y así, evitar recaer en la adicción.

El desempleo como práctica de resistencia

El desempleo es deﬁnido como la ausencia de trabajo remunerado. En la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del INEGI, el desempleo es considerado como desocupación
y hace referencia a la Población Económicamente Activa (PEA) que se encuentra sin trabajar
(Glosario, INEGI). Aun cuando esta institución encargada de atender aspectos económicos y
sociales por medio de las estadísticas, preﬁere un término que hace alusión a la presencia o
no, de la actividad económica, en este estudio es pertinente el de desempleo puesto que enfatiza en actividades que no son remuneradas ni existe una relación contractual, tampoco
se sujeta a horarios, espacios, ni actividades deﬁnidas. Asimismo, no implica la caliﬁcación o
competencias previas para el desempeño de ciertas actividades. Otra razón de pertinencia
en este estudio para el uso del término desempleo reside en que, en un proceso de rehabilitación se coloca el acento en actividades enfocadas a la recuperación física y emocional de
las personas adictas y se deja de lado la ocupación y preocupación por el recurso económico,
en primera instancia, ya que a decir de uno de los entrevistados: “lo más importante es primero salvar la vida”.
De esta manera, el desempleo remite al ejercicio y priorización de otras tareas, que en
palabras de un entrevistado: “están relacionadas con el cuidado del otro y de sí mismo, ya
que se trata de fortalecer el ser frente al tener”, lo cual relativiza el privilegio de la dimensión
económica y mercantilizadora, que parafraseando a Beck (1998) fomenta la reproducción de
un sistema capitalista y un estilo de vida individualista, caracterizado por formas de ser y de
hacer con consecuencias asumidas por los propios actores 7. En contraste, se parte de una
6
7

El consumo de medicamentos controlados forma parte de las drogas legales que producen dependencia en los
sujetos, e incluso, incrementan la necesidad de consumo al requerir dosis más altas (García, s.f; Peña, s.f.).
Beck (1998) considera que el individualismo se presenta cuando se asume que el actor es responsable de sus
aciertos o desaciertos con relación a la toma de decisiones.
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perspectiva que vuelca la mirada hacia el desarrollo integral del actor en relación con su entorno. En este sentido, el desempleo es una práctica de resistencia, toda vez que el actor realiza actividades distintas a lo marcado por la ideología capitalista en su estadio neoliberal,
caracterizado por el valor del consumo, el hedonismo y lo que muchos autores llaman “el
individualismo globalizado”, frente a ello, Juan, uno de los entrevistados va a plantear que
“las personas con adicciones son narcisistas, individualistas y tendientes al egoísmo, ya que
frente al vacío emocional mantienen la mirada en sí mismos”.
El desempleo como práctica de resistencia se reconﬁgura mediante distintas modalidades de acción (Grimberg, 2009; Langer, 2013) que permiten articular las experiencias de vida
de quienes participan (Grimberg, 2009) y remiten a una forma de asumir la vida y la sociedad
en su conjunto (Castiblanco, 2005). Desde este gozne, es posible dar cuenta de la grupalidad
y el estar juntos como parte de la socialidad donde están presentes distintas formas de convivencia, mismas que resigniﬁcan los espacios que habitan los actores desde su actuación
colectiva en el mundo (Gómez, 2011). Por tanto, considerar al desempleo como práctica de
resistencia y contribuir a nuevas formas de convivencia entre el actor y su entorno, permite
dar cuenta del modo en que se reconﬁgura la relación entre sociedad y actor sobre la base
de una mirada constructivista, donde se reconoce al actor como agente de cambio desde las
prácticas cotidianas.

estrategia metodológica

Este trabajo parte de una mirada sociocultural para dar cuenta del desempleo como
práctica de resistencia ante la posibilidad de recaer en el consumo de alcohol y drogas al
tiempo de ponderar la rehabilitación para mejorar la salud física y emocional. Este estudio
se sitúa en el paradigma teórico comprensivo porque busca entender la manera en que las
prácticas de los actores están provistas de signiﬁcados (Bericat, 1998), ligados a una conﬁguración social que contribuye, pero no determina, el desenvolvimiento de los actores en su
contexto.
Se parte de una metodología cualitativa, misma que permite centrarse en el sujeto para
profundizar en aspectos signiﬁcativos de las prácticas cotidianas que lo llevan a resigniﬁcar
su relación consigo mismo y con su entorno (Vasilachis, 2006). El énfasis en las prácticas deriva en el signiﬁcado que adquieren al ponerse en relación con estructuras más amplias tanto
formales como informales (Bertaux, 2005) en situaciones particulares.
Para dar cuenta del desempleo como práctica de resistencia y su relación con el proceso
de rehabilitación en personas adictas al alcohol y a las drogas, se recurrió a la entrevista semi
estructurada y se aplicó a un profesional del campo de las adicciones y a tres personas que
colaboran en un grupo de autoayuda y que en algún momento ellos acudieron a éste ante
su problema de adicción al alcohol y las drogas. Cabe señalar que les fueron asignados pseudónimos para proteger su identidad. Este estudio forma parte de un proyecto denominado
El desarrollo de la capacidad de agencia y la reconﬁguración emocional en adictos en proceso
de ‘rehabilitación’. Hacia una propuesta de prevención. Esta investigación pretende contribuir
al conocimiento sobre el tema desde la comprensión de la vivencia y la experiencia subjetiva
e intersubjetiva de un grupo de hombres y mujeres adictos a las drogas.

EL DESEMPLEO COMO PRÁCTICA DE RESISTENCIA EN EL PROCESO DE REHABILITACIÓN DE PERSONAS ADICTAS AL ALCOHOL Y A LAS DROGAS

Actividades durante el desempleo en el proceso de rehabilitación

Algunos programas de rehabilitación en centros de internamiento y grupos de autoayuda consideran indispensable la recuperación de un estilo de vida saludable. Algunos de
estos programas se centran en 3 ejes primordiales: el trabajo diario, la convivencia y la espiritualidad (Rojas, 2014). Para lo cual plantean la importancia de alejarse de personas, espacios, y recursos que contribuyan a recaer en la adicción. Así lo expresa Esperanza: “hay un
dicho entre estas personas ‘ni con los mismos amigos, ni con la misma música’, tenemos que
alejarnos por un tiempo de todo porque todo está ligado”. En este relato es posible notar la
importancia de la distancia con el contexto inmediato para evitar el riesgo de recaída. Este
alejamiento está presente en el inicio del proceso de rehabilitación y en etapas posteriores,
en algunos casos, puesto que la recuperación implica la apropiación de modos de relacionarse consigo mismo y con los demás, distinta a la que prevalecía en la etapa de consumo
de alcohol y drogas.

El vínculo con el otro, con lo otro

En algunos programas de rehabilitación los participantes no tienen permitido el contacto
con amigos, compañeros, vecinos o familiares por un periodo de tiempo determinado, dependiendo del sujeto, de su incorporación al programa y de la relación con sus pares, es
decir, con otros actores con quienes comparte su condición de adicto en rehabilitación. Durante el inicio de este proceso los actores son internados en espacios donde reciben apoyo
económico, humano y de infraestructura, separados de su contexto anterior inmediato, por
un tiempo especíﬁco o se involucran en grupos de auto ayuda, según sea el caso. En este periodo, el grupo de adictos que se encuentran en sobriedad, encargados de los centros de internamiento o grupos de autoyuda, se reponsabilizan de atenderlos, acogerlos y cuidarlos,
especialmente ante los momentos de inestabilidad física y emocional, los cuales suelen presentarse mediante crisis que van desde la euforia, hasta la tristeza, soledad y depresión, crisis
asociadas, muchas de las veces el periodo de abstinencia y el proceso disciplinario.
Precisamente, en este periodo los actores desarrollan actividades que tienen como ﬁnalidad el fomento de valores como la solidaridad, el respeto, la autonomía, el servicio y la
honestidad. Entre ellas está la limpieza del lugar que habitan, la alimentación y cuidado a los
animales de granja y los sembradíos, así como ofrecer al otro consejos, compañía y apoyo
(Rojas, 2014). En especial, porque las necesidades inmediatas de la persona en rehabilitación
son “amor, comprensión y apoyo”, así lo expresa Rodrigo, quien además agrega la importancia de apegarse a los principios de solidaridad y servicio porque, a su decir, les permiten “salir
adelante”. En este sentido, la colaboración es considerada como parte de la recuperación
personal y comunitaria, donde se establecen vínculos con los demás, con sus pares.
Por medio de este tipo de actividades y formas de relacionarse con los otros, los actores
establecen un vínculo con quienes “comparten el sentir” emocional que trae consigo la adicción. Así lo reﬁere Carlos en el siguiente relato “uno tenía la necesidad del otro sin saberlo”
haciendo referencia a la necesidad de que tienen de compartir su experiencia con quienes
han transitado por situaciones similares. Desde esta mirada es posible vislumbrar la vivencia
de soledad y aislamiento de los adictos al consumo de alcohol y drogas.
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En contraste, al colaborar en actividades que involucran el bienestar del otro se fomenta
una dinámica de solidaridad por medio de la denominada “red de ayuda hacia otros” (Carlos,
entrevistado) donde se pondera la atención y el servicio a los demás desde el reconocimiento
y valoración del sí mismo. De esta manera, se asumen como actores de cambio y al mismo
tiempo establecen un vínculo con el otro y con lo otro, desde la convicción de saberse valorado, comprendido e integrado.

Darse a los demás. Del egocentrismo a la actitud de servicio

Una de las actividades que se fomenta en los grupos de autoayuda y en los centros de
internamiento es el servicio. Al respecto, Carlos señala que el servicio es “darnos a los
demás”, haciendo alusión a considerar las actitudes y no las cosas materiales. Este proceso
forma parte de una reconﬁguración emocional en los sujetos, quienes al llegar al lugar de
rehabilitación vivencian una vinculación distinta con su entorno. En este sentido, Pedro señala: “llegas con hábitos terribles, muy egocéntricos, un adicto no permite que le digan qué
hacer, no obedece a nadie, ni le gusta recibir órdenes, es desconﬁado, aquí aprendemos a
invertir nuestra relación con el mundo”, para ello es fundamental la prevalencia de un ambiente de cooperación, solidaridad y apoyo incondicional.
En este sentido, se presenta un re anclaje a las formas de vivir y convivir (Giddens, 1994),
es decir, hay una apropiación de modos para relacionarse con los otros y consigo mismo, distinta a la vivenciada por el actor en la etapa precedente. En este sentido, las prácticas cotidianas reconﬁguran la noción de bienestar en los actores, interiorizando tradiciones,
costumbres y rituales que les proveen de seguridad, sentido de pertenencia y solidaridad
hacia el grupo de referencia.

A manera de conclusión

En el proceso de rehabilitación las actitudes, principios y valores asociados a una vinculación con los otros, son el soporte emocional y físico de los actores en rehabilitación. Las
muestras de afecto, solidaridad, apoyo y servicio forman parte de su sostenimiento ante las
crisis que trae consigo la falta de alcohol y drogas. Sin duda, estas prácticas adquieren signiﬁcado en los actores al reconﬁgurar su relación con ellos mismos. En este sentido, es posible
sostener que las prácticas cotidianas durante el proceso de rehabilitación tienen en su base
costumbres, hábitos y creencias ligadas a una ideología que pondera el bienestar del sí mismo
y de los demás, sobre una base de solidaridad y servicio, que interiorizan los actores y favorecen las relaciones con los demás. Por lo tanto, se trata de un proceso de reconﬁguración
de la intimidad (Giddens, 1994), donde los actores aprenden formas de relacionarse con los
otros al tiempo que vivencian un sentido de estabilidad.
Por lo tanto, este periodo de desempleo es parte fundamental en la rehabilitación del
adicto al llevar a cabo prácticas cotidianas encaminadas a la resigniﬁcación del sí mismo y
de sus ámbitos de vida, donde se encuentra el empleo. Desde esta mirada, el desempleo
como práctica de resistencia ante el riesgo de recaída tiene injerencia en un cambio de concepción “individualista” hacia una perspectiva con énfasis en la solidaridad y el servicio que
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modiﬁca las relaciones de los actores consigo mismos y con su entorno, en palabras de Pedro:
“se trata de fortalecer el ser frente al tener”.
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LA DANzA Como PráCTICA DE oCIo EN EL EsPACIo PúbLICo
UNIVErsITArIo
Bárbara Caroline Sampaio Santana1
Elisângela Chaves2

rEsUmEN
En el Campus de la Universidad Federal de Minas Gerais-UFMG, ocurre gratuitamente y semanalmente
un baile de forró llamado “Picadeirró”. Después de un proceso de disputas y resistencia para su existencia y permanencia, esta iniciativa se ha convertido en un proyecto institucional que ocupa un espacio
también destinado a la convivencia, socialización y realización de eventos dentro del Campus. Esta investigación posibilitó demostrar cuánto los estudiantes y la comunidad participante valoran la danza
“forró” y la vivían como práctica de ocio en medio de la rutina académica, ocupando el espacio público
a través de este proyecto.
PALAbrAs CLAVE
Danza; Práctica de Ocio; Forró; Espacio Público; Ocio Universitario.

La danza en el espacio público universitario: El Picadeirró

En el Campus de la Universidad Federal de Minas Gerais-UFMG, en su plaza central de
servicios ocurre un baile de forró, que actualmente se titula Proyecto Picadeirró, y este
evento fue la inspiración inicial para el desarrollo de esta investigación. Los creadores de la
propuesta del Picadeirró, los estudiantes: Rafael Miserane Couto Moreira, del curso de Ciencia de la Computación y Gabriel Fagundes Camargo, del curso de Física, en un momento informal entre amigos, en un viernes de enero de 2013 resolvieron colocar un sonido en la
Plaza de Servicio de la UFMG, donde se localiza el picadero y comenzaron a invitar a las personas que pasaban a bailar forró. La propuesta era aprender y bailar el forró a través de un
intercambio de saberes más interactivo, sin la formalidad de una clase.
En los primeros meses, hubo poca adhesión, entre el período de vacaciones e inicio de
las clases, hubo un extrañamiento de las personas, porque creían que era algo restringido
de un determinado grupo. A partir de una divulgación entre los estudiantes en Facebook
todo cambió. En poco tiempo, cerca de tres meses, 150 personas participaban del forró. La
propuesta toma otra dimensión y ellos resolvieron buscar la Coordinadora de Asuntos Comunitarios-CAC, enviando un proyecto para institucionalización, para que de alguna forma
estuviesen resguardados en cuanto a cualquier problema que pudiera ocurrir. El sector no
se manifesto. El forró continuó tranquilo, sin que jarse de la Institución, pero con el aumento
del número de personas fue necesario cambiar el aparato de sonido, pues el mismo no atendía al público estimado. Fue entonces que en 2014 empezaron a “pasar el sombrero” reco-
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giendo de los asistentes recursos ﬁnancieros para comprar un equipo de sonido más potente.
La arrecadación necesitó ser complementada por ellos y también comprar un micrófono y
un carrito para transportar el equipo.
En el año 2015, otro grupo de estudiantes crearon una ﬁesta cercana al lugar del forró,
que también ocurría semanalmente poco después del forró, aprovechando público en la localidad. Sin embargo, a diferencia de la organización del foro, que tenía como preocupaciones el
horario de inicio y ﬁnalización, el control del volumen del sonido, el sello y cuidado con el espacio de la plaza, este evento no se adapta a estas cuestiones. El alto volumen del sonido, sin
horario ﬁjo de funcionamiento y daños estructurales al patrimonio de la comunidad generaron
reclamaciones del ICEX3 y del ICB4, que no deﬁnían quién eran los culpables por los problemas.
Como ambas actividades eran el mismo día, región y horarios próximos a la relación hecha fue:
el forró y la ﬁesta causan problemas en el Campus. El resultado fue la prohibición.
Se realizaron reuniones entre representantes de la UFMG y los organizadores, un abajo
ﬁrmado en línea con novecientas ﬁrmas pidiendo el retorno del forró, y un proyecto con una
carta al Rector. Sin embargo, el año 2015 acabó sin la vuelta del forró. En el inicio de 2016,
recibieron un email informando que el Proyecto Picadeirró entraría en la AGENDA DE LA
UFMG, fueron llamados a una reunión, alteraron el día de jueves a miércoles, para no contraponer con el otro evento generador de las reclamaciones, ampliaron una hora de duración
de las 17h a las 20h. En el año 2016, el proyecto pasa a tener un público estimado de 350
asistentes. Dado el gran número de participantes, en 2017 optaron por hacer marcaciones
de los participantes vía internet para controlar el número de personas en el proyecto, pero
no dieron continuidad, porque se dieron cuenta que ese espacio era un espacio imprevisible.
En medio de las negociaciones entre los organizadores del Picadeirró y la administración de
la Institución ocurrió una depredación de un baño durante el forró, y nuevas reclamaciones
por el volumen de personas y sonido. Debido a esto, suspendieron el proyecto una vez más,
en abril de 2017. De forma impositiva, sin diálogo y propuesta de negociación.
Participantes y organizadores se unieron para buscar soluciones junto a la Universidad
para la vuelta del Picadeirró. La opción ideal sería la institucionalización de la propuesta como
un proyecto de extensión, pero los organizadores no querían hacer un Proyecto de Extensión5, deseaban el apoyo de la Universidad, pero querían que la identidad del proyecto se
mantuviera como un proyecto de los estudiantes.
Al convertirse en un Proyecto de Extensión ellos tendrían que vincularse a un profesor,
pero no hubo muchas opciones y como los frecuentadores ansiaban por la vuelta del proyecto, los organizadores acabaron optando por hacer del Picadeirró un Proyecto de Extensión. En una reunión con representantes de la Pró- Rectora de Asuntos Estudiantiles- PRAE,
recibieron apoyo para continuar como un Proyecto de Extensión apoyado por la PRAE, realizado los miércoles con un horario reducido de 17:30 a 19:00 hs. La reducción del horario
ocurrió para evitar posibles reclamaciones en cuanto al ruido porque las clases del turno
nocturno se inician a las 19h. Superados los problemas a través de la resistencia de los organizadores y manifestaciones del colectivo frecuentador (vinculados y no vinculados a la
3
4
5
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UFMG) la iniciativa se convirtió en un proyecto institucional, reconocido y apoyado por la
universidad.
Consciente de esta tendencia, hemos propuesto una investigación sobre el Picadeirró,
este espacio de convivencia y socialización, abierto a todos los que quieren bailar, sin ningún
tipo de selección, recaudación o el control a la participación de las personas. Realizar la investigación dentro del Campus se hizo aún más interesante por la posibilidad de analizar la
importancia de momentos de ocio en medio de la rutina universitaria, permitiendo una alternativa lúdica e interactiva entre las personas que trabajan, estudian y frecuentan este espacio constantemente o esporádicamente. Bajo una gran lona de circo montada en el área
central de la plaza de servicios los organizadores montan y conectan el aparato de sonido y
las personas se acercan a sus pares y van ocupando espacio con su danza o sentándose al
entorno para observar.
Perante este escenario , objetivamos analizar la práctica del forró como forma de ocio
en el proyecto Picadeirro, identiﬁcar el signiﬁcado del proyecto para frecuentadores y comprender la importancia de proyectos de ocio como éste dentro del Campus de la UFMG. Nos
problematizar la Picadeirró, como una iniciativa que surge a partir de dos estudiantes, no vinculadas a la danza, que se apropió de un espacio dentro del Campus a través de la práctica de
la danza a los estudiantes y la comunidad de forma gratuita. Metodológicamente, realizamos
investigación bibliográﬁca sobre las temáticas pertinentes al estudio y realizamos observaciones, entrevistas semiestructuras con los organizadores del proyecto y la distribución de un
cuestionario con 16 preguntas a 50 frecuentadores. Buscamos comprender la caracterización
del público frecuentador; lo que ellos buscan en Picadeirró; como sucedía el forró (relaciones
y formas de convivir); el conocimiento de ellos sobre proyectos de ocio que ocurren en el
Campus y en otros lugares; y cuáles son los beneﬁcios de la práctica del forró para ellos.

La danza como práctica de ocio

La danza vivida como práctica de ocio permite a las personas experimentar momentos
de placer, esa sensación es una tarea difícil de ser registrada en la escritura, ya que la mejor
forma es vivenciándola. Según Garaudy (1980) “La danza es una de las raras actividades humanas que el hombre se encuentra totalmente comprometido: cuerpo, espíritu y corazón”.
De esta forma la danza tiene un papel importante en las relaciones humanas, tanto para la
comprensión del otro, como de su propio yo. A través de este proceso es posible conocer
nuevos caminos que permiten al sujeto ponerse en contacto con él propio y con ambiente,
lo que permite que haya un cambio en la producción de la relación mente-cuerpo proporcionando un aprendizaje en el sistema cognitivo y en la percepción corporal.
La danza trae consigo, casi siempre, un sentimiento de rebeldía y, consecuentemente,
estimula invenciones y propuestas de cosas nuevas. Estas características que revela son manifestaciones de las personas ante la vida. Bailar como forma de ocio, celebrar o hacer arte
puede representar formas de hacer la vida más liso y repleta de ocio. (BARRETO, 2004, p.79).
Hacer esa relación de la danza con la vida permite entender, porque tal vez, las personas
tengan interés en vivenciar la danza, ya que en la vida es necesario reinventarse diariamente
para encarar los desafíos que son impuestos por ella. El bailar también implica crear, comu-
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nicarse a través de los movimientos corporales, que expresan sensaciones, emociones y sentimientos.
Segundo Sarto etal. (2007) “En las prácticas de ocio el individuo busca por actividades
que le proporcionen formas agradables de excitación, expresión y realización personal, después de todo a través de esa vivencia es posible tener una fuga temporal de la rutina y de
las obligaciones”. La autora informes que se relaciona con las sensaciones que son proporcionadas por la práctica de ocio. La presente investigación aborda la danza como una actividad que puede proporcionar las sensaciones de excitación, expresión y realización. La danza
posee un vasto universo que nos incita a querer comprender las causas, motivos y anhelos
que llevan a las personas a su práctica.
A partir de las reﬂexiones presentadas comprendemos que la danza y el ocio como elementos constituyentes e importantes en la cultura, presentes en la vida y en observancia a
las prácticas lúdicas de danza, a las formas de apropiación de la danza por los individuos para
la diversión es que identiﬁcamos los espacios de la práctica del forró como posibilidad de
ocio. Este estilo de baile en Belo Horizonte es una de las manifestaciones más popularizadas
en los gimnasios de danzas, salones y también em danceterías.
Pensando en la importancia de la danza en la construcción histórica de los diferentes
pueblos, destacaremos aquí algunas informaciones relevantes para esta investigación, que
posibilitan tener una comprensión de la importancia del bailar y del bailar a dos, teniendo en
vista que el forró es una danza de salón popularizada en el Brasil y se maniﬁesta a los pares.
Basado en la historia del forró, que será relatado posteriormente, podemos percibir que
su origen está vinculado a la festividad, este ritmo cálido vibrante transmite energía, alegría,
relajación expresada en forma de movimiento que contagia a todos.
Según Almeida et al. (2005):
En las clases de danza de salón, el forró era presentado como una práctica sencilla, de pocos
pasos y de fácil aprendizaje. Pero es a ﬁnales de 1995 y principios de 1996, que el forró
asume el modismo de la época, invade la región sudeste y alcanza en masa a los estudiantes
universitarios, que acaban aoptando el forró y lo denominan “Forró Universitario”. Como
una ola nacional, este ritmo toma cuenta de toda la población estudiantil y, con un nuevo y
moderno ritmo que admite los instrumentos musicales electrónicos en la composición de
sus canciones, mantiene, del tradicional forró, sólo los instrumentos zabumba, triángulo y
la sanfona. (p. 132)

De este modo aquel forró que era bailado agarradinho, con pocas variaciones de pasos
pasa a ser bailado con nuevas características con variaciones, giros, apoyos, movimientos
aéreos, o sea, con movimientos técnicos más elaborados que alcanza la masa universitaria
pasando a ser llamado de forró universidad. Actualmente es un ritmo bien aceptado por la
población brasileña, siendo que tenemos en Belo Horizonte un número considerable de casas
de forró, academias y eventos que ofrecen esa danza, teniendo cada día más adeptos a este
ritmo. En estos espacios, es posible ser contagiado por el ritmo tocante que además de promover socialización entre las personas, permite percibir la satisfacción y aﬁnidad que este
ritmo popular provoca en las personas independientemente de la edad y el sexo. Para Melo
y Alves Júnior, (2003)
La danza de salón es de gran importancia para la convivencia social y auto-identiﬁcación de
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las personas en determinados grupos. Esto se da, por medio de los espacios de ocio, salones
de baile eacademias, pues esta identiﬁcación proviene de la danza como experiencia del
jugar con un opuesto cuerpo en relación a otro ser, la música y el espacio del salón. Por lo
tanto, entende que esta manifestación puede contribuir a la disminución del “proceso de
excesiva fragmentación eindividualización presente en la sociedad contemporánea. (p.47)

El forró es una identidad cultural brasileña, con origen en el noreste del país, se popularizó por todo Brasil y como práctica lúdica que posibilita construir relaciones importantes
para su relación social. Los bailes o espacios para bailar forró como: gimnasios, salones, discotecas, clubes, plazas se han convertido en un ambiente relacional e identitario que proporcionan múltiples vivencias interpersonales, en que el fácil acceso debe ser incentivado
ante la ausencia de estos espacios para la convivencia y uso del tiempo libre en la vida cotiana
en las ciudades.
Es importante resaltar que el espacio público en que se realizó la investigación es una
plaza, en el Campus de la Universidad Federal de Minas Gerais donde la promoción del proyecto Picadeirró se da sin ningún costo al participante. Según Santana,
los espacios públicos representan para la población, locales con funciones culturales, sociales, ambientales, entre otros, proporcionando sociabilidad y convivencia entre los individuos.
Ejemplos de estos espacios son plazas, parques, calles, playas, aceras, cuadras, quioscos y
etc. (SANTANA et al., 2014, p.190)

En el Picadeirró, esta apropiación y resigniﬁcación de un espacio público ocurre a través
de la iniciativa de estudiantes, transformándolo en espacio de ocio. Se evidencia allí el forró,
una danza de salón, bastante popular en Brasil y en Belo Horizonte, siendo practicada en
este espacio, permitiendo que las personas puedan disfrutar de algo que forma parte de la
cultura popular. Además de promover la socialización entre las personas vinculadas o no a
la universidad, este proyecto agrega personas a una práctica lúdica posibilitando su bienestar.
Mediante a esos varios momentos relatados es posible veriﬁcar que la danza es una forma
de comunicarse, es querer decir algo a través de los gestos corporales. El bailar permite al
sujeto expresar lo que se sentía en su interior, siendo transformado en expresión corporal
que traduce sensaciones, permitiendo que los cuerpos que están presentes en ese movimiento se envuelvan, promoviendo una interacción y el deseo el placer de divertirse al bailar.
Ante esta entrega es posible comprender por qué la danza siempre se hizo presente en la
vida humana y comprender por qué esa práctica puede ser entendida como práctica de ocio.
Al ﬁnal, el ocio tiene las perspectivas de proporcionar a las personas el desarrollo personal,
social, además del descanso físico y la diversión, superando la monotonía, que es veriﬁcada
en las tareas obligatorias, a través de la vivencia de los diversos contenidos del ocio (DUMAZEDIER, 1980). El forró universitario se hace presente todavía en la actualidad bailado en
todo país, donde en algunas regiones su presencia es muy marcada.
En Minas Gerais, por ejemplo, el forró es bien practicado por todas las edades, sea en
bailes, casas de forró o escuelas especializadas. Hay una fuerte demanda por este ritmo contagioso que involucra a las personas, y así como en el pasado, cuando era bailado por los
trabajadores como una práctica de ocio, aún hoy, hay una fuerte búsqueda de esa danza
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Algunas personas buscan la danza de salón sólo para divertirse, otras, para el ocio, otras
para huir de los problemas, por amor y dedicación y, por innumerables otros motivos. Independientemente de los motivos que nos llevan a la práctica de la danza de salón, se percibe que usamos los movimientos desde los más simples a los más complejos, de los
combinados a los aislados, para explorar nuestra creatividad y nuestra capacidad de imaginación y cognición, para transformar estos movimientos en expresión. En vista de los beneﬁcios implícitos en el movimiento corporal, esta manifestación nos va a propiciar placer,
bienestar, paz, tranquilidad, socialización y tantos otros factores que marcarán nuestra vida.
(ALMEIDA et al., 2005, p. 132 y 133).

La autora, una vez más, abla sobre la danza como práctica de ocio, que es tema de este
estudio sobre el forró, que representa con excelencia el bailar para divertirse como destacamos, anteriormente. En el pasado o en el presente, el forró promueve alegría y placer de
estar en contacto con las personas.

El espacio público universitario

En la UFMG tenemos amplios espacios por el campus, algunos ociosos y otros apropiados y pasibles de ser resigniﬁcados a otras funciones. Las iniciativas institucionales y / o comunitarias pueden vitalizar o revitalizar estos lugares. El derecho y la atención al ocio son
de suma importancia para ayudar en las rutinas estresantes impuestas en el medio académico, que muchas veces puede estar muy lejos de su realidad. El estar en este espacio puede
convertirse en una tarea desaﬁante y muy difícil de ser administrada.
En este sentido, el incentivo al ocio es una gran acción de apoyo para estos jóvenes,
que al vivenciar tales prácticas pueden tener una mejora en la capacidad de apreciar la vida
y un equilibrio para administrar sus actividades diarias, mejorando su bienestar en la permanencia en la Universidad . Consideramos fundamental la comprensión de que la diversidad
es un lugar de socializar el conocimiento histórico y culturalmente acumulado, donde se reﬂeja sobre los signiﬁcados sociales que surgen de cuestiones derivadas de la realidad social,
buscando crear aproximaciones entre el papel de la universidad pública y el derecho del ciudadano de acceso y usufructo de las manifestaciones de deporte y ocio (RIBEIRO et al., 2012).
Muchas universidades públicas, como es el caso de la UFMG, poseen amplios espacios
por el campus, con espacios ociosos y otros apropiados y pasibles de ser resesigniﬁcados
para otras funciones. Las iniciativas institucionales y / o comunitarias pueden vitalizar o revitalizar espacios públicos ya existentes y optimizar espacios públicos no especíﬁcos, o sea
equipos no construidos de modo particular para esa función, pero que pueden incorporarla
en su dinámica. El espacio de la Universidad Pública que no se constituye un espacio / equipagem especíﬁco de ocio necesita ser repensando, reﬂexionando sobre la responsabilidad
en lo que se reﬁere a la democratización cultural a través de la promoción de espacios que
ofrezcan las vivencias de ocio. (RIBEIRO et al., 2012).
Al subrayar esa importancia de ocupación de los espacios públicos en el medio universitario y la complejidad de necesidades del ser humano, retomamos a iniciativas que parten
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de estudiantes, como la de los organizadores del Picadeirró, en que se apropian de un espacio
dentro de la Universidad ofreciendo el ocio a los universitarios y a la comunidad de forma
gratuitab. El único intercambio que se tiene es de saberes y de vivencia envasados por el placer de vivir el bailar. A través del testimonio concedido al FONAPRACE6, por la asistente social
de la Universidad Federal de Uberlândia (UFU) es posible verlo claramente:
(...) ante la complejidad de las necesidades del ser humano, la Política de Asistencia Estudiantil en el contexto de la enseñanza superior no puede atender sólo a las necesidades básicas de alimentación, vivienda y transporte. Por eso, la perspectiva de formación ampliada
de los estudiantes debe posibilitar el desarrollo de acciones, prioritariamente para estudiantes de baja condición socioeconómica, de carácter universal por medio de programas y
proyectos de atención a la salud física y mental; incentivo a la formación de la ciudadanía y
la cultura; el deporte y el ocio; accesibilidad; inclusión digital; enseñanza de lenguas extranjeras y apoyo pedagógico, con miras a la reducción de las reprobaciones y la evasión escolar.
Todas estas acciones deben formar parte de la Asistencia Estudiantil en el contexto universitario, a ﬁn de colaborar con la formación ampliada de los estudiantes, en el despertar de
la conciencia crítica y ciudadana, además de su formación técnica y profesional (2012, apud
ASSIS et al., 2013 , p.134).

De este modo, la inserción de una Política de Asistencia Estudiantil en la enseñanza superior tiene el importante papel de reducir las desiguldades que se maniﬁestan en la sociedad, ya que este espacio reproduce y produce relaciones sociales. La expansión del acceso
trae un proceso de reoordinación en que la desigualdad se hace presente a través de una inclusión que, cuando precaria, tiende a legitimar las desigualdades presentes en la sociedad.
Sin embargo, es responsabilidad de la asistencia estudiantil, en cuanto derecho social, una
parte en esta importante tarea de producción de nuevas relaciones de las desigualdades sociales. (ASIS et al., 2013, p.144).
Entendemos que el espacio de la universidad pública que no se constituye un espacio /
equipo especíﬁco de ocio necesita ser repensando, reﬂexionando sobre la responsabilidad y
posibilidad de democratización cultural a través de la promoción de ocupaciones para vivencias
de ocio. La problematizacion del Picadeirró, como una iniciativa que partió de dos estudiantes
del curso de Ciencia de la Computación y del curso de Física, que se apropiaron de un espacio
dentro del Campus ofreciendo el ocio a los universitarios ya la comunidad gratuitamente.

Consideraciones ﬁnales

En las respuestas a los cuestionarios todos deﬁnieron la participación en el Picaderró
como una práctica de ocio. Hemos tenido las respuestas de 30 mujeres y 20 hombres, elegidos al azar. En relación a la caracterización del público frecuentador, identiﬁcamos que el
64% de los participantes que respondieron al cuestionario tiene entre 20 y 30 años de edad.
Residen en la región de la universidad y el 90% tiene vinculo con la Universidad, en sua maioria como estudiantes de graduación y posgrado.
6

Fonaprace: Foro Nacional de Pro-rectores de Asuntos Comunitarios y Estudiantiles - Fonaprace, fue creado en octubre de 1987, congrega a los pro-rectores, sub-rectores, decanos o responsables de los asuntos comunitarios y
estudiantiles de las instancias de enseñanza superior (IES ) públicas de Brasil
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Al ser cuestionados sobre lo que ellos buscan al frecuentar el Picadeirró, las respuestas
fueron prioritariamente bailar, después divertirse e interactuar con las personas.
Buscamos aproximarnos a cómo ocurría el forró, qué relaciones y formas de convivir se
establecieron durante la danza. Identiﬁcamos que la mayoría de las personas no bailan con
pares ﬁjos, o sea, las dobles de baile varían mucho durante el tiempo del forró. Entre las satisfacciones de estar en este espacio, los participantes resaltan el placer de bailar, de divertirse, de interactuar con las personas, de no pagar y de poder observar la danza. Destacamos
que el 30% respondió que ya tuvieron algún compromiso amoroso iniciado en el Picaderró.
En cuanto al conocimiento de ellos sobre proyectos de ocio que ocurren en el Campus
y en otros lugares, veriﬁcamos que el 60% desconocen otras iniciativas y el 40% atestaron
conocer los siguientes proyectos: Tô de Boa, Colonia de Vacaciones, Domingo en el Campus,
UFMG Joven, Danza de Salón, Calourada Coltec, En Tora y Forró del Coltec. Al ser indagados
sobre cuáles los beneﬁcios de la práctica del forró para ellos, tuvimos las siguientes respuestas: tener momentos de diversión y ocio y mejorar la práctica del forró.
Este estudio nos posibilitó percibir cómo es rico este espacio apropiado para el ocio
dentro del Campus, en que es posible tener contacto con tantas sensaciones y sentimientos,
que invita a adentrar la atmósfera siendo la mejor formar de saber de lo que estamos hablando. Después, de todo describir e investigar es poco para expresar tanta riqueza en este
espacio.
Registrar y divulgar la trayectoria del Picadeirró nos permitió conocer la iniciativa de los
organizadores, que de manera desprentenciosa crearon un proyecto de gran adhesión, viable
y valorado por los asistentes. La ocupación y la reapropiación de este espacio fue una iniciativa impar, que inicialmente no tuvo apoyo, pero aún así resistió y dio continuidad a la propuesta accionando la institución, estableciendo asociación para oﬁciar la actividad como
proyecto de extensión. Al ingresar en la Universidad Pública la permanencia en la enseñanza
superior para muchos jóvenes es algo sacriﬁcante, debido a algunas diﬁcultades ﬁnancieras,
de desplazamiento y cambios en la vida cotidiana enfrentadas por muchos de ellos. Se debe
prestar especial atención a las políticas de asistencia estudiantil. Esta investigación posibilitó
demostrar cuánto los estudiantes y la comunidad participante valoran la danza “forró” y sienten la necesidad de prácticas de ocio en medio de la rutina académica, ocupando el espacio
público.
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oCIo y rEsIsTENCIAs DE gÉNEro: EL CAso DE LAs DANzAs DE
TANgo y sAmbA gAFIEIrA EN AmÉrICA LATINA
José Manuel Alvarez Seara1

1. Introducción

Como se manifestó anteriormente las danzas de samba gaﬁeira y tango son algunas de
las manifestaciones de ocio en las que se evidencia la hegemonía de la heteronormatividad
(Butler, 2002) que legitima ciertos estereotipos de género.
Este trabajo considera el ocio como una experiencia individual compleja, autotélica (que
tiene un ﬁn en sí misma), que las personas quieren realizar, con implicaciones personales y
sociales (Cuenca, 2006) y en las que la satisfacción adquiere un papel clave pues mantenemos
o retomamos las actividades o experiencias de ocio que nos resultan satisfactorias (Monteagudo y Cuenca, 2012).
Las danzas de samba gaﬁeira y tango son consideradas manifestaciones de ocio en las
que las personas buscan una satisfacción individual, en la que se relacionan mediante el
abrazo con otra persona, en un espacio colectivo que los reúne para bailar.
El presente trabajo indaga si el ocio, manifestado en las danzas de tango y samba gaﬁeira, no es en cierta medida cómplice y reproductor de cierta hegemonía heteronormativa
(Butler, 2002).
Según For i Marrugat (2015) en la danza existen estereotipos de género marcados de lo
que pueden hacer las personas (Fort i Marrugat, 2015) y, en muchos casos hasta hoy, se siguen enseñando maneras de bailar estas danzas con ciertos roles rígidos y estereotipados
en los que las personas, según su sexo biológico deben realizar determinadas acciones.
Asimismo Risner (2007) maniﬁesta que existen en las danzas: estigmas sociales, estereotipos de género, heteronormatividad, hegemonía masculina, deﬁniciones reducidas de
masculinidad y homofobia.
La danza tiene una estrecha relación con el cuerpo. Esta relación está sometida, según
Fort i Marrugat (2015), a la reproducción de manifestaciones de género androcéntricas y estereotipos de masculinidad y femineidad heteronormativas. Todo ello puede ser analizado
también desde la perspectiva de Butler (2002), en relación con la reproducción de una heteronormatividad de los cuerpos. Para Fort i Marrugat (2015) la danza es una expresión artística usada para la transmisión de valores y roles generiﬁcados de ser hombres y mujeres,
asociados a la heteronormatividad dominante.
Asimismo se observa que los hombre ocupan lugares reconocidos y centrales en escuelas, academias y compañías de danza (Bassetti, 2013). Fort i Marrugat (2015) subraya que
desde una perspectiva de género, existe en la danza una masculinidad hegemónica que se
transmite mediante valores que reproducen estereotipos de género en los que predominan
tópicos según los cuales, los hombres deben expresar masculinidad y las mujeres, feminidad
(Fort i Marrugat, 2015).
1
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Maslak y Votruba (2011) maniﬁestan que la danza como expresión artística tienen una
tradición que se sustenta en cuestiones locales y normas, que están asentadas en el patriarcado. Estos roles estereotipados de género como bien maniﬁestan en su artículo Maslak y
Votruba (2011) son performativos (Butler, 2002) y se pueden observar en las ropas que usa
cada persona, sus gestos, la forma de hablar, las miradas, las posturas, las poses, el comportamiento, que reproducen las personas en la danza de tango.
Asimismo la danza tiene un gran contenido creativo y ha sido una de las expresiones
culturales que ha mantenido vigente el patrimonio del tango y samba gaﬁeira. La pregunta
que mueve a este trabajo es como las personas pueden reinterpretar, renegociar y/o resistir
a ciertos estereotipos de género que existen en las danzas de tango y samba gaﬁeira.
Coincidiendo con lo que maniﬁesta Hayde Lachino en el prólogo de la edición del libro
de Margarita Tortajada Danza y género (2011), ninguna técnica de danza es neutral. La autora
va a decir también que detrás de los ejercicios se ocultan lo que la sociedad piensa sobre el
cuerpo, la masculinidad, femineidad y el ser. Podríamos decir, parafraseando a la autora, que
la danza nos puede dar información de cómo las culturas hegemónicas inscriben en el cuerpo
sus marcas, así como ver los debates actuales y observar los discursos corporales (Foucault,
2002). Así, analizando la danza de tango y samba gaﬁeira podemos observar y analizar esas
inscripciones y/o discursos desde un punto de vista de género y de diversidad sexual.
Butler (2002) va a hablar de la heteronormatividad, que está asociada al sexo biológico,
y se expresa en un binarismo hombre-mujer. Para la autora la categoría sexo es un principio
normativo, que signiﬁca para la autora el mismo que Foucault llamó de ideal regulatorio en
sus trabajos. Para Butler el sexo no sólo funciona como norma, sino que también es una práctica reguladora que produce los cuerpos que gobierna, cuya fuerza se maniﬁesta como una
especie de poder productivo, capaz de demarcar, circunscribir y diferenciar los cuerpos que
controla (Butler, 2002).
Para De Lauretis (1990)
“ El género no es un simple derivado del sexo anatómico o biológico, sino una construcción
sociocultural, una representación, o mejor aún, el efecto del cruce de las representaciones
discursivas y visuales que emanan de los diferentes dispositivos institucionales: la familia,
la religión, el sistema educativo, los medios de comunicación, la medicina o la legislación;
pero también de fuentes menos evidentes como el lenguaje, el arte, la literatura, el cine y
la teoría ” (De Lauretis 1990 en Preciado 2008, p. 83).

En este sentido como maniﬁesta De Lauretis (1990) esas fuente menos evidentes donde
se maniﬁesta el género son en el arte, el lenguaje, la literatura, lo que se puede ampliar a la
danza y los cuerpos que funcionan como dispositivos discursivos y visuales.
Asimismo puede evidenciarse en la danzas de tango y samba gaﬁeira un tipo de resistencia desde la danza y el ocio, en los espacios de danza de tango y samba gaﬁeira (Shaw,
1996). Coincidiendo con Shaw (1996) en darle importancia al ocio como resistencia, y en
este caso al ocio como resistencia a ciertos estereotipos de género y a la heteronormatividad.
Como maniﬁesta Shaw (2001) las personas pueden alentar el cambio e inﬂuir en los demás
para resistir en y desde el ocio ante la opresión como puede ser la heteronormatividad, desde
la danza pueden resistir a esa opresión, como serían en este caso el tango y samba gaﬁeira
queer/libre/gay/abiertas.
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En el caso del tango queer Cecconi (2009) aﬁrma que su movimiento tanguero y las milonga2 queer/libre/gay/abiertas vienen a brindar un espacio en la ciudad donde se puede
experimentar la danza de tango más libremente que en las otras milongas tradicionales o juveniles3 (Cecconi, 2009) .
Asimismo Jessup, Bundy y Cornell (2013) van a decir que la resistencia en el ocio es empoderante, da conﬁanza en sí mismo y puede ser útil para negar ciertas normas, que en este
caso pueden ser negarse a ciertos estereotipos de género en la danzas de salón. Asimismo
las autoras colocan una cuestión muy interesante que es que el ocio a veces puede ser un
espacio para la resistencia, pero también puede ser un espacio donde estos discursos se perpetúan, incluso a veces a través de actos de resistencia (Jessup; Bundy; Cornell, 2013).

2. metodología

2.1. Diseño metodológico

El diseño metodológico utilizado es cualitativo, estudio de caso (Coller, 2000), con la
combinación de diferentes métodos que son la revisión documental, análisis del discurso
(Foucault, 1990), la realización de entrevistas semiestructuradas, observaciones participantes
(Corbetta, 2003) y la triangulación con teorías de género y diversidad sexual.

2.2. muestra

Se utilizó el método de bola de nieve (Atkinson & Flint, 2001) para poder encontrar a
las personas y realizar las entrevistas. Asimismo seguimos los siguientes criterios de inclusión
como tópicos relevantes para la investigación: Personas que trabajan en las danzas mencionadas como profesores y profesoras y analizamos esos discursos desde una perspectiva de
género y/o diversidad sexual. La muestra está conformada por 20 personas, donde un 45%
de personas son heterosexuales y 55% de personas son no heterosexuales. La muestra está
conformada por 11 profesoras/es/x no heterosexuales y 9 profesores/as/x heterosexuales.
Tabla 1 muestra de profesores/as/x entrevistados/as/x heterosexuales y no heterosexuales en buenos Aires,
montevideo y são Paulo

Ciudad

Buenos Aires
Montevideo
São Paulo

Heterosexuales

Total

1
4
4

Fuente: elaboración propia

No heterosexuales

9

5
4
2

11

Milongas son denominadas en el río de la plata (Argentina, Brasil y Uruguay) los espacios donde se danza tango,
milonga (que es un tipo de danza también) y vals.
3
Cecconi (2009) aﬁrma que existen en Buenos Aires tres tipos de milongas, Tradicionales, Juveniles y Queer. Para
la autora, en las tradicionales se reproducen estereotipos heterosexuales de danza y un tipo de vestimenta formal;,
mientras que en las milongas juveniles sigue mayoritariamente habiendo un estereotipo de danza heterosexual,
pero con algunos matices que provocan la apertura a diferentes formas de danzar que no sean heterosexuales solamente, así como su vestimenta es informal mayoritariamente; las milongas queer no se siguen un patrón heterosexual de danza de tango. Se proponen independizar los roles ligados a una identiﬁcación sexual o de género de
quien baila y su vestimenta es informal.
2
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Asimismo se hicieron un total de 26 observaciones participantes, donde 10 observaciones fueron en Buenos Aires, 8 en Montevideo y 8 en São Paulo. A su vez la muestra fue subdividida en espacios públicos y espacios particulares/privados.
Para las observaciones participantes se construyeron ﬁchas de observación en las que
se consideraron las variables de vestimenta, estereotipos de género, y las resistencias de las
personas a los estereotipos de género y las estrategias que utilizan para sobrepasar y/o renegociar dichos estereotipos.
Tabla 2 muestra de observaciones participantes realizadas, discriminadas por espacios privados y espacios públicos, en buenos Aires, montevideo y são Paulo

Ciudad

Buenos Aires
Montevideo
São Paulo

2.3. Instrumentos

Espacios privados

Total

8
6
7

Fuente: elaboración propia

Espacios públicos

21

2
2
1

5

Las entrevistas en profundidad nos van a servir, para la reconstrucción de acciones pasadas, el estudio de las representaciones sociales (estereotipos, normas) y las interacciones
que se observan entre las-os actores sociales (Delgado y Gutiérrez, 1999). Según Corbetta
(2007) la entrevista es un instrumento de obtención de información, mediante una conversación profesional, con una o varias personas, para un estudio analítico de investigación social. Según el criterio de saturación, que dice que una unidad de análisis nueva no permite
conocer mejor el proceso u objeto que se estudia, delimitamos el número de entrevistas que
fueron realizadas, y determinamos la cantidad de unidades de análisis que se deben escoger
para saturar las hipótesis o categorías analíticas.
La técnica de observación participante puede ser aplicada para el estudio de todas las
actividades y grupos de seres humanos. Para este trabajo de investigación especíﬁcamente,
se propuso para complementar y contrastar con las entrevistas y cuestiones visibles entre la
percepción y las acciones y relacionamientos de los sujetos investigados.
La observación participante ejecuta su tarea de investigación desde “dentro” de las realidades humanas que pretende abordar. Es el principal instrumento de trabajo de la etnografía, por ejemplo, y apoyo para generar las “impresiones” del investigador que son
“registradas” en el llamado diario de campo. Se trata de un registro continuo y acumulativo
de todo lo que sucede y es captado por investigador (Corbetta, 2007).
En las entrevistas en profundidad como en las observaciones participante se consideraron como variables relevantes para esta investigación las danzas de salón de tango y samba
gaﬁeira, los estereotipos de género y las resistencias de las personas a los estereotipos de
género y las estrategias que utilizan para sobrepasar y/o renegociar dichos estereotipos.
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2.4. Procedimientos

Se propuso para el trabajo de campo como mencionamos anteriormente una metodología cualitativa, que se llevó a cabo en tres ciudades latinoamericanas, que son Montevideo,
Buenos Aires y São Paulo, ciudades de tres países limítrofes Uruguay, Argentina y Brasil, en
las que vive la mayor proporción de habitantes de cada país, siendo Montevideo y Buenos
Aires capitales respectivas de Uruguay y Argentina y São Paulo la mayor ciudad de Brasil y
centro económico del país. Esta demarcación arbitraria está dada en relación a que en estas
ciudades existe una mayor práctica de esta danza de salón, representadas por la cantidad
de escuelas de danza y locales de baile.
Las personas entrevistadas mediante el uso de la técnica de bola de nieve nos fueron
mencionando otras personas a entrevistar. En las entrevistas se procuró realizarlas personalmente, pero por diversas causas (compromisos laborales de las personas entrevistadas, falta
de ﬁnanciamiento y locomoción, viajes de las personas entrevistadas) se realizaron entrevistas on line por skype, Facebook y Hangout, todas ellas teniendo la posibilidad de ver a la
personas entrevistada mediante un soporte digital. Asimismo todas las entrevistas fueron
grabadas en un dispositivo de teléfono samsung J5.
Todas las personas entrevistadas ﬁrmaron un consentimiento de información donde
loos datos que se obtuvieron de su participación fueron utilizados únicamente con ﬁnes de
investigación y solamente por parte del equipo de personas implicadas en este estudio, guardándose siempre sus datos personales en un lugar seguro hasta un año después de que concluya la investigación, de manera que ninguna persona ajena pudo acceder a esta información
y atendiendo a un estricto cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 sobre la Protección de
Datos de Carácter Personal. En ningún caso se harán públicos sus datos personales, siempre
garantizando la plena conﬁdencialidad, anonimato de los datos y el riguroso cumplimiento
del secreto profesional en el uso y manejo de los materiales obtenidos.
Las observaciones participantes se hicieron en escuelas de danza y lugares de baile en
las que mayoritariamente nos fueron indicadas por las personas entrevistadas, todas las observaciones participantes fueron realizadas personalmente.
Se utilizó el Atlas Ti 8 como herramienta de análisis cualitativo para el análisis de datos.

3.resultados

3.1. Hegemonía heteronormativa en las danzas de salón

Se observaron en las clases de tango y samba gaﬁeira que predomina un lenguaje no
inclusivo, en los que prevalecen un sexismo relacionado con el sexo biológico, y donde el
lenguaje que prevalece en la mayoría de las clases observadas es sexista, en los discursos
predomina que el hombre es el que conduce y la mujer es la que es conducida. Asimismo se
observa en reiteradas veces que cuando hay hombres dando clases (junto con mujeres) ellos
son las personas que más hablan en la clase.
Una de las profesoras entrevistadas manifestó que hace tres años dos mujeres querían
ser conductoras y no ser conducidas, y en ese momento la profesora le preguntó a las personas dueñas de la escuela de danza esa motivación de estas mujeres a aprender a conducir
en la danza, a lo que las personas dueñas de la escuela le manifestaron que no, que no podían
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hacer eso “porque no está bien que las personas vean eso”, quiere decir quebraba ese patrón
heteronormativo visual(De Lauretis 1990;Butler, 2002) que la escuela pareciera respetar. Actualmente en sus clases esa profesora entrevistada tiene mujeres que conducen y que rompen con ese patrón heteronormativo, en esa misma escuela de danza de salón que hace tres
años no le permitieron eso mismo a dos alumnas, lo que muestra un avance en cuestiones
de derechos.
Asimismo se evidencia en los bailes de tango y samba gaﬁeira observados, que predominantemente concurren mayoritariamente mujeres, en menor medida hombres, y no se
observan personas trans en los bailes tradicionales de danza de salón. También son pocas
las personas trans que concurren en bailes que tienen una perspectiva de inclusión LGBTIQ.
Existe también cierta discriminación en las milongas tradicionales de tango y bailes tradicionales de samba gaﬁeira de poder bailar hombre-hombre y mujer-mujer en las tres ciudades investigadas. Existen diferentes tipos de discriminación, que van desde la vestimenta
hasta la prohibición de bailar hombre con hombre asi como mujer con mujer. En uno de los
locales de baile, posiblemente uno de los más emblemáticos de samba gaﬁeira de Brasil, La
estudiantina en Río de Janeiro, se pueden observar carteles donde se deja explícito y se hace
maniﬁesto diferentes tipos de discriminación como son la prohibición de bailar personas del
mismo sexo biológico, así como reglamentación de la vestimenta (Berocan, 2012).
En Buenos Aires existieron hasta hace pocos años carteles de discriminación y prohibición de bailar personas del mismo sexo, que tuvieron que ser retirados por una nueva ley
antidiscriminatoria de la ciudad. Asimismo las personas entrevistadas en Buenos Aires, Montevideo y Sao Paulo maniﬁestan que existen miradas de desacuerdo todavía en algunas milongas tradicionales y locales de samba gaﬁeira, este tipo de discriminación no explícito,
como puede ser un cartel, va desde las miradas de desaprobación que sienten las personas
por bailar con una persona del mismo sexo biológico, hasta el hacer comentarios discriminatorios en voz alta como “el tango es para machos” y “habiendo tanta mujer linda no se
porque bailan entre hombres”. También existen ciertas miradas de desaprobación que sienten las personas en ciertas milongas tradicionales y locales de samba gaﬁeira por la ropa que
utilizan cuando van a bailar.
Se puede evidenciar también una diferencia en los discursos de los/as profesoras/es en
relación a si son heteros o no hetero, mayoritariamente las/os profesores/as no hetero vivenciaron en algún momento discriminaciones de algún tipo por bailar con otras personas
del mismo sexo biológico. Lo que también puede ser que inﬂuya en sus decisiones de ir a
bailar mayoritariamente a lugares gay friendly/queer/libres.

3.2 discurso hetero vs no hetero

Se evidencia una diferencia entre los discursos de los/as/xs profesores que son heterosexuales y los que no son heterosexuales. Se evidencian asimismo estas diferencias en relacion la modo de dar las clases, mayoritariamente las profesores/xs/as no hetero ofrecen
clases con lenguaje inclusivo y no predeterminan los roles en la danza, mientras que los/as/xs
profesores/as/xs heteros mayoritariamente si lo hacen. Se pueden evidenciar en
algunos/as/xs profesores/as/xs heteros un discurso inclusivo, pero en la metodología de en-
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señanza que prevalece es la transmisión de una cultura de danza heteronormativa, donde
por consiguiente se transmiten estereotipos de género.
Las/os/x profesores/as/x entrevistadas/os/x no hetero manifestaron diferentes tipos de
discriminación:
“una vez en una milonga tradicional cuando estaba bailando con un amigo, pase por al lado
de unas mesas y un hombre gritó en voz alta el tango es para machos, lo que igual nosotros
seguimos bailando” (entrevistado 5).

En este párrafo se puede ver como ciertos estereotipos de género continúan y se maniﬁestan de forma violenta por parte de personas que quieren mantener la heteronormatividad en la danza.
Otra de las personas entrevistadas no hetero manifestó lo siguiente:
“a veces lo que observo son las miradas de desaprobación por estar bailando con otra persona del mismo sexo y eso me incomoda” (entrevistado 11).

Las miradas de desaprobación provocan que las personas se sientan incómodas y se interpelen al hacer algo que está en contra del mandato heteronormativo y provoca diferentes
sentimientos por parte de las personas.
En el caso de las personas entrevistadas hetero en ningún momento sufrieron algún
tipo de discriminación por bailar con otra persona del sexo contrario, lo que marca una gran
diferencia en relación a si una persona es hetero o no hetero, ya que pareciera que las danzas
de salón están asentadas en un patrón heteronormativo.

3.2 resistencias y negociaciones

En las clases de danza que tienen una propuesta LGBTIQ se observa que no está predeterminado un rol de conductor/a/x, así como existe un lenguaje inclusivo que habla de personas y no de sexo biológico a la hora de marcar un paso o realizar una observación o
corrección. Esas aulas son abiertas a todas las personas y no son solo para personas de la
comunidad LGBTIQ.
Las personas entrevistadas que no son heterosexuales maniﬁestan que sufrieron discriminaciones en algún momento dentro de un lugar de baile de danza de salón. Puede ser
en parte que por estas manifestaciones de discriminación que sufren mayoritariamente las
personas entrevistadas que no son heterosexuales, esas personas maniﬁestan que preﬁeren
ir a bailar a lugares gay friendly, queer o libres, cuando hay esos lugares en la ciudad, y/o ir
a bailar junto con amigas/os/xs que conocen a un baile, porque como manifestó una persona
entrevistadas hay que tener coraje para ir a un baile tradicional de salón sola/o/x.
Asimismo las/os profesores/as entrevistadas/os que no son heterosexuales maniﬁestan
que la estrategia de ir a bailar con amigxs/as/os es utilizada porque preﬁeren sentirse a gusto
y no tener que vivenciar una situación desagradable, por ello también preﬁeren no invitar a
bailar en los bailes tradicionales a personas que no conocen.
Algunas de las personas entrevistadas que nos son heterosexuales manifestaron mayoritariamente que ante los hechos de discriminación, continuaron bailando sin entrar en con-
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ﬂicto con las personas agresoras, así como muchas de esas personas van a bailar a espacios
públicos de danza donde dan visibilidad a la propuesta de danza no heteronormativa.
Vale aclarar también que el bailar juntos hombres, mujeres y/o donde la mujer es conductora no tiene porque asociarse ello a una determinada orientación sexual, y se puede observar ello mayoritariamente en los bailes libres/gay friendly/queer/espacios públicos.
Las personas que en algún momento sufrieron algún tipo de discriminación por bailar
con otra persona del mismo sexo biológico, manifestaron que nunca reaccionaron a esas discriminaciones, continuaron bailando haciendo caso omiso de la discriminación. Pero se evidencia que también la mayoría de las/os profesores/as no hetero no van a bailar a lugares
tradicionales. Puede evidenciarse en estos discursos el autocuidado de las personas, así como
el no querer exponerse en lugares tradicionales.
La resistencia a ciertos estereotipos de género y/o discriminaciones se visibiliza de diversas formas, continuando bailando en el caso de algún tipo de discriminación verbal, en ir
a bailar a espacios públicos para dar una mayor visibilidad, evitar lugares tradicionales de
danza de salón, frecuentar lugares y clases en los que existe mayor apertura (queer, gay, libres) y no son tan tradicionales.

4. Conclusiones

Coincidiendo con Preciado (2008) podríamos criticar la construcción que algunas personas hacen sobre que la danza es y/o fue siempre heterosexual, y podríamos decir como
maniﬁesta Butler (2002) de que lo que existe es una regulamentación de los cuerpos con
normas, que se transforma en una heteronormatividad.
En este sentido personas entrevistadas que no son heterosexuales maniﬁestan que la
danza no sea solamente enseñada/practicada/bailada desde un patrón heteronormativo,
ofreciendo espacios diferentes de enseñanza/práctica/baile y eventos en que la danza se
reinterpreta, se reconstruye y se disfruta por fuera de la heteronormatividad, cuestionando
su hegemonía, y ofreciendo espacios de danza libres/gay/queer/espacios públicos.
Coincidiendo con Shaw (2001) desde el ocio se puede alentar los cambios y resistir, en
este caso resistir a la heteronormatividad en las danzas de salón y proponer cambios y diferentes formas de disfrute de la danza como espacio de ocio.
Asimismo se evidencia una diferencia en los discursos de las personas en relación a si
son hetero de los que nos son hetero, lo que muestra que para los heterosexuales mayoritariamente no existe discriminación alguna, mientras que para los que no son hetero existe
discriminación y son pasibles de ello. Las personas heterosexuales entrevistadas mayoritariamente expresan que no existe discriminación en el tango y se colocan desde un discurso
humanista en el que no existen desigualdades y donde los códigos del tango y samba son
parte de una relación que se basa en la tradición heteronormativa. En contrapunto las personas no hetersoexuales mayoritariamente expresan que existieron y existen diferentes tipos
de discriminación que van desde la mirada, los insultos en voz alta a la autodiscriminación
de no permitirse ir a ciertos bailes tradicionales.
Se observa que en las danzas de salón de tango y samba gaﬁeira se reproducen mayoritariamente estereotipos de género que están presentes y son al parecer muy fuertes a la
hora de cambiarlos y/o querer cambiarlos. Las danzas de salon demuestran que la hetero-
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normatividad es dominante y que las personas que intentan proponer otra alternativa de
baile son discriminadas en los lugares tradicionales de baile y tienen que proponer otros lugares de encuentro para sentirse a gusto. En este sentido los espacios publicos/gay/queer/libres surgen como espacios de encuentro que cuestionan la heteronormatividad dominante
y dan visibilidad a otra forma de bailar y relacionarse.
Asimismo lo que maniﬁestan Jessup, Burney & Cornell (2013) es muy interesante desde
el punto de vista crítico en el sentido de que el ocio puede ser un espacio para la resistencia,
pero al mismo tiempo puede ser un espacio donde estos discursos se perpetúan, incluso a
veces a través de actos de resistencia, podemos relacionarlo con los lugares y escuelas tradicionales de danza de salón y su resistencia a cambiar. Asimismo coincidiendo con lo que
maniﬁesta Butler (2016), cuando la autora dice que actualmente existe un tipo de resistencia,
de los grupos conservadores, que se colocan como poblaciones vulnerables como parte de
su propio ejercicio de poder, que podría ser el caso de las personas o grupos de danza de
salón tradicionales que quieren mantener la heteronormatividad en la danza de salón y se
sienten vulnerables.
Como maniﬁesta Shaw (2001) existe una resistencia desde el ocio hacia la heteronormatividad en las danzas de salón, que acompaña los derechos adquiridos por las personas, lo
que posibilita nuevas formas de bailar, nuevas sensaciones que pueden vivenciar las personas
y la danza sigue siendo el lugar donde se pueden vivenciar esas resistencias al poder dominante hegemónico y heteronormativo. Por otro lado como maniﬁesta Butler (2016) se percibe
que los grupos tradicionales de danza de salón heteronormativos, desde el poder hegemónico,
se colocan como grupos vulnerables y víctimas de los cambios sociales, y resisten también
como maniﬁestan Jessup, Burney & Cornell (2013) perpetuando su discurso, cuando puede
ser como maniﬁestan Bachelor; Havmoeller y Aramo, 2015; Saikin, 2004; Cecconi, 2009, que
la hetersoxualidad en la danza no fue nunca y no es el único discurso verdadero.
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Jessup, G. M.; Bundy, A. C. & Cornell, E. (2013) To be or to refuse to be? Exploring the concept of leisure
as resistance for young people who are visually impaired. Leisure Studies, 2013 Vol. 32, No.
2, 191–205, http://dx.doi.org/10.1080/02614367.2012.695388.
Maslak, M.A. & Votruba, S. (2011). “Two To Tango”: A Reﬂection on Gender Roles in Argentina.(Con)Sequences. Gender, Dance and Ethnicity. Revista Gender Forum, Issue 36, 2011.
Monteagudo, M.J.; Cuenca M. (2012) Los itinerarios de ocio desde la investigación: tendencias, retos y aportaciones. Pedagogía social. Revista interuniversitaria, núm. 20, julio-diciembre, 2012, pp. 103-135.
Saikin M. (2004). Tango y género. Identidades y roles sexuales en el tango argentino. Stuttgart: Abrazos.
Sempol, D. (2013). La renegociación del orden social: Cambios y permanencias en Políti- cas públicas y
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DANzA y IDENTIDAD CULTUrAL: rEFLExIoNEs sobrE EL PELC1
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rEsUmEN
Las danzas de la cultura brasileña pueden, ya veces se problematizan académicamente en sus sentidos
y signiﬁcados en el proceso de identidad de la cultura y el conocimiento. Se identiﬁcaron entre las prácticas de las danzas desarrolladas en el Programa Esporte e Lazer na Cidade (PELC), que fue creado en
el Ministerio de Deportes (ME) de Brasil, un gran número de manifestaciones de danza de la cultura
brasileña. Discutimos sobre la importancia de este desarrollo de la identidad cultural, patrimonio inmaterial y la apreciación de las matrices culturales en estas prácticas proporcionadas por un proyecto
social relacionado con el ocio, la educación y la cultura.
PALAbrAs CLAVE
Cultura brasileña; prácticas de ocio; proyecto social, PELC.

Danza e identidad cultural

En Brasil, las danzas de la cultura nacional pueden, ya veces son problematizadas académicamente en sus sentidos y signiﬁcados en el proceso identitario de la cultura y de los
saberes. La enseñanza de danzas del repertorio cultural brasileño (también identiﬁcadas con
las entradas: folclóricas, populares, brasileñas, de la tierra), tiene una trayectoria histórica
de tematización en la enseñanza de la escuela formal, vinculada como parte del conocimiento
y contextualización de la cultura brasileña. Pero los análisis sobre la enseñanza escolar presentan un desequilibrio entre lo que se prescribe para la enseñanza y lo que de hecho ocurre
en las escuelas. La corporeidad, el lenguaje y las expresiones corporales son descuidadas
como parte fundamental del desarrollo humano en la cultura escolar, y los saberes intelectuales sobrevalorados. Sin embargo, ante otros espacios de enseñanza como los proyectos
sociales, podemos veriﬁcar otras organizaciones curriculares de lo que se comprende como
contenidos para educación de niños y jóvenes. La danza, entre los diversos lenguajes artísticos comprendidos como actividades educativas, está intensamente presente en proyectos
sociales, con diferentes abordajes. Se desarrollan en los espacios escolares y comunitarios
en alianzas varias con gobiernos, ONG, entidades ﬁlantrópicas y de inciativa privada a través
de edictos y recursos públicos. Tal hecho redimensiona los análisis sobre la enseñanza de la
danza en Brasil y nos provoca estar atentos a la necesidad de reﬂexiones teóricas y prácticas
sobre las intervenciones y enfoques metodológicos construídos en estos contextos ,que reciben otros sentidos cuando abordados en proyectos sociales que promueven prácticas educativas a través el arte, el deporte, la cultura, la educación y el ocio.
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La danza constituye un objeto de análisis privilegiado de la contemporaneidad-inserta en
un contexto cultural o en un medio sujeto a prácticas socioculturales especíﬁcas, como cualquier objeto de cultura, está marcada por su época, plena de características de su tiempo.
Es propio de la danza representar el mundo tanto en su totalidad y en su diversidad. (Siqueira, 2006: 209).
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La danza se expresa en distintos contextos, a través de métodos, estilos, técnicas y signiﬁcados, reuniendo así un acervo sociocultural e histórico apropiado socialmente de diferentes formas. El acto de bailar delimita diferentes espacios para su práctica, cuyos objetivos
y signiﬁcados son variables de acuerdo con el lugar en que se maniﬁesta, potenciando la ludicidad, la tradición, los rituales, la actividad física, el arte y la sociabilidad. De esta forma, la
danza puede ser también comprendida como un fenómeno social que abarca elementos importantes como la diversidad y el pluralismo cultural. Como producción del conocimiento y
de la cultura de los seres humanos, la danza puede ser identiﬁcada en el plural, pues se trata
de múltiples manifestaciones de expresiones que generan representaciones sociales, artísticas, tradicionales y rituales. Así, desde las civilizaciones antiguas, cuando la danza pertenecía
a los ritos mágicos, hasta los días de hoy, las danzas abarcan una complejidad de signiﬁcados
y sentidos, de acuerdo con los objetivos, los locales, las formas de su presencia en las sociedades. Lo que la convierte en un elemento identitario ante las manifestaciones de la cultura.
Comprendemos identidad en nuestros debates a partir de sistemas culturales, o sea,
como culturalmente formada. “Las identidades culturales son puntos de identificación, los
puntos inestables de identificación o sutura, hechos en el interior de los discursos de la
cultura y de la historia” (Hall, 1996: 70). La identidad cultural se constituye a través de las
particularidades que un individuo o grupo se atribuye a sí y lo hace sentirse parte de una
cultura específica.
Las “danzas folclóricas” forman parte de las expresiones populares son identitarias de
la diversidad cultural, capaz de promover la valorización de las diferencias étnicas, de género,
raza, clase social y económica, por qué en cuanto expresión corporal se fundamenta en tradiciones, ludicidades y representaciones que a través del arte, de la educación y del ocio involucra a los diversos grupos que cohabitan el territorio brasileño. El reconocimiento de la
identidad cultural, también para la danza, es un tema relevante para las propuestas políticas
y educativas que combaten las discriminaciones, exclusiones, en un proceso de aceptación
y tolerancia de las diferencias para fortalecer y perpetuar los derechos sociales, las políticas
públicas, y las libertades de expresión. A pesar de la danza abarcando tradiciones y herencias
culturales es creada y recreada cada día.

El PELC

Esta comunicación forma parte de un proyecto de investigación que objetivó realizar
un mapeo de las prácticas de danza desarrolladas en el Programa Esporte e Lazer na Cidade
(PELC), que fue creado en el Ministerio del Deporte (ME) de Brasil, a través de la Secretaría
Nacional de Deporte, Educación, Ocio e Inclusión Social - SNELIS, que desarrolla programas
en el ámbito del ocio que tienem alcance nacional visando el fomento de políticas públicas
y sociales que atiendan a las demandas de la población.

DANZA Y IDENTIDAD CULTURAL: REFLEXIONES SOBRE EL PELC

A partir de 2010, se estableció una asociación entre la Escuela de Educación Física, Fisioterapia y Terapia Ocupacional (EEFFTO) de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG)
y la Secretaría Nacional de Deporte, Educación, Ocio e Inclusión Social - SNELIS ME, con la
meta de desarrollar una serie de acciones con el objetivo principal de la investigación y la innovación relacionadas con los proyectos sociales de ocio desarrollados en Brasil en ámbito
federal. Desde entonces hemos tenido recurrentes relatos sobre el gran número de actividades de danza en los convenios del PELC en las más diferentes localidades del territorio
nacional. En 2015, ante la Llamada Pública 1-2015 del Ministerio del Deporte de Brasil, que
creó 27 Centros de Desarrollo de Investigaciones sobre Deporte y Ocio, siendo uno en cada
Unidad de la Federación, y la apertura del edicto de ﬁnanciamiento para investigaciones por
la Rede Cedes , el Grupo de Investigación Edudança / UFMG se vinculó al Centro Mineiro de
la Rede Cedes y, de esa forma, recibió aprobación y ﬁnanciamiento para la realización de un
proyecto de investigación para mapear las actividades sistemáticas y asistemáticas de danza
como práctica en los programas del PELC de 2010 a 2016. Entre las metas propuestas para
las acciones de los programas está: “Valorizar y fortalecer la cultura local en la apropiación
del derecho al ocio y al deporte recreativo”. Una de las cuestiones que nos hace reﬂexionar
sobre la selección de prácticas de danza folclóricas como parte de los proyectos. En Brasil,
históricamente la danza viene ﬁrmándose como parte identitaria de las diferentes regiones
y etnias que compone nuestra cultura. Una de las vivencias de gran potencialidad para la valorización y fortalecimiento de la cultura local y forma lúdica de socialización y aprendizaje.

Percurso metodológico

Los Programas en desarrollo concurrieron a través de candidaturas a edictos públicos,
y cuando aprobados celebran un convenio y reciben ﬁnanciamiento y asesoramiento del ME
y UFMG para la preparación y ejecución del programa. La identiﬁcación de informaciones
fue realizada en los registros online provenientes del Sistema de Monitoreo y Acompañamiento Administrativo de las actividades del PELC por parte del Ministerio del Deporte denominado MIMBOé. En general, esta plataforma tiene el propósito de averiguar y evaluar
de forma periódica, los procesos y resultados de los programas convenidos de los PELC’s. El
MIMBOé fue aprobado en el año 2013 y se inició de hecho en octubre de 2014. Es importante
resaltar que los registros hechos en el marco de este proyecto, en la Plataforma PST Brasil
(Portal do Projeto Segundo Tempo- PST Brasil en convenio con el Ministerio del Deporte SNELIS) el sistema es realizado por los agentes sociales, que, de acuerdo con Bonalume
(2010), pueden ser gestores: profesores de Educación Física, educadores populares y comunitarios, demás profesionales de áreas aﬁnes al ocio y involucrados directamente en la ejecución del Programa, ya sea con recurso del programa, el convenio o como contrapartida de
la entidad. Estos agentes son comprendidos como protagonistas en este proceso de intervención social y pedagógica y están orientados a articular los saberes culturales de su comunidad para una construcción colectiva del proyecto como posibilidad de ocio.
El acceso a los registros de monitoreo y seguimiento en MIMBOé es restringido al equipo
gestor, y por lo tanto, para que pudiéramos obtener las informaciones necesarias realizamos
una solicitud al ME que nos concedió un registro para recolección de datos para la investigación. Destacamos que, a pesar de que MIMBOé posee una lista estándar de informaciones
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a ser llenadas, no hay una regularidad de esos registros. En esta perspectiva, tomamos como
datos para analizar los archivos rellenados regularmente en los convenios analizados - Planiﬁcación Pedagógica y Rejilla horaria de cada convenio - ya partir de estos documentos realizamos el levantamiento de datos para la presente investigación.
El proyecto de investigación, del cual este texto forma parte es titulado: “La Danza en
los Programas Esporte e Lazer na Cidade: mapeo y caracterización de las actividades sistemáticas y asistemáticas de 2010 a 2016” y tiene como meta la realización de un mapeo el
nivel nacional referente a las prácticas de danza realizadas en los PELC’s así como el análisis
sobre la forma como la danza viene siendo apropiada en las vivencias comunitarias subsidiadas por políticas públicas y gestión participativa del ocio en los diferentes convenios. No
obstante, las informaciones a las que trataremos en esta comunicación se reﬁeren a los análisis realizados entre los períodos de 2010 a 2014. En este recorte, identiﬁcamos para el análisis un total de 160 convenios (vigentes y ﬁnalizados) en los que destacamos un signiﬁcativo
volumen de manifestaciones de danzas de la cultura brasileña, tanto en las actividades sistemáticas (tales como clases dirigidas a la enseñanza de danza como un vehículo de educación) como en las actividades assistemáticas (eventos, festivales culturales, festivales de
danza, entre otros) del PELC presentados a continuación.

Las danzas en los Pelc’s

Del total de 160 convenios registrados en los Programas de Esporte e Lazer na Cidade,
80 convenios presentaron registros en el MIMBOé sobre los estilos de danza trabajados en
los programas de forma sistemática y / o asistemática, y fue a partir del registro de actividades de estos convenios que localizamos el enfoque de danzas de la cultura brasileña, y principalmente de caracterización regional en todo el territorio nacional como siendo los
principales estilos de danza trabajados en estos programas. A continuación, elencamos ocho
principales manifestaciones de danza registradas en los 80 convenios analizados donde 76
de estos convenios trabajan o trabajaron con las Danzas Folclóricas entre los períodos de
2010 a 2014.

Fuente: Plataforma MIMBOé / ME (2010-2014)

DANZA Y IDENTIDAD CULTURAL: REFLEXIONES SOBRE EL PELC

Además, fue posible observar que, de acuerdo con los registros analizados, hay una tendencia de la presencia de las prácticas de danza en actividades asistemáticas en detrimento
de las sistemáticas, como por ejemplo la realización de presentaciones de cuadrilla trabajada
en 54 de los 80 convenios que contenían registros sobre los estilos de danza practicados en
sus núcleos. Tales resultados a su vez, no implican en decir que hay una devaluación de la
danza como vehículo de educación, pues corroborando con Christianne Gomes:
... el ocio representa la necesidad de frucir, lúdicamente, las incontables prácticas sociales
constituidas culturalmente. Esta necesidad se concreta en la ludicidad y puede ser satisfecha
de múltiples formas, según los valores e intereses de los sujetos, grupos e instituciones en
cada contexto histórico, social y cultural. (Gomes, 2014, p.12).

Por lo tanto, nos interesa comprender sobre cómo la danza viene siendo apropiada en
los programas del PELC como posibilidad de fruición del ocio, sea en su vivencia o en su contemplación "aunque esas prácticas sean, en la mayoría de las veces, observadas (e incluso
vividas en la perspectiva del entretenimiento y de posibilidad de reposo, las personas que
las desarrollan están pasando por procesos educativos ". (Stigger, 2009, p.82).

Danza e ocio

Ante la amplia diversidad de estilos de danza, pensamos que la elección por desarrollar
prácticas de danzas vinculadas a las matrices del folclore, de la cultura popular, caracteriza
la centralidad de estas manifestaciones en la construcción de propuestas comunitarias en
los programas del PELC que a su vez se vincula a la concepción el ocio abordado en los estudios de Gomes (2004) que comprende el Ocio como un fenómeno social que no es aislado
del contexto social al que se inserta:
... una dimensión de la cultura constituida por la vivencia lúdica de manifestaciones culturales en el tiempo / espacio conquistado por el sujeto o grupo social, estableciendo relaciones dialécticas con las necesidades, los deberes y las obligaciones - especialmente con el
trabajo productivo. (GOMES, 2004: 125).

En Brasil, las danzas folclóricas además del recurrente carácter religioso, expresan también en sus movimientos, elementos simbólicos de las memorias étnicas y culturales de sus
raíces históricas, que se transformaron, adecuándose al momento vivido en el tiempo y en
el espacio. En esta perspectiva comprendemos que las diferentes actividades trabajadas en
los PELC's están vinculadas a las diferentes culturas de los sujetos participantes de los programas, y, por lo tanto, sus costumbres, valores, concepciones, formas de ver y vivir el mundo
estarán interconectadas a las prácticas de ocio trabajadas en esos locales. Por lo tanto, el
PELC al presentar como uno de sus objetivos especíﬁcos "orientar a entidades convenientes
para estructurar y conducir políticas públicas de ocio y deporte recreativo" (Silva, Gomes,
2016, p.16), permite que cada comunidad desarrolle su implementación política pública de
acuerdo con las especiﬁcidades y necesidades de cada local. Es por medio de tales objetivos
que se hace posible con qué actividades folclóricas -en el caso, las danzas folclóricas- sean
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vivenciadas y re-apropiadas por los participantes del programa de como forma de resistencia
y de la valorización de las manifestaciones culturales brasileñas.
La identidad cultural es vista como una forma de identidad colectiva característica de
un grupo social que comparte las mismas actitudes, busca sus semejanzas y valores en el
fortalecimiento de sus derechos.
En nuestras consideraciones ﬁnales, resaltamos que esas reﬂexiones corroboran más
allá del registro de estas acciones, para la comprensión de las políticas públicas involucradas
en la diversidad, la participación y la capacidad de adhesión y movilización que la danza
puede promover como práctica de ocio.
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PráCTICAs CorPorALEs EN LAs CIUDADEs:
rEsIsTENCIA y PErmANêNCIA1
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rEsUmÉN
El estudio investiga las prácticas corporales en la ciudad de Campinas/SaoPaulo/Brasil. La hipótesis inicial es que el lugar de disfrute de las prácticas corporales en la ciudad era principalmente el espacio
público. Sin embargo, con el avance de la modernidad, las nuevas formas de vivir la ciudad y la sociabilidad han ganando fuerza y han creado dilemas en estos espacios. Hoy el espacio público se identiﬁca
como un lugar de tensiones, violencia y vacío. Autores como Killian (1998) identiﬁcan la muerte de la
vida pública en la sociedad contemporánea, ya que en la ciudad hoy hubo la expansión de la explotación
del suelo por iniciativa privada. Este hecho ha estado produciendo la pérdida de la vida comunitaria,
del tiempo y de los espacios antes destinados para la convivencia, la vida asociativa y, consecuentemente, ha impactado en la forma de ser ciudadano y de disfrutar de la ciudad, es decir, en la ciudadanía.
Sin embargo, es posible percibir prácticas corporales en la ciudad que se resisten a este vacío y que
aún imputan marcas de identidad a los espacios públicos. Así, los objetivos del estudio son primero
estudiar la evolución de la morfología urbana de Campinas y sus impactos sobre los espacios públicos
destinados o apropiados por la experiencia de las prácticas corporales. Lanzamos una mirada a partir
de dos escalas propuestas por Paula (2016): "la escala panorámica que se fundamenta en la escala de
la ciudad, analizando la visión general y los contextos históricos y económicos, urbanos y metropolitanos
a los que estos lugares, los espacios públicos, estan insertado. El otro plan es acerca de la escala oblicua
del lugar y las experiencias cotidianas de la dinámica interna a los espacios públicos. " El análisis documental se realizará a través de los planes y políticas urbanas de los diferentes plans directores, especialmente los destinados a los usos de los espacios públicos. En un segundo momento, por medio del
ojo oblicuo, o de cerca (Magnani, 2001) identiﬁcaremos espacios públicos, dividiendo el municipio en
cinco macro regiones, que se presentan como lugares de experiencia de las prácticas corporales. Lugares donde las ideas y las acciones animan el concepto moderno de la democracia, que establece cualidades como la diversidad, la proximidad y la accesibilidad (ZUKIN, 1995), lugares cuyo carácter puede
resolver no sólo los problemas sociales, sino también ambiental, como en el caso de parques públicos
que se utilizan como "alibis verdes" o estrategias de mercadeo urbano (Serpa, 2005). Cada sitio será
analizado por medio de una etnografía. Según Magnani (2001), la mirada etnográﬁca permite encontrar
nuevos sentidos, además de la singularidad de la interpretación macroestrutural de las sociedades industriales urbanas, considerando las concepciones que cada grupo tiene de sus prácticas.
PALAVrAs-CLAVE
Ócio; práticas corporales; ciudad; vida asociativa.

Introducción

Esta investigación surge de la inquietud de quienes viven una ciudad emblemática donde
el público y el privado se tensan y se complementan, donde la vida y la muerte de la ciudad
1
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van unidas, y en la cual la apropiación y negación de espacios públicos describen una realidad
que debe ser entendido desde la escala panorámica y oblicua. Es necesario analizar los espacios públicos y sus usos, porque, a partir de una visión idealista, son los primeros lugares
para rescatar la vida de las ciudades. Y, concretamente, hemos visto varios países del mundo
imponer fuerza a los viejos centros de las ciudades, creando espacios colectivos de usos
como parques, carriles para bici, complejos deportivos, lugares capaces de devolver la fuerza
del "lugar" frente a un mundo cada vez más globalizado y excluyente. Así, como informa
Paula (2016) " sea para las autoridades públicas, sea para la opinión pública, este escenario
crea una serie de expectativas sobre las ideas que rodean a estos espacios urbanos. Sin embargo, cuando estos lugares no cumplen estas expectativas y anhelos a los que supuestamente estaban destinados, se convierten, contradictoriamente, en la fuente misma de la
inseguridad y el miedo. " Fue pensando en esta condición binaria de los espacios públicos y
la importancia de conocerlos que decidimos proponer esta investigación.
Pensamos que en la vida cotidiana de la ciudad de Campinas es posible percibir prácticas
corporales en la ciudad que resisten el vaciamiento de las vidas asociativas y que aún imponen marcas de identidad a los espacios públicos. Nuestra propuesta se centra en las prácticas
corporales en la ciudad. Los nominamos de esta manera porque entiendemos que las prácticas corporales experenciadas en la ciudad pueden originarse en otras culturas, y esta experiencia les atribuye características de ese lugar, convirtiéndose en prácticas corporales de
la ciudad.
El término prácticas corporales es polissêmico y como nos muestra Lazarotti Filho et All
(2010), en investigación realizada sobre el uso del término en la producción académica de la
educación física brasileña. En nuestro estudio entenderemos prácticas corporales como las
resultantes de la sistematización de ejercicios físicos, como es el caso de la gimnasia, el deporte, la danza y la lucha, cuya práctica imprimirá ciertas marcas de cada experiencia . Así
que la práctica del cuerpo es un lenguaje cuyo acento proviene de cada lugar donde sucede.
Junto al concepto de prácticas corporales viene otro concepto clave, el de la experiencia.
Según Bondía (2002, p. 21) la experiencia es lo que nos pasa, lo que nos pasa, lo que nos
toca. No lo que pasa, no lo que pasa, lo que toca. Según la experiencia del autor
Requiere un gesto de interrupción, un gesto que es casi imposible en los tiempos de hoy:
requiere detenerse a pensar, parar a mirar, parar a escuchar, pensar más despacio, mirar
más despacio, y escuchar más despacio; Para dejar sentir, para sentirse más despacio, persistir en los detalles, suspender la opinión, suspender la sentencia, suspender la voluntad,
suspender el automatismo de la acción, cultivar la atención y la delicadeza, abrir los ojos y
los oídos, hablar de lo que nos pasa, aprender a lentitud, escuchando a los demás, cultivando
el arte de la reunión, cerrando mucho, teniendo paciencia y renunciando al tiempo y al espacio. (Bondía, 2002, p. 24)

De esta manera, en este estudio se observa la ciudad y las prácticas corporales en la
ciudad a partir de dos escalas: la escala panorámica que se basa en la escala urbana, analizando la visión general y los contextos históricos y económicos, urbanos y metropolitanos a
los que estes lugares, los espacios públicos, se insertan. El otro plan es acerca de la escala
oblicua del lugar y las experiencias cotidianas de la dinámica interna a los espacios públicos
y las prácticas corporales.

PRÁCTICAS CORPORALES EN LAS CIUDADES: RESISTENCIA Y PERMANêNCIA

Nos preguntamos cómo la evolución de los proyectos urbanos en la ciudad de Campinas
ha creado, remodelado o extinguido espacios públicos destinados a prácticas corporales?
¿Qué espacios de la ciudad están hoy destinados a esta experiencia? ¿Qué experiencias de
prácticas corporales se encuentran en los diferentes espacios públicos de las cinco macroregiões administrativos de Campinas y qué signiﬁcados llevan esas experiencias? ¿Cómo reverberan esos signiﬁcados en la ciudadanía?
Los conceptos de prácticas corporales y experiencia son caros en este estudio y completa
esta triangulación de los conceptos que tenemos, lo de la ciudadanía. Ya que en nuestra expectativa analizar los espacios públicos y las prácticas corporales es mejorar los vectores de
una sociedad más igualitaria, pública y sociable que pueda subvencionar acciones y políticas
para devolver la vida a la ciudad y fomentar el ejercicio de la ciudadanía. Amaral (2004) conceptua la ciudadanía como ejercicio de la vida pública que en la modernidad y está garantizada por el estado de derecho. Así que la ciudadanía es El ejercicio de los derechos y deberes
priorizando el colectivo a expensas de lo particular, del individuo. Una vez más esto está en
el plan de lo ideal, porque en realidad el ejercicio de la ciudadanía está plagado de disparates
de diferentes clases sociales que desean darle dirección.

objetivos:

Los objetivos del estudio son:
- Analizar la evolución de la morfología urbana de la ciudad de Campinas y los cambios
que se han producido, en los últimos años, en los espacios públicos; (para este texto
vamos a abordar brevemente esta parte del estudio)
- Identiﬁcar los espacios públicos, en las cinco macro regiones administrativas de Campinas, que se presentan como lugares de experiencia de las prácticas corporales. Lugares donde las ideas y las acciones animan el moderno concepto de la democracia,
que establece cualidades como la diversidad, la proximidad y la accesibilidad (ZUKIN,
1995), lugares cuyo carácter puede resolver no sólo los problemas sociales, sino también ambiental, como en el caso de parques públicos que se utilizan como "alibis verdes" o estrategias de mercadeo urbano (Serpa, 2005)
- Identiﬁcar los signiﬁcados de las prácticas corporales experenciadas en cada una de
estas localidades (elegimos reportar dos espacios en este artículo, debido a la limitación de tiempo y espacio).

metodología:

Se trata de un estudio cualitativo que se llevará a cabo en tres etapas.
En la primera etapa se analizaran los diferentes cambios espaciales de la ciudad de Campinas buscando identiﬁcar en ellos la creación, reformulación o extinción de espacios públicos
destinados a las prácticas corporales. Esto fue hecho mediante el análisis de los documentos
de lós planes directores de la ciudad . Se tomaran como intervalo del principios del siglo XX
hasta el día de hoy. Analizamos el plan de mejoramiento para 1938; plan de desarrollo preliminar integrado de 1970; Plan maestro de 1991; Plan Director de 1996; Plan Director y proceso
de plan participativo de 2006 y Plan director de 2016. También las políticas urbanas derivadas
de estos planes, con especial énfasis en los espacios públicos para prácticas corporales.

845

ÓCIOS E RESISTêNCIAS: CRESCER E ENVELHECER EM CONTEXTOS CULTURAIS DIVERSOS

846

En la segunda etapa seleccionamos espacios públicos en las cinco macros de la ciudad
de Campinas, para nuestro locus de análisis etnográﬁco. Estos espacios fueron seleccionados
de acuerdo con la importancia que asumen para la ciudad como lugares de encuentro y socialización, en que existe experiencia de prácticas corporales.
Las cinco macros se pueden ver en el mapa 2

En la tercera etapa empezamos una etnografía de cada espacio o de cada práctica corporal seleccionada buscando entender qué signiﬁcados se atribuyen a la experiencia.
Según Magnani (2001), la mirada etnográﬁca permite encontrar nuevos sentidos, además
de la singularidad de la interpretación macroestrutural de las sociedades industriales urbanas,
considerando las concepciones que cada grupo tiene de sus prácticas. Además, el autor menciona conceptos clave de la antropología, tales como "sociabilidad", "grupos de edad", "ritos
de pasage" y "dinámica social", a través de los cuales la pregunta "¿Qué signiﬁca?" sustituye
la pregunta "¿Cuál es el punto?", propia de una visión utilitaria. También sustituye a otra pregunta: "¿cuánto signiﬁca?", que asume la posibilidad de medir, desde parámetros externos
sobre lo que es signiﬁcativo, hasta qué punto el sujeto es libre en sus acciones.
La etnografía no se trata sólo de dar voz a los diferentes grupos, porque como subraya
Davis (2003), el investigador no debe limitarse a dar voz a los sujetos, ya que no deben imponer su opinión sobre el entendimiento nativo, pero, sí, de una manera reﬂexiva, tienen en
cuenta las diferencias y las negociaciones con los encuestados y buscan hacer audible la multiplicidad de voces contrastantes, en medio de las cuales esta la suya.
La pregunta "¿Qué signiﬁca?", reﬁriéndose a la antropología, asume que el investigador
no conoce de antemano este signiﬁcado, estando abierto a entenderlo, respetando, más que
la intención de juzgarlo, sin embargo,si no escuchar su propia experiencia y expectativas.

PRÁCTICAS CORPORALES EN LAS CIUDADES: RESISTENCIA Y PERMANêNCIA

Los cambios en la morfología de la ciudad de Campinas/sao Paulo/brasil

Muchos estudios ya se han llevado a cabo sobre el tema de la política urbana, pero con
el enfoque que estamos dando aquí no hay estudios sobre la ciudad de Campinas. En este
sentido, ya se sabe que la ciudad es una de las más emblemáticas del interior paulista en
que se reﬁere a la tensión entre el mantenimiento del uso público y la privatización de los
espacios. Paula (2015) muestra que la densa y compacta ciudad moderna existente antes de
1978 dio paso a una fuerte expansión dispersa y fragmentada, como se puede ver en el mapa
creado por este autor. Esta información corrobora el análisis documental de los diferentes
planes directores de Campinas.
Por lo tanto, es posible decir que Campinas tiene en su génesis dos morfologías urbanas
muy distintas. Uno de los planes principales antes del 1990, cuando la ciudad buscó entrar
en la modernidad, correspondiente al período republicano en la égida de un urbanismo progresista (CHOAY, 2007; Mumford, 1998).
Segun De Paula (2016, p.3)
En esta ciudad, donde la malla urbana se expandió en forma de "mancha de aceite", los espacios colectivos de uso común como las plazas y los parques públicos eran elementos que
constituían parte de la lógica de la estructura urbana (b, 1996). La segunda morfología se
refiere a los nuevos procesos de expansión urbana metropolitana de Campinas, que, marcados por la reciente dispersión y fragmentación de los barrios, ubicación de centros comerciales y condominios cerrados, tenían los ejes viales como Vectores de desarrollo urbano,
especialmente a partir de la década de 1980 (Madni Jr., 2008; Pires, 2007).

Así, la ciudad actual es la adición de estas dos morfologías y los efectos que tuvo y ha
sufrido el disfrute de los espacios públicos donde ocurren prácticas corporales, según el mapa
de la ﬁgura 2, elaborado por de Paula (2016).
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Para este artículo hemos elegido dos de los macroregiones de la ciudad, em especial
porque han sido muy afectados a lo largo de los años por la tension entre el mantenimiento
del espacio público y la privatización del espació y las resistencias señaladas a través de las
prácticas corporales en estos espacios.
macro regione Norte: dividido en cuatro áreas regionales, el AR04, AR11, subprefectura
Barão Geraldo y la subprefectura de Nova Aparecida.

En esta macro regione esta uma de las mayores expresiones de la expansión de la iniciativa privada, ya que se construyeron varios condominios cerrados, la expropiación de grandes regiones de bosque urbano y la construcción del mayor centro comercial de América
Latina: el Parque Dom Pedro. Sin embargo, por una fuerte acción de los ciudadanos, recientemente, en el año 2016 y 2017, en las reuniones públicas para la discusión del Plan Director,
se logró bloquear la expansión vertical de la región. También hay un fuerte movimiento citadino para la donação de una antigua hacienda de café en beneﬁcio de la creación del parque urbano más grande de la ciudad. Este movimiento se puede ver en
http://parquedebarao.blogspot.com/
Hay varios ejemplos de espacios públicos donde se experencian las prácticas corporales
en esta regione: Casarão do Barão, bosques de los italianos y bosques de los alemanes, parque ecológico Hermogenes Filho, Plaza de integración, Plaza Mário Gadioli, entre otros.
El Casarão do Barão es una antigua sede de una hacienda, en el barrio Barão Geraldo,
que fue desapropiado para la construcción de incontables condominios cerrados. La ﬁnca
fue comprendida por una vasta área, tanto en el municipio de Campinas, como en Paulínia,
en Sao Paulo. Por ley brasileña, denominada estatuto de la ciudad, la Ley 10.257/2001, las
áreas desapropiadas con ﬁnes de adjudicación urbana, residencial o comercial, debe donar
parte de la zona para propósitos sociales y de ocio. De esta manera, la sede de la ﬁnca y otra
pequeña zona fueran destinada a este ﬁn y nació el centro cultural Casarão do Barão.
El centro cultural fue donado a principios de 2000 y fue abrigado en la Secretaría de la
Cultura de Campinas. Sin embargo, como varios espacios públicos, en la ciudad de Campinas,
que fueron donados bajo la ley, pasaron y sufrieron diﬁcultades, ya que el Estatuto de las
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Ciudades es omisso en cuanto a quién debe llevar a cabo el mantenimiento de los espacios
donados. Hubo varios desajustes entre el poder público y la comunidad que utiliza el espacio.
Hasta que un colectivo de artistas, al borde de la pérdida de ese lugar, creó un colectivo y
desde entonces, junto con un funcionario público municipal, que desde el principio ha emprendido varias luchas por la permanencia de las actividades y pronto la existencia de la casa
como lugar de Cultura y arte, se apoderaron de su dirección y gestión.
La casa se ha convertido en una de las mayores referencias al arte, la cultura y el ocio
de la Macroregião norte, especialmente para 36 distritos que conforman el distrito del Barão
Geraldo. En las primeras incursiones etnográﬁcas que hemos realizado, ya que este estudio
no está terminado, hemos visto prácticas corporales como gimnasia, circo, danzas, festivales
tradicionales como el carnaval, festivales festivales, Foguedos, demostraciones de cultura
Brasileño, Capoeira, que son fruídas en ese lugar y los grupos no sólo animan ese lugar, sino
que se resisten a los diversos intentos de la Prefectura de orientar el lugar a otras funciones,
por ejemplo, una sede de la Asociación de funcionarios públicos Municipales de Campinas.
Macro Regione Sul: ubicado en los alrededores de la zona central de la ciudad, tiene el
mayor número de habitantes de Campinas, unas 260.000 personas, en un área de 120 kilometros ² de extensión.

Ejemplos de espacios públicos em la macro regione Sul: bosque dos Jequetibás, Parque
São José, Teatro Castro Mendes . En esta región se encuentran los estadios Del futebol Ponte
Preta e Guarani.
El Bosque dos Jequetibás es considerada por el municipio de Campinas como un atractivo municipal natural. Ofrece a la ciudad, hace muchos años, una diversidad de espacios de
la cultura y el ocio, pero sobre todo, es un "pulmón" a la ciudad, es decir, es una zona verde
preservada donde la ciudad creció mucho y el avance fue dado por lo que aquí en este trabajo
llamamos la “mancha de aceite”. En el momento en que la región del sur creció mucho no
había la Ley Del Estatuto de las Ciudades. Así, la garantía del mantenimiento de estos espacios publicos era mucho más por la negociación de la población con las autoridades públicas,
o por la conciencia de los administradores públicos o por el trato de políticos en busca de
votos.
Hay innumerables prácticas corporales en el Bosque dos Jequetibás. Hay grupos que
van de excursión, correr, hacer ejercicio, otro grupo que se destaco en ese lugar es o de las
prácticas corporales orientales: Liam Gong y Tai Chi. Hiciemos etnograﬁa con grupos de ca-
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minadas y prácticas orientales en este estudio y todos reportaran la importancia tanto del
Bosque, como de las acciones que promueven para presionar por mejoras y mantenimiento
del espacio, ya que lo mismo es esencial para el disfrute de estas prácticas.
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LA ExPErIENCIA DE EsCrIbIr Como mICro rEsIsTENCIA A Los
DIsCUrsos HEgEmóNICos 1
Francisco Welligton de Sousa Barbosa Junior2
Maria Manuel Rocha Teixeira Baptista3

rEsUmEN
Somos hechos de palabras, palabras que nos dicen sobre nosotros y que reproducimos, lo que nos conduce a hacernos cuerpos dóciles para que sigamos una lógica de un aparato de poder. Esa lógica, en
nuestro caso, contempla una excesiva valoración del trabajo y del consumo. Y estos procesos de reproducción de palabras y de producción de cuerpos dóciles están presentes en muchas de nuestras
prácticas, por ejemplo, la escritura, que desde su surgimiento hace más de cinco mil años es utilizada
como un vehículo para transmitir una cultura y perpetuar una lógica de poder. En los días de hoy hay,
entre muchos casos, las escritas desarrolladas en los procesos de educación em las escuelas, que contribuyen para la reproducción e internalización de estos discursos hegemónicos a partir de los contenidos transmitidos por profesores y de las inúmeras informaciones presentes en los libros – cada vez
más grandes. La ﬁnalidad de eso no es otra que no el direccionamiento para el mercado de trabajo y
para el consumo. Se lo es tan solo eso. También hay la realización de testes escritos, que tan solo son
verdaderos exámenes en el sentido foucaultiano, que posibilitan veriﬁcar cuales cuerpos están dóciles
y cuales no lo están, y por eso tienen que ser “corregidos”. Sin embargo, sabiendo que en el seno del
poder se encuentran puntos de resistencia, proponemos en este texto de carácter teórico-bibliográﬁco
reﬂejar sobre las posibilidades de la práctica de la escritura como una micro resistencia a los discursos
hegemónicos, lo que ocurre, lo pensamos, cuando la escritura es vivida y desarrollada como una experiencia, de acuerdo como se nos la presenta Jorge Larrosa (2014). Así, orientados desde este objetivo,
realizamos una revisión bibliográﬁca sobre el concepto de experiencia a partir del referencial del autor
mencionado y sobre el escribir en diversas modalidades, contemplando miradas a partir de autores
que discuten sobre la temática. Siguiendo a este camino, lo que notamos es que la experiencia de escribir convoca el hombre a innumerables posibilidades, como: la liberación de su fala auténtica, que
estuviera sufocada por los por los discursos dominantes; volverse a sí mismo e a su historia, reconstruirla en el presente y se volver agente de sí y del mundo; comprender mejor su realidad, concientizarse e intervenir en ella; crear un nuevo cuerpo, con un destino diferente de lo que le fuera impuesto.
Eso nos permite aﬁrmar que hay un propio cuerpo dócil que, a partir de la experiencia de escribir, libera
su fala auténtica, que estuve sufocada por los discursos dominantes, cuestiona las practicas y los saberes dominantes, mientras construye nuevos saberes, nuevos lugares de ser, contribuyendo en posibilidades para intervenir en sus realidades, lo nos permite pensar que esta experiencia se lo hace como
una micro resistencia a los discursos hegemónicos.
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Somos hechos de palabras (Larrosa, 2014b), palabras que nos dicen sobre nosotros y
que reproducimos, lo que nos conduce a hacernos cuerpos dóciles para que sigamos una lógica de un aparato de poder. Esa lógica, en nuestro caso, contempla una excesiva valoración
del trabajo y del consumo. Cuando no referimos a eso, estamos hablando sobre una conﬁguración de poder en que se gobierna políticamente y se domina ideológicamente, creado
bloques que atraviesan todas las clases o la sociedad en un todo, y cuyos intereses son aquellos de un grupo especíﬁco. Eso lo es lo que se concibe a partir del concepto de hegemonía
(Hall, 2016).
Gramsci (1978), al tratar sobre algunas relaciones referentes a este concepto, hegemonía, aﬁrma primeramente que existe una relación pedagógica, en que las generaciones entran
en contacto con las experiencias de las anteriores y sus valores, los cuales son históricamente
transmitidos. E é justamente nessa experiência que o sujeito se vai produzindo. Es decir, lo
que tenemos es una hegemonía, la cual, según el autor, ocurre desde un ámbito micro a macros, desde comunidades, ciudades a países y continentes.
¿Y cómo son transmitidas esas experiencias, por medio de las cuales son producidas
hegemonías? Según el autor, se lo es a partir del lenguaje. Se lo es el lenguaje lo que posibilita
esa transmisión, la cual es la transmisión de una cultura. Y al mismo instante en que el lenguaje transmite cultura, él también se lo hace como cultura (Gramsci, 1978), pues el lenguaje
“contiene los elementos de la concepción del mundo y de una cultura” (p.13).
Procesos como esos están presentes en muchas de nuestras prácticas, por ejemplo, la
escritura, que desde su surgimiento hace más de cinco mil años es utilizada como un vehículo para transmitir una cultura y, en consecuencia, perpetuar una lógica de poder (Calvet,
2007; Lledó, 1998).
Se dirigiéremos nuestra mirada para los días actuales y citáramos una situación común,
podemos notar en términos prácticos lo que mencionamos. Se lo es el caso, por ejemplo, de
las escrituras en los procesos de educación en las escuelas, que contribuyen para la reproducción e internalización de estos discursos hegemónicos a partir de los contenidos transmitidos a partir de los contenidos transmitidos por profesores y de las inúmeras
informaciones presentes en los libros – cada vez más grandes. También hay la realización de
testes escritos, que tan solo son verdaderos exámenes en el sentido foucaultiano, que posibilitan veriﬁcar cuales cuerpos están dóciles y cuales no lo están, y por eso tienen que ser
“corregidos” (Foucault, 2010b).
Sin embargo, sabiendo que en el seno del poder se encuentran puntos de resistencia
(Foucault, 1999), proponemos en este texto de carácter teórico-bibliográﬁco reﬂejar sobre
las posibilidades de la práctica de la escritura como una micro resistencia a los discursos hegemónicos. Eso lo que ocurre, lo pensamos, cuando la escritura es vivida y desarrollada como
una experiencia, de acuerdo como se nos la presenta Jorge Larrosa (2014), pues en la experiencia se lo hace posible produjéremos otras palabras, otros saberes, diferentes de aquellos
que el otro nos impone.

LA EXPERIENCIA DE ESCRIBIR COMO MICRO RESISTENCIA A LOS DISCURSOS HEGEMÓNICOS

metodología

Orientados a partir de nuestro objetivo realizamos una revisión bibliográﬁca (Marconi
& Lakatos, 2002) con base em los escritos de Jorge Larrosa (2014) sobre el concepto de experiencia, en que seguimos por delineamientos que atraviesan una relación entre el subjetivo, el cultural, el político y el contra hegemónico.
En seguida, inspirados en aprensiones sobre este concepto, interpretamos una escritura
en esa posibilidad, lo que se nos fue posible a partir de una revisión bibliográﬁca sobre modalidades de escritura, en que tuvimos como base escritos de autores que escriben sobre la
temática, como Amatuzzi (1989) y Paulo Freire (2015, 2017) con sus cuestiones sobre la habla
auténtica y las escrituras, entre la palabra del opresor y la del oprimido; Chiantaretto (2017)
y las resistencias a partir de la escritura de sí; Brum (2014) y las escritas y los nuevos lugares
de ser; Wright (1992), la escritura y la lenguaje poética, que subverten la lenguaje; Teixeira
(2003) y la concientización a partir de la escritura autobiográﬁca.
Lo sabiendo todo eso, seguimos para el próximo punto de nuestro texto, en que em su
inicio presentamos delineamientos acerca del concepto de experiencia a partir de Larrosa
(2014) y explicamos en que ella consiste y en que ella no consiste.

sobre el Concepto de Experiencia

El primero punto que frisamos para que comprendamos este concepto es que la experiencia no consiste en una práctica en que se presiona un botón o se lo hace una cosa y se
observan los resultados, ni consiste en un experimento cientíﬁco. Ella, la experiencia, es muy
diferente de eso (Larrosa, 2014b).
Según Larrosa (2014b), somos hechos de palabras, palabras de aquello que nos dicen,
que nos acontece, e que hacen de nosotros lo que somos. Y la experiencia ocurre en ese
campo de la palabra, en que se produce una nueva delante a las que existen.
La experiencia, o sea, ese proceso de producción de palabra, se hace como una práctica
que consiste em un encuentro (Larrosa, 2014b; Heidegger, 2003). De acuerdo con Larrosa
(2014a, p.10), ella
es algo que nos acontece y que a veces treme, o vibra, algo que nos hace pensar, algo que
nos hace sufrir o gozar, algo que lucha por la expresión, y que a veces, algunas veces, cuando
cae en manos de alguien capaz de dar forma a ese tremor, entonces, tan solo entonces, se
vuelve en canto.

O, como aﬁrma Heidegger (2003), “hace una experiencia con algo, sea con una cosa,
con un ser humano, con un dios, signiﬁca que ese algo nos atropella, viene a nuestro encuentro, llega hasta nosotros, nos avasalla y nos transforma” (p.121).
Así, lo que podemos aﬁrmar es que la experiencia, se tomada e interpretada en esa posibilidad, se encuentra no en el campo del manipulable o del controlable, ni de los discursos
que nos dicen sobre nosotros; pero sí en el campo del vivido, de la palabra vivida y producida,
lo que nos permite decir sobre nosotros, y nos permite producir un cuerpo.
En la contemporaneidad, de acuerdo con Larrosa (2014b), existen algunos obstáculos
para si vivir experiencias, en que destacamos tres. El primero se reﬁere a la búsqueda excesiva
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por trabajar, pues el individuo más y más apropia sus tiempos con el trabajo, y no sobra
tiempo ni espacio para nada. Otro punto mencionado es la prisa frente a la realización de
actividades cotidianas. Y el tercer punto que el autor nos presenta consiste en el exceso de
informaciones. Delante a eso, lo que percibimos es que parece no haber tiempo para vivir o
asimilar cualquier cosa.
Así, y frente a este que es un correr en diversas formas, Larrosa (2014b) nos propone
algunas condiciones vivir esa producción de palabras, la experiencia. El autor nos aﬁrma que
es preciso parar, parar para sentir, para escuchar, para observar. No rápidamente, pero con
despacio. Lo es preciso abrir los ojos y las orejas para que nos permitamos un encuentro en
que percibamos aquello que comúnmente no percibimos. Los es preciso paciencia y se dar
tempo y espacio. Lo es preciso, por tanto, hacer del silencio un lugar de expresión, pues es
en ese lugar donde las palabras deben ser encontradas. Lo es en ese lugar donde serán encontradas aquellas capaces que “hablar el silencio” (Chiantaretto, 2017, p.117).
Lo es interesante apuntar que en un contexto como eses en que vivimos, cuyos discursos dominantes aﬁrman que no debemos parar y sí correr, produciendo y consumiendo,
nos parece que el parar es una posibilidad de resistencia a estos discursos y a este modo
de vivir y de reproducir palabras, es decir, de se reproducir a partir de la reproducción de
las palabras impuestas.
Vivir experiencia, por tanto, presupone una entrega al aquí y ahora (Larrosa, 2014c). Y esa
entrega convoca ponerse pasivo, un apasionamiento, en el sentido griego de pathos, en que el
individuo se ex-pone, se permitiendo tumbar, arrebatar, sentiendo los sabores y los saberes de
esa que es una travesía peligrosa rumo al desconocido (Larrosa, 2014b; Heidegger, 2003).
Y ese peligro es el peligro al instituido, a los discursos hegemónicos, que todo atraviesan
y dominan. Se lo es un peligro a esa palabra que es un suelo, un lugar y una corriente. Se lo
es un peligro a todo eso que nos produce y que reproducimos. Se lo es un peligro también a
nosotros, pues no conocemos la palabra que será producida en la experiencia, y las muchas
que son posibles, y lo que pasará a este cuerpo-palabra.
La experiencia, así lo pensamos, posibilita trazar una apertura que escapa a las órdenes
de un aparato de poder. Pues ella produce una nueva palabra, posibilitando a lo que otrora
era despotência del individuo volverse em potencia, y produciendo un nuevo cuerpo con
nuevos discursos, saberes y praxis, se volviendo en una micro resistencia.
Ese individuo, lo que hace experiencia, él está produciendo una fuerza, la cual es tan
solo suya, la cual se expresa en forma de saber y de praxis, pero que no es un saber cientíﬁco
ni de la información, ni una praxis relacionada a la técnica o al trabajo (Larrosa, 2014b). Pues
los saberes y praxis posibilitados en la experiencia siguen por caminos cuyos ﬁnes no son la
extracción de una fuerza productiva para una apropiación con ﬁnes utilitaristas, en que el
“conocimiento” se vuelve tan solo en una mediación entre lo nos dicen ser las necesidades
de la “vida”, que son comprendidas como indistintas de las necesidades del capital y del Estado (Larrosa, 2014b).
Resaltamos que ese saber de la experiencia es inseparable del individuo. Además, él no
le es externo, no viene desde hacia fuera. El saber de la experiencia tiene sentido tan solo
en el modo como se conﬁgura como un carácter, una personalidad, una sensibilidad, un
modo singular de estar no mundo, lo que nos sugiere que el saber de la experiencia se constituye como una ética (Larrosa, 2014b).

LA EXPERIENCIA DE ESCRIBIR COMO MICRO RESISTENCIA A LOS DISCURSOS HEGEMÓNICOS

Eso nos permite pensar que el saber de la experiencia y la propia praxis parecen se alimentar uno del otro, se produciendo como cuerpo-palabra, que, conforme mencionado,
traza posibilidades diferentes de aquellas impuestas por los discursos hegemónicos.

sobre a Experiência da Escrita: o que nos dizem alguns autores

Conforme mencionamos en el inicio de este texto, la escritura es hecha a partir de palabras, las cuales están sujetas y son producidas y reproducidas por un aparato de poder, sus
saberes y discursos hegemónicos. Sin embargo, la escritura fuera mirada como una experiencia, ella puede ser comprendida como una micro resistencia.
Y una vez que la resistencia se produce a partir de puntos en el seno del poder (Foucault,
2010a), lo mismo ocurre con la escritura se tomada como experiencia: nos utilizamos de la
palabra que dice sobre nosotros, y que nos compone, para que liberemos lo que nos está
sofocado por los discursos hegemónicos. Así, producimos una nueva palabra, la cual no se
pone tan solo en el papel, pero nos compone y nos produce un nuevo cuerpo-palabra. Se lo
es lo que, por ejemplo, los poetas hacen, em que parecen “sacar” una palabra a partir de interior de otras, y con eso se recrían, y a cada poema producen su nuevo cuerpo. Miremos lo
que aﬁrman algunos autores sobre eso, a partir de modalidades de escritura.
De acuerdo con Amatuzzi (1989) y Paulo Freire (2015), la escritura puede ser una posibilidad para que el hombre exprese y se apropie de lo que los autores aﬁrman como el habla
auténtica: las palabras, expresiones, concepciones, modos de ser y de estar en el mundo, que
en el están presa y le fueron sofocadas por las imposiciones de los discursos dominantes.
Paulo Freire presenta, igualmente, que existen dos palabras: la palabra del sujeto y la
palabra ajena, la cual se sobrepone sobre la primera y oprime el sujeto. Se lo es, por tanto,
la palabra del opresor y la del oprimido, creando en el oprimido una dualidad: su palabra,
que está oprimida, y la palabra del opresor, que ahora también le está internalizada (Amatuzzi, 1989; Freire, 2015). Eso produce la cuestión: ¿cuándo el oprimido habla, cual es la palabra que él habla? ¿Se lo es la suya o la del opresor?
De este modo, la escritura, junta a la lectura, cuando no son aquellas de un decorar y
reproducir palabras como “b-a-ba”, pero sí aquellas relacionadas a la realidad del hombre,
le posibilitan la comprender mejor, concientizarse, como lo aﬁrma Paulo Freire (2015, 2017).
Pues el analfabeto, según el autor, no es aquél que no sabe leer ni escribir. Se lo es aquél
que no sabe leer ni escribir el mundo, es decir, aquél que no está consciente de lo que ocurre
y le acontece. Se lo es el que el autor presenta como el hombre oprimido, aquél que no tiene
consciencia crítica de su realidad y no puede luchar para si libertar, para no aﬁrma, ser más.
Se lo es aquel hombre dócil que se percibe como tal.
Algo semejante a eso nos presenta Teixeira (2003) cuando hable sobre la práctica de la
escritura y el hombre que escribe. De acuerdo con la autora, toda práctica de escritura es
una experiencia en que el hombre escribe su propia historia de vida, lo que es un escribir a
sí mismo. Se lo es lo que ella deﬁne como escritura autobiográﬁca.
Em esa práctica el hombre que escribe, según la autora, se vuelve sobre su propia historia y se posiciona de modo a la reconstruir, lo que le posibilita concientizarse de su lugar
en el mundo, y poder resigniﬁcar su historia y salir de una posición alineada frente a la Historia y volver agente de sí y del mundo.
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Según Chiantaretto (2017), la escritura posibilita al que escribe determinar su lugar,
aquí comprendido como lugar de ser y de estar. Para eso lo es necesario que el hombre
convoque una conﬁanza sobre las palabras, en que él pueda hablar en sí mismo y escuchar
en dirección al otro de sí mismo, en la búsqueda de sobrevivencia a la intrusión de sí de la
necesidad del otro.
Cuando se escribe, según el autor, existe la garantía de una escucha, en un diálogo interno (en el individuo) entre lo que está sufocado y lo está sofocando. En esa escritura, a la
cual el autor atribuye el nombre de “escritura de si”, aquél que escribe deja un lugar de “Sobrevivencia jamás sobrevivida” [tradução nossa] (p.113 ), pues la escritura de sí “permite
crear, es decir, crear un lugar para vivir, para hacer, a pesar de todo, la experiencia de vivir la
vida” (p.114).
La escrita, por tanto, según el autor, convoca una resistencia a la cual ella – la escritura
– es una testigua como se la pone en evidencia. Se lo es al que el autor se reﬁere como “la
resistencia al asesinato de la interioridad, el asesinato del alma” [tradução nossa] (p.119).
Eso porque “las palabras […] son en lugar de enigma del ser, enigma que, si se lo contacta,
se lo autoriza a vivir, es decir, a se liberar de la condenación de sobrevivir” [tradução nossa]
(p.119).
Otra autora, Brum (2014), al hablar sobre la escritura, la frisa em una posibilidad en que
la podemos interpretar a partir de una posibilidad terapéutica, y así como nos la presenta
como una práctica en que se destaca esa creación de un cuerpo, un cuerpo nuevo, que nace,
como lo aﬁrma la autora.
Según la autora, existe una lengua, que es el primero territorio de cada persona. Sin
embargo, la escritura abre otras posibilidades para allá de propia lengua, en que ella se pone
como un lugar del no-lugar (Brum, 2014), es decir, un lugar no preestablecido, un lugar nuevo.
Conforme nos aﬁrma la propia autora, se utilizando de un ejemplo personal,
La palabra escrita me encarnó en un cuerpo donde yo conseguía vivir. El cuerpo-letra. Al
producir marcas en papel, con la punta dura del bolígrafo, entré en el territorio de las posibilidades. (…) La literalidad que señala mi estar en el mundo, haciendo de mí una geografía
en que los sentimientos excavan cuasi muertes, encontró una mediación. Por la palabra escrita yo me volvía capaz de transcender el concreto, transformar impotencia en potencia”
(p.47) [tradução nossa]

Es decir, en la experiencia con la palabra escrita ocurre la muerte de un cuerpo para allá
del propio cuerpo, y el nacimiento de un nuevo, en que se liberan las potencias del individuo,
de modo que aquél que escribe puede crear un destino diferente de lo que le fuera impuesto.
Eso implica aﬁrmar que escribir se convierte en un parto para la vida (Brum, 2014)
Y esta experiencia, a que la autora le aﬁrma ser muy intrínseca, lo es presentada en la
siguiente aﬁrmación: “Sé que para mí no hay vida hacía fuera de la palabra escrita. Tan solo
sé ser – por escrito” [tradução nossa] (Brum, 2014, p.36), lo que nos permite aﬁrmar que la
escritura para la autora parece ser más que un lugar de voz o de resistencia, pero sí un lugar
de Ser y de producción de sí, en que el cuerpo producido, así lo aﬁrmamos, es un cuerpo indócil, un cuerpo que es la propia resistencia y que se lo hace resistencia mientras escribe y
mientras se produce como un cuerpo-escritura. Se lo es un cuerpo que “es” y que se volverá.

LA EXPERIENCIA DE ESCRIBIR COMO MICRO RESISTENCIA A LOS DISCURSOS HEGEMÓNICOS

Eso nos remete al que Foucault (2015) habla sobre la escritura. Según el ﬁlósofo, “escribir es pues ‘se presentar’, darse a ver, hacer aparecer su propia cara junto al Otro” (p.150),
pues el papel de la escritura es la constitución de un cuerpo, lo cual no debe ser comprendido
como un cuerpo de doctrina, pero sí aquel que he hecho su verdad, una vez que “la escritura
transforma la cosa vista o escuchada ‘en fuerzas y en sangre’” [tradução nossa] (p.143).
Y esa escritura, según Wright (1992), ocurre a partir de un lenguaje poético. Lo que se
lo aﬁrma no es que tan solo los poetas pueden se apropian de ella. Pero sí que en esa escritura hay una subversión de un lenguaje y de una cultura, pues la cultura está en el lenguaje,
y esta es hecha de cultura (Gramsci, 1978).
De ese modo, la palabra que el otro nos dice, que es una palabra de una cultura, “la podemos abrir”, hablando poéticamente, y entonces crear otras palabras a partir de la escritura,
palabras estas que liberen lo que nos fuera sufocado (Wright, 1992). Y eso nos permite más
una vez aﬁrmar y enfatizar que enfatizar que la cultura, el lenguaje, la palabra, y la escritura
de la palabra son atravesados por relaciones de poder.
De ese modo, notamos que la experiencia de escribir, en sus diversas modalidades, se
produce como una experiencia de cuestionamiento de formas de ser y estar en el mundo,
en que se producen otros lugares, que no siguen una lógica representada o conducida a partir
de hegemonías, de aparatos de poder, del Estado o del capitalismo. Se lo parece, por tanto,
que la experiencia de escribir tiene una lógica propia, guiada a partir de los saberes que derivan de esta experiencia, lo que también le implica un carácter de intervención social.

Consideraciones Finales

A lo largo de este texto caminamos em busca de presentar como la experiencia de escribir puede ser comprendida como una experiencia de micro resistencia a los discursos hegemónicos. A partir de este ﬁn dividimos nuestro texto em dos momentos: en el primero
tratamos del concepto de experiencia, e en segundo presentamos modalidades de escrituras
desde ideas de autores que escriben sobre la temática.
En el primero momento percibimos que la experiencia es una vivencia peligrosa, pues
ella posibilita la producción de nuevas palabras a partir de las instituidas y que dicen sobre
nosotros y nos imponen lugares y formas de ser y estar. Es decir, la experiencia as lo hace
como una praxis que traza nuevos y desconocidos caminos, de los cales derivan sus saberes,
los saberes de la experiencia, los que no se conducen a partir de los discursos hegemónicos.
Lo sabiendo todo eso, seguimos para la experiencia de la escritura a partir de diversas
modalidades, en que percibimos la liberación de la palabra auténtica sofocada, y el bucear
del individuo en sí mismo y en sus realidades, permitiéndole las comprender y trazar nuevas
posibilidades para crear lugares de ser diferentes de aquellos que a él le fueron impuestos.
Se lo es una experiencia en que subyacen las subjetividades de los cuerpos considerados dóciles, en que lo que antes era una voz comprimida se vuelve en cuestionamiento – lo que es
de muy destaque en las modalidades mencionadas. Estos sujetos, por tanto, dejan una condición de pasividad delante a sí mismos, a sus historias y a la Historia, y se vuelven agentes
de sí y del mundo, lo que les posibilita intervenciones en sus realidades.
Eso nos permite comprender que la experiencia de escribir puede ser considerada como
una micro resistencia a los discursos hegemónicos, además de ser una práctica de interven-
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ción social, e que ella se lo hace como una posibilidad capaz de producir saberes que la sustentan y los que pueden llevar a la producción de otras posibles prácticas de resistencia.
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ExPErIENCIAs DE oCIo y TUrIsmo, PoLÍTICAs PúbLICAs y
PráCTICAs ALTErNATIVAs EN LA AmAzoNIA brAsILEñA1
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Wilker Ricardo de Mendonça Nóbrega4
rEsUmo
Vistas como actividades económicas para generación de ganancias, empleo y posibilidades de desarrollo de la economía en tiempos de ocio, el turismo y el ocio ganan relevancia en el mundo moderno.
Entretanto toma forma en diversos centros de excelencia mundial el entendimiento de estas prácticas
como prácticas socioculturales, relacionadas con las expresiones cotidianas y con los momentos de rituales que ultrapasan y alteran inclusive el entendimiento tradicional relacionado con el campo de la
economía y la gestión. De esta forma, el presente trabajo se trata de la presentación de la investigación
realizada en la región Amazónica brasileña, continuidad de investigaciones realizadas por grupos e
redes sobre los campos del ocio y del turismo. La investigación presenta resultados referente a las organizaciones de 1) Prácticas de turismo y de ocio en Belém, PA, en sus áreas verdes; 2) La participación
popular y comunidades sin proceso de planeamiento de Santarém, PA, cuyas estrategias de participación presentan disputas e repercuten en la realización de los procesos de planeamiento y políticas públicas del turismo y del ocio en la Amazonia brasileña y que contribuyen para o entendimiento de las
posibilidades organizativas, de las políticas públicas y de las resistencias en la construcción de un nuevo
campo social, sobre el cual nuevos agentes tendrían posibilidad de lucha e de inﬂuencia de campo e,
por tanto, de resistencia.
PALAbrAs-CLAVE
ocio; turismo; participación popular; vivencias; prácticas sociales.

Introducción

Las prácticas de turismo y ocio se expresan actualmente como actividades económicas
de producción de lucro y de empleo. Y de posibilidades de desarrollo de la economía en
tiempos de ocio. Entretanto toma forma en diversos centros de excelencia mundial el entendimiento de estas prácticas socioculturales, relacionadas con las expresiones de lo cotidiano y los momentos rituales que ultrapasan y alteran inclusive la lógica tradicional
relacionada al campo de la economía y la gestión. De esta forma, el trabajo aquí presente se
constituye en una presentación de investigaciones realizadas en la región Amazónica brasileña, continuidad de investigaciones realizadas en grupos y redes, sobre los campos del ocio
y del turismo.
El artículo presenta los resultados preliminares de las investigaciones, basadas en experiencias de turismo y de ocio de los casos investigados con el objetivo de evidenciar dos
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problemas: a) una perspectiva del turismo y del ocio como práctica social y b) prácticas alternativas para los modelos relacionados con la “industria” del turismo y del entretenimiento.
Las problemáticas presentadas informan sobre dinámicas potencializadoras de populaciones
de ciudades amazónicas no solamente en lo que se reﬁere a la economía sino que, también,
sobre la dinámica de la vida social y cultural.
La idea de la pesquisa analiza las políticas públicas que apoyan las formas tradicionales
de esas prácticas en comparación a las formas que chamamos de alternativas. El trabajo es
orientado por las categorías de campo social y habitus, capital social y cultural de Pierre Bourdieu, y potencializada en los estudios referentes al turismo cultural urbano, a las prácticas
de ocio en áreas verdes urbanas y participación comunitaria en el proceso de planeamiento
del turismo. A este respecto, la investigación presenta resultados en relación a la organización
de 1) Prácticas de turismo y entretenimiento en Belém/Pará y su potencialidad en el uso de
áreas verdes públicas urbanas por diferentes personas en Belém, demostradas por la diversidad de prácticas y actitudes, y también de grupos y clases sociales que utilizan las áreas y
producen espacios nuevos de ocio y sociabilidad y; 2) La participación popular y de comunidades en el proceso de planeamiento de Santarém, Pará, cuyas estrategias de participación
presentan peleas de clase a partir de las tácticas de cohibir esa participación, en la estructuración de las reuniones, en la deﬁnición de horarios y locales limitadores de participación y
en la constante busca por los poderes tradicionales, que diﬁcultan la participación efectiva
de la comunidad en el proceso. Esos casos repercuten en la realización de los procesos de
planeamiento y políticas públicas del turismo y ocio en la Amazonia brasileña y contribuyen
para el entendimiento de las posibilidades organizativas de las políticas públicas y de las resistencias en la construcción de un campo social, sobre el cual nuevos agentes tendrían posibilidad de establecer luchas e inﬂuencias de campo e, por tanto, de resistencia.

Turismo y ocio en la Amazonia

La Región Amazónica aparece como territorio paradigmático en el campo del desenvolvimiento del turismo y del ocio. Para el turismo, una Región se torna uno de los principales
locus para el entendimiento del turismo en el Brasil, contribuyendo con una parcela de la comprensión del fenómeno, pues se presenta todo el tiempo como potencia para varios experimentos, desde el ecoturismo más tradicional hasta inclusive parcelas considerables de
experiencias de turismo de base comunitaria. Esa situación lleva en consideración que la región
posee recursos con posibilidades de conversión en importantes atracciones, así como poseer
atracciones ya consolidadas que carecen de políticas públicas para desarrollarse. Siendo así
en el encuentro con otros análisis del turismo en Brasil (nordeste, Río de Janeiro, São Paulo),
se observa una especie de panorama de las formas como el turismo ocurre en Brasil, y como
podrá ser, a pesar de no haber desarrollado en su totalidad los aspectos tradicionales del fenómeno, conjunto de experiencias y alternativas, tanto para esquemas tradicionales cuando
el turismo es visto como actividad económica, cuanto para prácticas sociales que alían el turismo al viaje y al ocio. El turismo, practica social (FIGUEIREDO, 2010), se presenta actualmente
de igual forma como una de las actividades económicas con potencial de ser explorado en la
región Amazónica, apuntada como un camino para el desenvolvimiento sustentable por medio
del ecoturismo, una vez que una de sus principales materias primas es la ﬂoresta preservada,
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o con pocas intervenciones. No en tanto, a pesar del potencial para el desenvolvimiento de la
actividad turística, permanecen grandes entrabes que diﬁcultan su ejecución. Entre los problemas encontrados, la falta de articulación entre los responsables (directa o indirectamente),
está entre las principales causas del “mal” desempeño de la actividad en la región.
El ocio, por otro lado, es una práctica social, que también envuelve el turismo, pues los
traslados para el entretenimiento caracterizan la práctica turística, que aparece como categoría
de la modernidad en función de la dicotomía trabajo-ocio. Como resultado de la situación
socio-histórica vivida a partir de la Revolución Industrial (Siglo XVIII), el ocio surge como una
posibilidad de experiencias de momentos de descanso, reivindicada por los grupos sociales
de aquella época, por eso, hasta hoy, de forma general, incorpora una visión limitada y funcionalista tanto para el poder público como para la sociedad. Que la acaba considerando apenas como una compensación a las horas de trabajo extenuante y para la recuperación de la
fuerza productiva, por medio de horas de descanso. Se observa que la busca por áreas naturales para a práctica de deportes, ocio y turismo no es algo reciente en la historia de la humanidad. Entretanto, se observa que esta práctica se intensiﬁcó con la modernización y se
originaran las categorías de ocio y turismo, y muchas prácticas y vivencias diferenciadas, en la
medida en que una sociedad urbana-industrial sufrió transformaciones, desencadenando nuevas ambiciones en el ser humano, que pasó a buscar algunos lugares con características de
distanciamiento del agitado e intenso cotidiano de las ciudades, principalmente, en las grandes
metrópolis. Las áreas naturales que posibilitan tales vivencias pueden ser encontradas también
en el medio urbano, en forma de parques, bosques, jardines, teniendo su uso ordenado y controlado por leyes. Las áreas verdes localizadas en centros urbanos permiten el contacto directo
del ser humano con la naturaleza presente, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos,
además de ser un espacio para vivencias deportivas y de ocio. La plaza es uno de los espacios
que más se usa en Belém para realización de actividades, prácticas y vivencias cuyos objetivos
se relacionan con el ocio. El ocio al asumir un aspecto educativo para más allá de las prácticas
relacionadas a los padrones de consumo, puede ser uno de los elementos capaces de contribuir
para solidiﬁcar prácticas alternativas en relación con la naturaleza y el convivio social. Para que
esto ocurra es preciso comprenderlo no como un instrumento de dominación y de alienación,
que impide una visión crítica de las personas y camuﬂa la realidad, y los conﬂictos sociales
existentes en la sociedad, si no antes como la perspectiva de otras experiencias modiﬁcadoras
de valores, de actitudes y del ejercicio de libertad, pudiendo suscitar una práxis conectada con
relaciones socio ambientales más caliﬁcadas, pudiendo funcionar como un “repensar” la vida
en la ciudad y señalizar elementos para el derecho a la ciudad e a la naturaleza.
De esa forma, tanto los agentes del campo turístico como los agentes del campo del ocio
pueden representar prácticas de resistencia. En esa perspectiva, dentro de un campo, el agente
social determina su posicionamiento espacial dentro de esa disputa, a partir de su habitus,
necesitando comprender las reglas del juego dentro de ese campo social. El individuo se encuentra localizado en un universo social particular, pero el universo social también se encuentra
inscripto en él (BOURDIEU, 1976; 2000). Todavía, esas posiciones y las capacidades de lucha
dependen del capital cultural y social que movilizan. En pesquisas anteriores, fueron investigadas las principales acciones de los actores sociales de políticas públicas de turismo y de ocio
en la Amazonia, en especial en el Estado de Pará (FIGUEIREDO, NÓBREGA, 2015; NÓBREGA;
FIGUEIREDO, 2014; NÓBREGA, 2012; BAHIA, 2012).
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La creación de espacios verdes urbanos sería una forma de resolver la insalubridad de
la vida urbana y también de aproximar más los habitantes de la ciudad a la naturaleza, por
medio de su ordenamiento y por el control humano. Esos espacios verdes fueran representados por los espacios privados, de los pátios y jardines domésticos, por la arborización urbana de las calles y por los jardines públicos, plazas, parques y bosques. Fue en este contexto
que la urbanización por la cual Europa pasó, consideró la necesidad de incluir áreas verdes
en el planeamiento del espacio físico (SEGAWA, 1996).
Los espacios de ocio y turismo en el contexto de las ciudades son elementos indispensables para la cualidad de vida de la populación, a pesar de que muchas veces, el ocio no
tenga su importancia reconocida por parte de los gobernantes, siendo relegada a un segundo
plano en las políticas elaboradas, es imprescindible destacar que no es suﬁciente apenas
criar tales espacios, sino que también garantizar para la accesibilidad.
En estudios anteriores a respecto de la distribución de los espacios y equipos de ocio
en la ciudad de Belém, se veriﬁca que estos no son encontrados de manera igualitaria entre
los barrios y distritos de este municipio, llevando, consecuentemente, a un usufructo desigual
de la población. Donde residentes de los barrios más periféricos se encuentran restrictos a
pocas o, a veces, ninguna opción de ocio, por la carencia de políticas públicas apuntadas para
esta área (BAHIA & FIGUEIREDO, 2008).
Cuando se trata de áreas verdes, este número es aún más preocupante. Un periódico
de circulación local, reﬁriéndose a la investigación realizada por el IMAZON – Instituto do
Homem e do Meio Ambiente da Amazonia - en 2003, aﬁrma que: conocida como la ‘Ciudad
de los Mangos’, Belém se está quedando sin áreas verdes. La región metropolitana de Belém
perdió más de 69% de su cobertura vegetal, en un proceso que se viene intensiﬁcando desde
1986” (BAHIA et al, 2008, p. 68). Se observa que la ciudad de Belém posee apenas 31% de
su vegetación original, y una de las causas de esta realidad es la falta de planeamiento urbano, en vista que la mayor parte de los barrios crece sin dos factores fundamentales: planeamiento y responsabilidad ambiental.
Aún sobre las áreas verdes frecuentadas por los moradores, entre las plazas citadas,
hubo referencias apenas para la Praça da República y la Praça Batista Campos demostrando
de esta manera otra realidad de Belém, que es la falta de creación de nuevas plazas y la manutención de las existentes, así como la escasa realización de programaciones gratuitas que
divulguen el espacio y atraigan el público, de esta manera, son pocas las plazas que se encuentran adecuadas para el ocio y las actividades deportivas de los usuarios.
La Praça Batista Campos, una de las plazas investigadas, fue criada en 1884, llamada
de Praça Sergipe (o Largo de Sergipe), siendo constituida por un espacio abierto y descampado en forma de Largo, algunos árboles de mangos, un cantero central con algunos bancos
y una fuente.
En 1901, periodo de la gestión de Antonio Lemos, se iniciaran las obras de reurbanización y (re) construcción de la Praça Sergipe, siendo (re) inaugurada en 14 de febrero de 1904,
con el nombre de Parque Batista Campos o Praça Batista Campos. Hoy uno de los principales
espacios de ocio en Belém.
Las vivencias de ocio de usuarios de las Áreas Verdes Públicas Urbanas – AVPU, como
la Praça Batista Campos, son componentes importantes para veriﬁcar como las mismas están

EXPERIENCIAS DE OCIO Y TURISMO, POLíTICAS PúBLICAS Y PRÁCTICAS ALTERNATIVAS EN LA AMAZONIA BRASILEñA

intermediando las relaciones socio ambientales, e si eso señaliza elementos para el derecho
a la ciudadanía y a la naturaleza en Belém. Estas experiencias fueran observadas y analizadas
en la plaza, en la tentativa de mostrar de qué manera los usuarios utilizan de estas áreas y lo
que hacen y lo que busca en ellas.
Hay una nítida referencia de que los usuarios de estas áreas perciben las transformaciones de ocurrieran en la ciudad y en sus vidas, en función de los diversos factores, como
por ejemplo, el proceso de urbanización y la propia dinámica que los alejó de u a convivencia
social mayor y de una aproximación con la naturaleza. Estos hacen algunas referencias sobre
sus infancias vividas en provincias del interior o en los propios jardines de sus casas.
El “usuario de ocio” realiza experiencias libres en la plaza, tanto de organización propia
como de organización vinculada a programas institucionalizados y con la participación de
animadores socio-culturales. Estos se caracterizan por ser usuarios de áreas verdes, representados por moradores de la ciudad, que frecuentan estas áreas con cierta regularidad y
con objetivos propios de ocio.
La Praça Batista Campos comporta prácticas sociales diversas, que por lo general son
realizadas por sus frecuentadores de forma libre, como por ejemplo: contemplación, caminadas, corridas, estiramientos, prácticas de ciclismo, prácticas de skate, juegos de niños, uso
de juegos públicos de la plaza, uso de juegos particulares, entre otros. Algunas prácticas son
fomentadas por las (pocas) políticas públicas de ocio, deporte, cultura e turismo oriundas
de órganos diversos de la municipalidad de Belém y del Gobierno del Estado de Pará (BAHIA
& FIGUIREDO, 2008).
A pesar de los datos demostrar la presencia de usuarios de barrios más lejanos, hay una
predominancia de personas que residen en barrios más próximos a la plaza. Además de la
presencia de moradores del barrio de Batista Campos, considerado un barrio ´de elite´ de la
ciudad, de la misma manera están presentes moradores de barrios delimitantes con el área,
considerados barrios de clases más bajas, como, por ejemplo, los barrios de Jurunas, Condor
Cremação y Guamá. En esos barrios hay carencia de infraestructura de servicios y de equipos
para el ocio, provocando con que sus moradores utilicen la plaza para sus momentos de ocio,
principalmente, por la mayor facilidad de acceso. Eso conﬁgura la plaza como un producto
de relaciones diversas, de grupos diversos y con prácticas diversas y a veces conﬂictivas.

La participación popular y de comunidades en el proceso de planeamiento de turismo de santarém

El planeamiento del turismo vinculado a la conducta de políticas públicas, como programa de Regionalización del Turismo en el Estado do Pará, es caracterizado por la conformación de un territorio confuso, que incluye diversos agentes, instancias y escalas. La
intervención del Estado por medio de proyectos, programas y planes, de una forma o de otra
condicionaran nuevas dinámicas socioeconómicas y ambientales en la región Amazónica y
esas dinámicas produjeran padrones diferenciados dentro de la relación entre políticas públicas y el desenvolvimiento regional propuesto por las agencias y secretarias vinculadas al
desenvolvimiento. En este sentido, se hace necesario entender la categoría que puede exprimir esas dinámicas por medio de la intervención de los agentes partícipes y en las disputas
del campo turístico en Santarém: el gobierno.
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Recientemente el punto de vista de las políticas públicas se ha direccionado tanto a la
lógica interna de los actuantes (por ejemplo, su racionalidad y capacidad de acción), en lo
que se reﬁere a las ordenaciones institucionales, que estructuran su acción. La teoría del gobierno apuntada por Schneider (2005) puede si ser interpretada como cibernética institucional, centralizada en individuos actuantes, que se vinculan a aquella idea de cibernética
básica que inﬂuenció la teoría sociológica de los sistemas de los años 1960. Tal idea aﬁrma
que la integración del sistema presupone determinados mecanismos sociales y políticos de
conducción. Para el autor, el concepto contemporáneo de gobierno, no está más relacionado
directamente a la limitación de la conducción provincial. Las acciones de reglamentación y
conducción de la sociedad por medio de instituciones y actores sociales en ese nuevo concepto de gobierno, ya que con eso el “gobierno ultrapasa el concepto tradicional provincial
y se remete a las formas adicionales de conducta social” (SCHNEIDER, 2005, p.6)
Por tanto, el análisis del gobierno es protagonista para determinar empíricamente sobre
cuales conﬁguraciones de relación de intercambio de informaciones y recursos entre agentes
se encuentra una deﬁnición de objetivos y una movilización conjunta de recursos. El conjunto
de reglas institucionales motiva y/o deﬁne las capacidades de acción y, consecuentemente,
transmite a los diferentes protagonistas sociales una forma peculiar de conducción de las
responsabilidades que caben a estés actuantes.
Una de las estrategias adoptadas por el poder público, con ﬁnalidad de criar un ambiente de discusiones y reﬂexiones que contemple los intereses de la sociedad, fue a partir
de la creación de arenas públicas, esto es, denominadas de instancias de turismo. Esta forma
de arena es una tentativa del gobierno federal de descentralizar acciones destinadas al desenvolvimiento turístico con una mayor participación de representantes de diferentes frentes
de la sociedad brasileña.
En la región del Oeste del Estado de Pará, los esfuerzos del actual planeamiento turístico
se volcaran para la consolidación de un plan denominado “Amazonia Selva e Historia”. La intención es que las agencias de turismo receptivo contemplasen puntos turísticos e incorporasen
servicios que reproduzcan la identidad natural del pueblo del Oeste de Pará. Dentro de esta
lógica, los productos deberían seguir los preceptos de la regionalización turística por medio de
combos turísticos que tengan como objetivo el desarrollo de las actividades en los municipios
de Belém, Santarém e Belterra, siempre resaltando los valores culturales y ambientales, representativos de la realidad de la región y considerando la viabilidad operacional,
El municipio de Santarém, localizado en las márgenes del rio Tapajós, en la región Oeste
de Pará, presenta una gran concentración de atracciones naturales y culturales, entre las
cuales la playa de Alter do Chão y la ﬁesta de Sairé. El municipio de Santarém posee aproximadamente, 300 mil habitantes.
Entre las tres (o3) instancias del gobierno, trabajadas en la investigación, criadas con el
propósito de discutir y deliberar acciones a favor del desenvolvimiento turístico local/regional
del Oeste del Estado de Pará, fueran investigados el Grupo Gestor5; el COMTUR – Santarém
5

5
5

IFPA, SINECHOPA, Projeto Saúde Alegria – PSA; ABRASEL; Iniciativa privada Meios de Hospedagem; Iniciativa
Privada Meios de Comunicação; UFOPA; SEBRAE; Conselho Comunitário de Alter do Chão; Inciativa privada – Alimentos e Bebidas; SETUR – Santarém; SEMAT – Belterra; ABETA; Associação Comunitária do Eixo Santa Luzia.
SENAC, SEMMA, TAPAJOARA, Convention & Visitors Bureau; ACES; IFPA; ABRASEL; UFOPA; SEBRAE; Consejo Comunitário de Alter do Chão; SINECHOPA; ABETA; SETUR Santarém.
SETUR Prainha; SETUR Santarém; SEMAT Belterra; SEBRAE; ACES; IESPES.
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y, el FORETUR - Tapajós. Vale destacar la presencia de otras asociaciones que no integran
ninguna de las tres instancias del gobierno apuntadas anteriormente como la de los Catraieiros (barqueros que realizan el transporte para la playa en pequeños barcos) de Alter do Chão
y la Asociación de los Artesanos del Oeste de Pará (AAOPA) en Santarém.
Se observa que muchas de las acciones fueran desarrolladas tanto por el poder público
e privado, como por el tercer sector, a ﬁnes de constituir, principalmente, el municipio de
Santarém, competitivo dentro del ámbito nacional e internacional. No en tanto, la exploración de la práctica de turismo se restringió en algunas acciones muy puntuales, traducidas a
eventos culturales y turísticos asociados al verano amazónico - julio hasta noviembre-, con
destaque para la Fiesta do Sairé realizada generalmente en el mes de septiembre. Paralelamente, Santarém se viene destacando como un destino apuntado para la práctica del segmento de ecoturismo, pues este segmento puede ser combinado con otras diversas
actividades sin mayores inversiones de infraestructura, asociadas al uso del peculiar patrimonio natural de aquella región.
Las prácticas ocurridas en las relaciones entre los agentes de las instancias del gobierno
son representadas por una baja participación de agentes más vulnerables, provocando un
marasmo que desestimula la participación y promueve el desinterés por la lucha, no apenas
por el desarrollo regional del turismo, sino también de otros sectores de la gestión municipal.
No hay necesidad de reconocer todo el esfuerzo generado para la construcción de arenas
públicas, pues no es suﬁciente criar las instancias, es preciso criar instrumentos que viabilicen
la operación efectiva desde el punto de vista técnico y práctico.

Conclusión

Las políticas públicas, actualmente centralizadas en empresas y gobierno, deben también apoyar inferencias de procesos alternativos de movilidad visando el turismo como factor
social total y como objetivo ﬁnal de la política pública. El ocio precisa alcanzar sus posibilidades democratizantes de acceso para la transformación de las personas, principalmente,
en los espacios públicos verdes urbanos. Esa perspectiva envolverá el debate sobre la idea
de desarrollo de la Amazonia, centralizada actualmente en factores exógenos, con movimientos que partirían de las experiencias ya realizadas e no computadas. E indicará la posibilidad
de una acción social que impulse el movimiento de recursos y de ganancias, contribuyendo
para disminuir la desigualdad.
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¿DóNDE EsTá EL oCIo EN LA EDUCACIóN sUPErIor? UN EsTUDIo
ExPLorATorIo CoN EsTUDIANTEs DE UN INsTITUTo PoLITÉCNICo
Jenny Gil Sousa1

rEsUmEN
Es cada vez más la importancia atribuida a la educación superior, mientras que la piedra angular en el
desarrollo de las comunidades y personas. De hecho, no es posible pensar en la sociedad actual sin
tener en cuenta la educación superior, que está en un campo tan complejo como esencial de la vida y,
aún, de la evolución de la sociedad. Si por un lado, es preocupación central de las instituciones de educación superior preparar a graduados capaces a la profesión y al mercado, con un conocimiento cientíﬁco de excelencia, la verdad es que el mercado de trabajo exige profesionales con otros tipos de
habilidades, es decir, con más habilidades transversales.
De hecho, en una sociedad volátil y frenética, donde la imprevisibilidad y la incertidumbre son elementos que caracterizan el mercado de trabajo, profesionales de hoy deben estar equipados de un conjunto
de habilidades que van mucho más allá de una racionalidad puramente técnica. A los graduados se requiere ﬂexibilidad, creatividad y, sobre todo, conﬁanza interpersonal y el compromiso cívico. Por lo
tanto, es responsabilidad de la educación superior ser un contexto privilegiado para el desarrollo y adquisición de competencias profesionales, pero también social y personal.
Durante el período en que el estudiante se encuentra a frecuentar un curso superior, éste está adquiriendo conocimientos en el ámbito de una profesión - a construir su identidad como futuro profesional
- pero también se está construyendo como persona y ciudadano. Así, la de Educación Superior, al mismo
tiempo que se asume como contexto privilegiado de formación socioprofesional, se demarca por ser,
igualmente, un espacio / tiempo de desarrollo personal.
En esta línea de pensamiento, son varias las indagaciones que emergen: ¿Qué signiﬁcados atribuyen
los estudiantes a las distintas vivencias del tiempo y a las experiencias de ocio, como espacios de desarrollo personal y socioprofesional? ¿Qué inﬂuencia tendrá el ocio en la construcción de la identidad
profesional y personal de los estudiantes de educación superior? ¿Las instituciones de educación superior pueden ser locales de vivencia del ocio?
En este sentido, se pretendió, con el presente estudio, conocer las representaciones de estudiantes
del 2º año de los grados de Educación Social y de Servicio Social, de la Escuela Superior de Educación
y Ciencias Sociales de Leiria, en relación con su tiempo de ocio, y de que forma es que éste se puede
constituir en prácticas de resistencia. La presente investigación, de carácter exploratorio, se realiza a
partir del marco teórico de los estudios culturales, y se enmarca en el paradigma general de la investigación cualitativa, de contornos etnográﬁcos. Como instrumentos de recogida de datos, se utilizaron
las técnicas clásicas de análisis documental y la observación directa, sin embargo, fueron los focus
group que constituyeron el método principal de recogida de datos y de producción de información.
Los resultados obtenidos permiten percibir que los estudiantes de educación superior se encuentran en
una fase muy vinculada de construcción de la identidad, tanto profesional, como personal. El tiempo de
ocio fue valorado por los sujetos del estudio, en cuanto tiempo propio y subjetivo, pero que necesita ser
vivido junto a otras personas, en una perspectiva de desarrollo de la sociabilidad. Aunque sienten que el
sistema educativo no valoriza la vivencia del ocio, reconocen que éste es extremadamente importante
como recurso personal, en una óptica de autodescubrimiento y de construcción de su propia formación
como profesionales, con una amplia inﬂuencia en la construcción de su identidad socioprofesional.
PALAbrAs CLAVE
Ocio; Estudiantes de la Educación Superior; Identidad Personal y Socioprofesional.
1

ESECS/Politécnico de Leiria, CICS.NOVA.IPLeiria, CLLC Universidade Aveiro. E-mail: jenny.sousa@ipleiria.pt.
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Las sociedades contemporáneas, con sus ritmos frenéticos y vertiginosos, se plasman
en mercados de trabajo que exigen profesionales cada vez más ﬂexibles y con una mayor capacidad de adaptación a las circunstancias del momento. La formación de estos profesionales, muy conﬁnada a las instituciones de educación superior, implica que se tenga en cuenta
no sólo la racionalidad técnica, sino también un conjunto de otras competencias que se reﬂejan en la conﬁanza interpersonal y en el compromiso cívico.
La educación superior en Portugal se divide en dos sistemas diferentes: la educación
universitaria y la educación politécnica y, como se puede leer en el sitio de la Dirección General de Educación Superior (DGES) (http://www.dges.gov.pt), cuenta con una estructura de
4 ciclos: un ciclo de estudios de corta duración, que no conﬁere grado académico y tres ciclos
de estudios conducentes a los grados académicos de licenciado, maestro y doctor. En este
trabajo nos interesa, particularmente, la enseñanza politécnica por haber sido éste el contexto empírico de la investigación y los sujetos participantes de la investigación ser estudiantes de una Escuela Superior, integrada en un Instituto Politécnico.
Cuando analizamos las prácticas de una institución de esta naturaleza, y cruzamos con
las exigencias impuestas por el mercado de trabajo contemporáneo, percibimos que el ocio,
como práctica de desarrollo, crecimiento y resistencia, es fundamental. Las preocupaciones
de los institutos politécnicos, que se centran, aún según la DGES, en una enseñanza orientada
a la investigación aplicada y creación del saber de naturaleza profesional, tienen el desafío
de promover la formación integral de sus estudiantes, donde el ocio puede ser entendido
como una experiencia privilegiada de construcción de la identidad, de aprendizaje y de desarrollo humano (Baptista & Sousa, 2013).
A partir de estos presupuestos, esta investigación se estructura en dos partes fundamentales: en un primer momento, se hará un encuadramiento teórico sobre la vivencia del
tiempo de ocio y la formación de la identidad socio profesional y personal de jóvenes estudiantes de educación superior y en un segundo en el momento, presentaremos, analizaremos
y discutiremos los resultados obtenidos en una investigación cualitativa y exploratoria, realizada con dos clases de licenciatura - Educación Social y Servicio Social - de la Escuela Superior de Educación y Ciencias Sociales, del Instituto Politécnico de Leiria.

Vivir el ocio en contexto de Educación superior

Hablar de ocio implica, obligatoriamente, una referencia al tiempo. El estilo de vida moderno, pautado por la producción frenética, donde cada individuo vale por lo que genera,
transformó el tiempo en preciosidad e hizo sobresalir la concepción de tiempo con valor, del
tiempo como grandeza y tenedor de un precio. Sabemos que la relación con el tiempo es un
elemento orquestador de la vivencia individual contemporánea, lanzando al individuo “en
un vórtice de tareas y obligaciones que se suceden inﬁnitamente, excediendo el tiempo propio y exhalando la vida en una nada repleta de pequeñas nadas, que dejan al individuo en el
desierto o en la desesperación del todavía y nunca totalmente hecho y concluido” (Baptista,
2013, p.2).
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Esta compleja relación con el tiempo resulta crucial en el juego vivencial del individuo
contemporáneo y determina el papel y el valor de cada sujeto en nuestras sociedades. Además, como explica Manuel Cuenca, “no hay duda de que el ocio de nuestros días está bastante relacionado con la diversión y el descanso, enmarcado en el horizonte propio de la
sociedad del consumo” (2016, p 36). Sin embargo, y como explica el mismo autor, no podemos confundir ocio con entretenimiento. En realidad, el ocio se relaciona con calidad de vida,
con participación social y desarrollo. Esta concepción de ocio que nos orienta se centra en
el llamado ocio humanista y deﬁende la dignidad de los individuos, enfocando la mejora de
cada sujeto y la mejora de las comunidades a las que pertenece.
En esta línea, se destacan tres valores fundamentales: libertad, satisfacción y autotelismo, interrelacionados con identidad, superación y justicia. Esta perspectiva, reivindicada
en el Maniﬁesto por un ocio Valioso para el Desarrollo Humano, entiende el tiempo de ocio
como un espacio de inﬁnitas posibilidades de desarrollo personal y social del individuo contemporáneo.
Así, y como se explica en el referido Maniﬁesto, la existencia de un ocio humanista está
atenta a las oportunidades que ofrece la sociedad y, como tal, el ocio valioso “no alude sólo
a la vida privada, sino también a circunstancias políticas, económicas, sociales, culturales y
educativas que lo facilitan, impiden o diﬁcultan “(2013, p.1).
En este sentido, la vivencia del ocio está íntimamente relacionada con la ciudadanía
digna y la vivencia sana y constructiva, donde el grupo y la comunidad son importantes medios de realización. El ocio personal está integrado en contextos culturales y se materializa
en prácticas culturales, sociales y comunitarias. El ocio valioso es ampliamente compatible
con la vivencia comunitaria, con el estar con el otro y en sociedad (Cuenca, 2012).
En esta línea, hablar de ocio implica tener especial atención al ambiente físico y social,
así como, a las experiencias de cada individuo: “como experiencia satisfactoria escogida, el
ocio está relacionado con el mundo de nuestras emociones, con la manera en que están aﬂorando los deseos personales y sociales que antes no existían “(Francileudo, 2013, p. 96). En
realidad, “el ocio promueve salud y bienestar general, ofreciendo una variedad de oportunidades que permiten a los individuos y grupos elegir actividades y experiencias que se adecuen a sus propias necesidades, intereses y preferencias” (p. 97).
Las relaciones entre el ocio valioso y el desarrollo humano son muchas y no pretendemos, en este espacio, enumerarlas todas. Sólo queremos reiterar, tomando como base el
texto María Jesús Monteagudo y Ricardo Lema (2016), que el ocio tiene un papel importante
en la construcción de la ciudadanía participativa, dinámica y comprometida, destacándose
como elemento crucial en la construcción crítica de trayectorias vitales, personales y colectivas, así como de los espacios que habitamos y que nos habitan.
Cuando se es estudiante de la educación superior, uno de estos espacios consiste, sin
duda, en la propia institución de educación. En estos contextos formales de enseñanza, el
tiempo puede ser repartido por el tiempo destinado a la actividad escolar y por otras actividades, que los estudiantes realizan de forma voluntaria, dentro de las instituciones educativas, pero que no son académicas (Álvarez, 2016). Además, también existe el tiempo dedicado
a las actividades realizadas fuera de la institución educativa. Estas actividades y experiencias,
que pueden ser desarrolladas por los estudiantes más allá de las actividades meramente aca-
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démicas, pueden consubstanciarse en un terreno fértil de desarrollo personal y social, donde
la construcción de la propia identidad profesional se ve tocada.
Como ya se ha señalado anteriormente, las instituciones de educación superior se ven
hoy enfrentando desafíos que son característicos de la sociedad contemporánea. Si durante
siglos se ha valorado, sobre todo, la memorización y la capacidad de repetir “la materia” estudiada, estas instituciones tienen hoy como principal misión estimular y valorar el pensamiento crítico de los estudiantes y proporcionar una formación profesional sólida, basada
en una formación personal y social robusta.
Además, son obligadas, por el mercado de trabajo, a formar profesionales con gran capacidad de ﬂexibilidad y adaptación a diferentes situaciones. El proceso de Bolonia vino a
vincular aún más esta cuestión, trayendo para la ecuación la importancia del trabajo autónomo de los estudiantes. Así, a pesar de la necesidad de una apuesta en estrategias de formación innovadoras, prácticas, ﬂexibles y diversiﬁcadas, por parte de la institución de
enseñanza, también el estudiante está llamado a participar activamente en su proceso de
formación, en el desarrollo de competencias que van más allá del saber / conocer y que se
reﬁeren al saber-ser y al saber intervenir. Así, en pleno siglo XXI, la formación de profesionales
se hace en las instituciones de educación, pero también fuera de ellas.
En este sentido, y en línea con lo expuesto, se demarcan las experiencias de ocio como
tiempo(s) constructivo(s) de la identidad personal y profesional, bien transcurren dentro de
la institución de educación, bien fuera de ésta.

El trabajo empírico

El estudio aquí presentado es de carácter exploratorio, realizado a partir del marco teórico de los estudios culturales. Se encuadra en el paradigma general de la investigación cualitativa, de contornos etnográﬁcos, y presenta los siguientes objetivos: Conocer las
representaciones de los estudiantes respecto a las distintas vivencias del tiempo y a las experiencias de ocio, como espacios de desarrollo personal y socio profesional; Percibirse si el
ocio tiene inﬂuencia en la construcción de la identidad profesional y personal de los estudiantes de educación superior; Percibirse si las instituciones de educación superior pueden
ser locales de vivencia del ocio.
Para dar respuesta a los objetivos del estudio, se utilizaron técnicas clásicas de análisis
documental, así como la observación directa y los focus group, o entrevista en grupo, a 90
estudiantes a frecuentar licenciatura en la Escuela Superior de Educación y Ciencias Sociales
del Instituto Politécnico de Leiria. Sin embargo, fueron los focus group que constituyeron el
método principal de recogida de datos y de producción de información.
El focus group, o la entrevista en grupo, posibilitó el conocimiento de una gran diversidad de opiniones y de vivencias, en una pluralidad de discursos (Barbour, 2007). Se realizaron
ocho entrevistas en grupo, implicando cada entrevista entre 10 a 12 sujetos (estudiantes),
siendo dirigidas por un moderador, que tuvo un papel activo en la recogida de los datos
(Silva, Veloso & Keating, 2014). Cada entrevista tuvo una duración aproximada de 90 minutos.
La metodología de análisis utilizada fue el análisis de contenido.
Los sujetos - caracterización sociodemográﬁca
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Participaron en las entrevistas en grupo un total de 96 estudiantes del 1º Ciclo de estudios. Todos los estudiantes se encuentran en el segundo año, distribuyéndose, sin embargo,
por dos licenciaturas distintas: 39 están a frecuentar la licenciatura de Educación Social y 57
la licenciatura de Servicio Social. Se eligieron estudiantes a asistir al segundo año, por considerarse importante que los sujetos estén en aquello a lo que se puede llamar “a medio” de
su formación: con la vivencia de un año en la educación superior, pero, faltando aún, otro
año para licenciarse.
La mayoría de los estudiantes son mujeres, 90 estudiantes, siendo sólo 6 estudiantes
de sexo masculino. En lo que se reﬁere a la edad, todos los sujetos tienen edades comprendidas entre los 19 y los 22 años. En cuanto al lugar de procedencia, algunos estudiantes provienen de localidades lejanas de Leiria, quedando alojados en la ciudad, mientras que otros
vienen de la periferia de la ciudad y de la propia ciudad. En efecto, en lo que se reﬁere al
lugar de procedencia, existe una gran heterogeneidad, pero se demarca el hecho de que
todos habitan, durante el período de clases, en la ciudad o cerca de ella.
Presentación y discusión de resultados
A partir del cruce de la literatura cientíﬁca con los resultados del trabajo empírico, en
particular con el análisis de contenido de las entrevistas en grupo, responderemos a los objetivos trazados, teniendo como eje estructurante las temáticas que emergieron, de forma
transversal, en los discursos de los sujetos, así como, las respectivas categorías y subcategorías. El Cuadro 1, que se muestra a continuación, muestra la cuadrícula de análisis temática.
Temática
Tiempo

ocio

Institución de educación

Cuadro 1. Cuadrícula de análisis temática.
Categoría

Percepciones sobre el tiempo
Vivencia del tiempo(s)
Representaciones del ocio
Vivencia del ocio
Espacios de desarrollo
del ocio

subcategoría
Tiempos sociales
Actividades
Contextos

Relación con la identidad
socio profesional

Relación con la identidad personal
Actividades ofrecidas
por la institución

Actividades no proporcionadas
por la institución

En cuanto al primer objetivo, los datos permiten conocer las representaciones de los
estudiantes respecto a las distintas vivencias del tiempo y a las experiencias de ocio, como
espacios de desarrollo personal y socioprofesional. Así, en un primer momento, los datos revelan dos posiciones distintas en lo que respecta a las relaciones que los sujetos detienen
con su tiempo. Mientras que unos estudiantes ven el tiempo de una forma positiva, destacándose, por el número de veces que fueron apuntados, los adjetivos “placentero”, “valioso”,
“enriquecedor”, “productivo”, “interesante”, “útil” para caracterizar a su tiempo, otro grupo
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de estudiantes percibe su tiempo de una forma tendencialmente más negativa, destacándose
las palabras: “aburrido”, “desgastante”, “cansado”, “perdido”.
En un segundo momento, y cuando analizamos los discursos de los sujetos en cuanto a
la forma de vivencia del tiempo, percibimos que los estudiantes empiezan por distinguir los
diversos tiempos sociales, estando en primer lugar el tiempo dedicado a las clases y a la realización de trabajos. Mas allá del tiempo dedicado a la escuela y las tareas inherentes a ésta,
en un segundo lugar, los estudiantes reﬁeren los tiempos dedicados a la familia y a los amigos.
Por último, y en tercer lugar, se mencionó el tiempo dedicado al empleo, ya que muchos de
los sujetos son trabajadores-estudiante.
En lo que se reﬁere a las actividades realizadas durante los diferentes tiempos sociales,
los estudiantes destacan las clases, el trabajo que tienen que realizar en sus empleos, las actividades familiares - convivencia sobre todo con la familia más directa y realización de tareas
familiares -, las salidas con los amigos -tanto de la escuela como de fuera de la escuela- y la
participación en actividades sociales y comunitarias en los lugares donde residen - catequesis,
escutismo, voluntariado, organización de ﬁestas comunitarias.
Cuando se les pregunta acerca de sus percepciones sobre el ocio y las experiencias de
ocio, el análisis de los dicursos de los sujetos permite percibir que, la gran mayoría de las actividades apuntadas más allá de las clases son nítidamente perspetivadas como experiencias
de ocio, una vez que son encaradas en una perspectiva de desarrollo humano.
Aunque un alto número de estudiantes ha reconocido la escuela, en particular las clases
y la realización de trabajos académicos, como tiempo esencial para la construcción de la
identidad personal, social y profesional, la verdad es que fue en las actividades realizadas
paralelamente que los estudiantes reconocieron la vivencia de experiencias de ocio “verdaderamente gratiﬁcantes, placenteras y constructoras de mi ser” (estudiante 40). Según los
datos, los estudiantes reconocen en estas actividades, realizadas en un tiempo propio y subjetivo, una experiencia transformadora.
Los datos revelan que las actividades de sociabilización -ya sea con los colegas, amigos
o familiares-, son entendidas por los estudiantes como cruciales para el desarrollo de su proyecto personal, por donde pasa la construcción de la identidad profesional.
En efecto, los discursos de nuestros sujetos revelan que, si por un lado, la familia es el
contexto que recuerda a los estudiantes “quiénes somos y hacia dónde queremos ir, que nos
motiva e incita a desarrollarnos siempre más” (estudiante 63), por otro lado, “los compañeros
de escuela están con nosotros neste viaje único y son importantísimos en la construcción de
lo que seremos como profesionales, porque es con ellos que discutimos aspectos de la profesión, que compartimos ideas sobre los conocimientos que adquirimos, a las prácticas que podremos desarrollar futuro, a la manera de actuar profesionalmente, etc” (estudiante 20).
Así, y en lo que se reﬁere al segundo objetivo de este estudio - percibir si el ocio tiene
inﬂuencia en la construcción de la identidad profesional y personal de los estudiantes de la
educación superior - en la línea de la argumentación presentada en el punto anterior, logramos percibir que los estudiantes atribuyen bastante importancia al ocio y a las actividades
de ocio en la construcción de su identidad personal y socioprofesional.
Esta fase de la vida es una fase de transición, donde se vive en función de un futuro que
es visualizado en el presente, y es a partir del presente que es construido (Oliva-Augusto,
2002). Si la sociedad contemporánea se caracteriza por vivir una perspectiva temporal cen-
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trada en el futuro, este aspecto es aún más marcado en los individuos que están en la situación de nuestros sujetos.
De acuerdo con los resultados obtenidos, los estudiantes reconocen en las actividades
potenciadoras de experiencias de ocio, y que se desarrollan paralelamente a las actividades
escolares, momentos provechosos de desarrollo de competencias. Si, por una parte, reconocen que la construcción de la identidad personal, social y profesional, pasa por la Escuela
y por la frecuencia del curso, por otra parte, también reconocen que muchas otras competencias como la creatividad, la capacidad de planiﬁcación y de improvisación, la relación con
otras personas, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico se desarrollan, preferentemente,
en el tiempo de ocio, que es percibido como tiempo de construcción.
Conforme nos revelan los datos, la vivencia del ocio es representada por los sujetos en
íntima relación con la ciudadanía digna y la vivencia sana y constructiva, donde el grupo y la
comunidad son importantes medios de realización. A pesar de que el ocio es una experiencia
privada y subjetiva, ligada a la emotividad, los estudiantes admite que éste no les tiene sentido separado de la trayectoria social donde están insertados. Este aspecto parece encontrar
eco en la literatura, cuando Manuel Cuenca (2012) deﬁende que el ocio valioso y personal
es ampliamente compatible con la praxis comunitaria, con el estar con el otro, en grupo, en
ﬁn, en sociedad. Así, el ocio es señalado por los sujetos como contexto facilitador de desarrollo personal e, incluso, de transición al mundo socioprofesional “hago voluntariado y me
da un enorme placer! Pero, atención, yo también siento que aprendo, y mucho! ¡Aprendo a
tener una postura más profesional, a relacionarme con otros técnicos y con usuarios, e incluso, a descubrir mis capacidades y competencias! Es una actividad que me llena mucho
“(estudiante 70).
Los datos indican que los estudiantes atribuyen una gran importancia a las experiencias
de ocio, asociando el ocio a su desarrollo integral ya la construcción de la propia identidad
profesional: “¿qué tipo de asistente social es una persona que no hace nada más allá de decorar libros? ¿Qué no se puede relacionar con los demás y que no desarrolla las competencias
sociales mínimas? “(Estudiante 10).
En lo que se reﬁere al tercer objetivo - Perciberse si las instituciones de educación superior pueden ser locales de vivencia del ocio - la mayoría de los sujetos considera que sí.
Tanto por las actividades concebidas y ofrecidas por la institución, en particular, talleres de
artes, itinerarios culturales por la ciudad, participación en espectáculos; o por las actividades
que no son concebidas por la institución, pero que, siendo iniciativa de otros, se desarrollan
en esta, como por ejemplo, las actividades organizadas por la Asociación de Estudiantes, por
los Núcleos de Estudiantes, por los Clubes (teatro, música, danza), por las Tunas, entre otros.
Percibimos, por los resultados comprobados, que la Escuela es un espacio privilegiado de vivencia del ocio y de potenciación de éste como experiencia integral.
También quisiéramos decir que los estudiantes que manifestaron visiones más negativas
en relación con el ocio, también demostraron un discurso más marcado por el desencaje y
el desaliento hacia el futuro, basado en una perspectiva de quiebra del presente. Se percibió
que para estos estudiantes lo importante es la certiﬁcación para la profesión y no el modo
en que se van a realizar personal y socioprofesional. Por último, consideramos pertinente
referir también que, ningún estudiante enfocó la cuestión monetaria (tener dinero o la falta
de él) como justiﬁcación para realizar, o no, actividades de ocio.
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A la luz de los resultados encontrados, podemos aﬁrmar que las actividades de ocio son
percibidas, por los sujetos participantes, como experiencias de desarrollo personal y socioprofesional. Para los estudiantes, si por un lado, el ocio es expresión de la identidad (muy
asociado a las trayectorias personales y sociales), por otro, es reconocido como espacio privilegiado de construcción de las diversas identidades, en particular, la profesional. Aunque
los datos nos revelan diferentes usos del tiempo, asociado a diferentes atribuciones de signiﬁcado, la verdad es que sobresale la idea del ocio como práctica de resistencia en los procesos de educación y formación de profesionales en la enseñanza superior, donde la propia
institución juega un papel importante, a pesar de sobresalir la idea de que el sistema educativo no valora la vivencia del ocio.
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yoUTH, rEsIsTANCE AND ProTECTIVE FACTors To DrUg UsEs
Derick Tinoco1
Liana Romera2
Núria Codina3

AbsTrACT
The occupation of the leisure time of the contemporary youth is marked by the use of drugs mainly
during the nights of the weekends. Opting for the non-use of these substances can be conﬁgured, for
the young person living in this context, as a form of resistance to the consumerist and ephemeral culture
in which he is inserted. Thus, the objective of this study was to know and analyze the factors that contribute to the non-use of psychoactive substances, popularly known as drugs. This is a descriptive quantitative research that used as a technique for the collection of data an online self-applicable
questionnaire. The sample of the study was composed by young university students of the Physical
Education courses of the Federal University of Espírito Santo, Brazil. The data collection sought to raise
the consumption patterns of these young people and to verify if elements pointed by the literature as
protective are present in the life of the individuals who reported minor uses. The analysis of the data
was made relating the percentages of alcohol consumption and other drugs with the percentages of
participation in activities considered as protective by the literature, with emphasis on extracurricular
activities. Individuals who declared themselves to be evangelicals had lower rates of consumption than
non-religious or adherents of other religions. The practice of sport as an extracurricular activity and
participation in prevention projects did not in fact prove to be protective of the use of psychoactive
substances. The age at onset of consumption was relevant to predict future patterns of use, showing
that it is important to delay ﬁrst drug experiments. As with sport, other extracurricular activities analyzed separately did not show signiﬁcant results, however, participating in diﬀerent types of activity concomitantly served as protection for the sample in question. The results presented indicate activities
and factors that can be stimulated and that are capable of bringing beneﬁts to youth in the prevention
of problems related to drug use.
kEyWorDs
Youth, Drugs, Protective Factors, Extracurricular Activities, Leisure.

Introduction

Hyperconsumption and hedonism are characteristics present in contemporary society,
contributing to the incessant search for new experiences and sensations (LIPOVETSKY, 2007).
In this scenario, moments of leisure are valued by the ability to combine the pursuit of pleasure and freedom, which, combined with the use of drugs, enables new sensations, alteration
of perceptions and sociability. The consumption of psychoactive substances (SPA), or drugs,
understood here as any substances that act in the Central Nervous System and are capable
of causing changes in the human psyche and produce dependence (BERGERON, 2012), ﬁts
in that context, functioning as a kind of shortcut or formula for momentary “well-being.”
The current state of consumerism has extrapolated the idea of accumulation of goods,
objects and values, and turned primarily to the consumption of signs and images, contribu-
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ting to the formation of a kind of unreal world, where it is increasingly diﬃcult to distinguish
concrete from imaginary. This process, known as the aestheticization of life, prioritizes style,
with the constant search for new fashions, sensations and experiences, promoting changes
in the concepts of life and urban cultures, also changing structures and social relations, with
greater propagation of lifestyles linked to moments of leisure (FEATHERSTONE, 1995).
The transformation of cities into centers of consumption, with popularized leisure activities, changes the logic of buying and selling transactions, previously guided by a clearer rationalism, and converts them into cultural leisure activities. This means that a good or a
service is no longer intended to heal an actual objective need (FEATHERSTONE, 1995).
Among youngsters, the use of psychoactives, mostly performed in night and weekend
leisure spaces, is a tendency perceived mainly in industrialized countries, in a panorama of
popularization and banalization that justiﬁes the creation of a category of use classiﬁcation
entitled recreational. The practice of nightlife coupled with drug use has become a practically
hegemonic form of leisure for youth, and substances are not only important for the organic
and psychic eﬀects but also for contributing to the consumerist logic of weekend fun. (CALAFAT, JUAN, 2003).
Nightlife, understood as a social phenomenon, consolidated in the 1980s and spread
rapidly among young people, with the interest of consuming higher states of well-being, improving communication capacity and breaking inhibitions (HENRIQUES, 2003). The use of alcohol and other drugs followed the new form of occupation of free time, occurring mainly
at weekends and associated with moments of fun (GONZÁLEZ; BUENO, 2003). The consumption of only one substance practically disappeared and polydrug use, which was much more
linked to sociability and recreation, gained prominence, and overuse during these short periods of time was also notable.
For the young person inserted in this context, opting for non-use of psychoactive substances can be conﬁgured as a form of resistance to the consumerist and ephemeral culture
in which they ﬁnd themselves. Therefore, understanding what factors contribute to the nondevelopment of excessive use of these substances may contribute to the strengthening of
the individual and the prevention of risky behaviors. These factors, called protection factors,
will be understood in the text as being the set of conditions that favor the development and
strengthening of the subjects, observing, in addition to social factors, which activities are
more practiced by individuals who do not use drugs or they do so in a measured way (SCHENKER; MINAYO, 2005).
In light of the literature of the area, the main social structures that shape lifelong behaviors are family, friends, religion and leisure time occupancy. Such structures can become
protective or risk factors, according to the characteristics of these environments and the relationships developed there.
Leisure, despite being linked to drug use, when considered as a practice of freedom,
presupposes that activities carried out with diﬀerent social groups and planned with educational intentionality enable personal and, consequently, community development. In this
perspective, the practice of leisure is a possible contribution to the construction of subjects
that are part of the educational process, capable of transforming one’s own living conditions,
habits and customs (MASCARENHAS, 2000).
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Based on the assumption that systematized and planned leisure activities have a potential for altering habitat and habits and supports in the studies of Eclles and Barber (1999),
this work was speciﬁcally aimed at investigating whether participation in extracurricular activities exert a protective eﬀect on the use of drugs.

methodology

Descriptive quantitative research (TRIVINOS, 1987) that used for the data collection a
self-administered online questionnaire, produced by the researcher himself and based on
questions pointed out in the literature of the area as possible protective agents against the
excessive use of psychoactive substances. The data generated by completing the questionnaires were analyzed using the IBM SPSS Statistics V22 scientiﬁc software application.
Data analysis related the percentages of alcohol consumption and other drugs in the
sample with the percentages of extracurricular activities practiced by each individual, and
other markers raised by the questionnaire that, according to the literature used as the basis
for the study, would represent possible protection against consumption.
The questionnaires were sent in an e-mail to all the students of Physical Education courses of the Federal University of Espírito Santo (UFES) with a valid registration in the year
2016, being the sample chosen by criterion of convenience. This questionnaire was produced
using a software called Lime Survey, provided by the Information Technology Center (NTI) of
UFES that guaranteed the anonymity of the participants.
The total population of enrolled students was, during the data collection period, 862
students. At the end of the data collection period, 140 questionnaires were ﬁlled out, and in
110 (51 women and 59 men) they declared themselves to be over 18 years of age, accepted
the questionnaire’s terms of completion and validated their data for the search. The sample
had a conﬁdence level of 90% and a margin of error of 7.32%.

results and discussion

In addition to featured the factors considered by the literature in the area as more relevant to predict drug use, some results have drawn attention after data collection and will
be presented here.
Due to worldwide concern about the increase in the number of drug users (UNODC,
2017), several prevention projects have been implemented in order to reduce the number
of people who present problems related to the use of psychoactive drugs. In the sample of
this study, 55.8% had participated, at some time in childhood or adolescence, in some type
of project to prevent drug use. However, 1.8% of individuals who experienced experiences
in prevention projects have never experienced alcoholic beverages or illicit substances, while
63.2% of participants in preventive projects have a habit of drinking. Yet, 4.5% have never
participated in any prevention project and have never experienced any of these substances.
Davis and Spillman (2011) found similar results for the relationship between participation in drug prevention and drug projects. Their research, besides raising other questions,
asked about the main reasons for not using drugs. In the results, participation in prevention
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religion

Another inﬂuential aspect of relevant human behaviour in the debate on drug use is religion. More than half of the sample (69.8%) declared to follow some religion, among the religious, 92.2% have experienced at least once in their lives alcoholic beverages and 54.5%
still cultivate the habit of drinking, 15, 6% report drinking at least once a week and 18.2%
consume six or more doses at the time they drink. However, it is possible to notice marked
diﬀerences in alcohol consumption among practitioners of diﬀerent religions. The amount
of doses taken on occasion among evangelicals is lower than in other groups, although the
spiritists have also reported low consumption.
The percentage of illicit substance use among religious follow the trend of the rest of
the sample, being lower than the use of alcoholic beverages. Approximately 26% of those
who claim to have a religion have used illicit drugs at least once in their lifetime, of which
9% still consume and 5% use at least once a week. In contrast, 74% of religious have never
experienced any psychoactive considered illegal, while non-religious are more permissive in
the use of these substances.

Extracurricular Activities

Participation in out-of-school activities may contribute to the personal development
and empowerment of individuals, serving as protection for risk behaviours related to drug
use. In the sample in question the practice of sports was an activity performed in the school
shift with the highest rate of participation during the phase of childhood and adolescence.
In spite of the belief in the protective potential of the sport, within this sample, individuals
who did not participate in sports activities do not use illicit psychoactive drugs, and even
those who drink alcohol do so in fewer doses at times than those who had some kind of extracurricular activity. This allows to infer that the practice of sports did not represent protection against the consumption of alcohol and other drugs.
These data corroborate the ﬁndings of Eccles and Barber (1999), according to which
participating in sports teams was a risk factor for alcohol consumption in large quantities.
The same conclusions are found in the meta-analysis study by Lisha and Sussman (2010),
which shows that most research conﬁrms sport as a common factor among adolescents who
consumed more alcohol, explaining that access to sports activities alone cannot be considered a protection factor.
Denham (2014) also investigated substance use by competitive sports participants, ﬁnding greater alcohol and analgesic use in athletes than in non-athletes. Pinheiro, Andrade and
De Micheli (2016) reported similar results for a sample of 9th grade students from elementary
school to the 3rd year of high school in Guarulhos - SP. Adolescents with high levels of involvement in physical practices presented higher levels of consumption of various substances.
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Drug use is not motivated by a lack of sports practice, so it cannot be believed that
practicing any physical activity alone will protect against overuse of psychoactive substances
(ROMERA, 2013).
Other isolated activities, although presenting somewhat better results than sports, also
did not show results that would indicate that they were protective against excessive consumption of alcoholic beverages.

Age of ﬁrst consumption

Individuals who experienced psychoactive when younger are more likely to maintain
consumption, while those who started using more advanced ages tended not to develop the
habit. Graph 1 shows the relationship between the age of the ﬁrst use and the current consumption of the sample.
graph 1 - relationship between age of ﬁrst use of illicit drugs and current consumption

Data on the age of initiation of drug use indicate that delaying the experimentation of
these substances is a strategy to be adopted as prevention of excessive consumption for the
rest of the life. Pre-adolescence and adolescence are phases of many changes, a period of
transition to adult life, when the ﬁrst opportunities for psychoactive consumption usually
appear (MACEDO et al., 2014). The data presented here reinforce the importance of prevention projects aimed at this age group.
Participation in activities called pro-social (ECCLES et al., 2003) or associative (CAPI;
MARCELLINO, 2009), concerned not only with individual pleasure, but also with community
social well-being and its possible relations with the consumption of drugs. The activities considered were: participation in projects or social actions; charitable activities; participation in
religious festivals; and providing any type of voluntary service to some NGO.
Although the percentage of the sample that declared to participate in these activities is
small, only those individuals are analyzed, it is noticed that the consumption of licit and illicit
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Final considerations

The ﬁrst point of this conclusion refutes the idea that the isolated sport, oriented only
to the high performance, is a protection factor. Despite the constant use of mass media and
common sense of sport as an eﬀective alternative in reducing the consumption of psychoactive drugs, especially illicit drugs, data analysis does not conﬁrm this belief. The salvationist
discourse of sport does not empirically show results that conﬁrm the reputation of protective
activity, especially in relation to alcohol use, whose consumers participating in sports teams
during adolescence end up using this substance more frequently and intensely.
Although the general public’s view is surprising, several other studies used as references
in this text have reached similar conclusions (ECCLES; BARBER, 1999) (LISHA; SUSSMAN, 2010)
(DENHAM, 2014). This does not mean that there are no beneﬁts in sporting practice and that
it cannot be used as an important part of prevention and protection. Endowed with intentionality, preparation and planning, and accompanied by complementary activities, the sport
can contribute to the individual strengthening and the reduction of vulnerabilities.
The second point of this conclusion was also limited to establishing what, in this case,
was not conﬁgured as protection. Participation in prevention projects during adolescence
did not signiﬁcantly reduce the consumption of alcoholic beverages and illicit drugs. In fact,
within the sample of this study, a greater percentage of individuals reportedly participating
in some prevention program are alcohol users. The consumption of illicit psychoactive substances did not decrease among participants in preventive projects. Although the data do not
allow detailed evaluation of the prevention projects of each sample component during adolescence, the results suggest that prevention has generally made little diﬀerence in the choice
between whether or not to consume licit or illicit substances. Approaches of greater focus
on strengthening the individual and focusing not only on the logic of risk reduction, but also
on the increase of protective factors deserve stimulation and evaluation.
The ﬁrst factor that may indicate protection is the postponement of the beginning of
the consumption of psychoactive substances. The age at which drug use starts or whether
it is tested is a predictor of future consumption patterns. For individuals who initiate experimentation and consumption later, the chances of developing harmful behaviours during
adulthood are lower. This data highlights the need for prevention programs aimed at an
earlier audience.
Religion is another frequently cited aspect, above all due to the immoral character conferred on the practice of psychoactive consumption by some religions. This study showed
that in fact individuals who claimed to have no religion are more permissive in the consumption of illicit substances, although there are no major diﬀerences with respect to alcohol, except for those who declared themselves to be evangelicals. As far as alcohol consumption is
concerned, evangelicals consume less than non-religionists and Catholics.
As with sport, other isolated extracurricular activities did not show signiﬁcant results
as protective factors. However, it has been observed that the non-drug group is made up of
individuals who have participated in more than two types of out-of-school activities. Exam-
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ples in the literature (ZARRET et al., 2009) indicate greater eﬀectiveness in protective behaviour among individuals engaging in varied activities. This result indicates that isolated extracurricular activities have less potential for protection, perhaps due to the inability to work
with diversiﬁed aspects of the individual’s life. Stimulating the participation of school-age
youth and adolescents in diversiﬁed activities seems to be able to develop in diﬀerent aspects, constituting a strategy to be adopted as protection against the exaggerated use of licit
and illicit substances.
In spite of the fact that the portion of the sample that claimed to participate in actions
geared to social causes, classiﬁed as pro-social or associative in the text, were considered to
be protective, given that individuals in this group had almost zero consumption of illicit
psychoactive substances deserving a more detailed study on the use of these types of activity
as protection.
The results presented indicate activities and factors that can be stimulated and are capable of bringing beneﬁts to the youth in the prevention of problems related to drug use.
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mUsEUm, LEIsUrE, CrEATIVE ECoNomy AND rEsIsTANCE:
A CAsE sTUDy From THE CâmArA CAsCUDo mUsEUm
IN THE CITy oF NATAL / rN (brAzIL)1
Fernando Manuel Rocha da Cruz2

AbsTrACT
The museums of the city of Natal, in the state of Rio Grande do Norte, in the northeast of Brazil, are
under public or private domain and, in some cases, under the administration of higher education institutions such as the Câmara Cascudo Museum (Federal University of Rio Grande do Norte) and Popular
Toy Museum (Federal Institute of Rio Grande do Norte). The ﬁnancial resources that the universities
and other federal institutions have, place them as an important and decisive instrument in the cultural
plane of the city, and even the state.
We can frame museums in the Creative Economy, which we can deﬁne as the economic cycle of creation, production, distribution and market of goods and services that have the object of art and culture
or that incorporate cultural or artistic elements. In this way, the creative sectors that operate in the
market such as design, advertising, architecture or fashion are safeguarded. Public Policies to foster
the Creative Economy were instituted in Brazil in 2012, with the creation of the Creative Economy Secretariat (SEC) and the approval of its plan (policies, guidelines and actions for the quadrennium 20112014). The interest and actions developed internationally around the Creative Economy in the last two
decades are due to the high rates of progression of the creative sectors (even in developing countries),
their potential in terms of economic and social development, and income generation as well as insuﬃcient cultural policies to support and ﬁnance the growing demand for ﬁnancial support for cultural and
artistic activities and the increasing professionalisation and specialization in the creative industries.
The Museums can still be seen by the oﬀer of leisure, which we can characterize as a human experience
that despite being revealed in some authors its psychological dimension, can also be considered in its
social dimension. Thus, leisure refers to the functions of rest, personality development and fun, but it
is also explained in the context of free, hedonistic, liberatory and personal, being these factors of individual character and placed at the level of the pleasure of the experience.
In this article we propose a reﬂection on the role of leisure in the Câmara Cascudo Museum, in the city
of Natal, as well as its relationship with the public and its strategies for capturing it. It is also objective,
to confront the museological dynamics with the dictates of the Creative Economy, namely with its economic cycle, with a view, the generation of income. The methodology adopted is qualitative using participant observation, photography and semistructured interviews with the museum public.
We conclude that museums are spaces that provide leisure and that contribute to the personal, cultural
and social development of its public. While creative industries need to have an entrepreneurial dynamic
for attracting audiences - which is not always achieved, despite the high presence of tourists in the city
- and the supply of their collections, as well as having other associated sectors such as souvenir shops,
bookstore or coﬀee shops. On the other hand, the supply of leisure is related to the type of spaces,
the experiences and the services oﬀered by the museums. Finally, resistance to the hiring of staﬀ, due
to budgetary constraints, changes in working hours and, in this way, the attraction of the public, which
includes tourists.
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“New tourism” or “total tourism” or “tourism of the future” refers to the society in
which leisure, recreation, work and routines are permeated by concepts such as satisfaction,
happiness and quality of life. In this way, we look for leisure, experiences at the end of the
day or at the weekends, going out with family or friends. Tourism is associated with fun and
experiences - even in work situations. This “new tourism” becomes the key to understanding
the productivity, inspiration and innovation of current and future societies (Costa, 2016).
Consequently, today, people have more options to spend their free time and, one of these
options, are visits to museums.
The museums were constituted as cases of study by the collections that they exhibit,
as well as by the allocation of scholarships. These are no longer simply places to admire and
dazzle collections, but the place where you can learn, reﬂect and debate. Hence, part of the
enthusiasm for museums is explained by changes in demand. In rich countries, or in some
developing countries, such as Brazil, access to higher education has increased in the last decades, so that more educated people are more likely to attend museums. In developing countries the construction of museums has been increased by the impetus of national
governments seeking to change the perception of these countries as to their cultural level
and interest. These institutions are seen here as symbols of trust, sources of public education
and places where it is possible to present a national, regional or local narrative. In these
countries, the number of museum visitors is increasing driven by the growth of the middle
class (Micklethwait, 2013).
The consideration of museums as cultural and tourist industries or creative industries
represents a major shift in thinking about cultural services as economic entities. From the
1980s, the presentation of the report “Pleasure, leisure and jobs, the business of tourism” in
the United Kingdom, resulted in a shift in thinking about the cultural supply that no longer
played a role in knowledge and taste, in the representation of collective memories of communities and in sources knowledge of the academic community, to also make a commitment
in the context of tourist oﬀer. Museums therefore contribute to the provision of visiting opportunities, taking over as part of local infrastructures (Foley & McPherson, 2000). As Foley
and McPherson add:
Perceptions of museums as part of the infrastructure of the tourism industry is evidenced
by arts tourism and cultural tourism policies on the part of most strategic tourism agencies.
Moreover, marketing strategies, especially relationship marketing, have become central to
the operating environment of many museums. Museums have changed, taking into account
diﬀerent visitor expectations and catering for interpretation and participation by diﬀerent
methods. This includes the development of both retail and catering outlets which attempt
to replicate other sightseeing experiences and which are wholly aimed at `customers’. (Foley
& McPherson, 2000).

Thus, we propose, in this article, a reﬂection on the role of leisure in the Câmara Cascudo
Museum, in the city of Natal, as well as its relationship with the public and its strategies for
capturing it. In addition, the objective of confronting the museological dynamics with the
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dictates of the Creative Economy, namely with its economic cycle, aiming at the generation
of income.
The methodology adopted is qualitative, considering the intensive study carried out
with a view to understanding the social and cultural phenomenon. In terms of research techniques, we adopted the participant observation, the photographic record and the application
of semi-structured interviews with the people in charge of the museum. The research was
conducted between 2014 and 2017.
The structure of the article begins by discussing the main concepts, developments and
principles of the Creative Economy in Brazil; to then present the Câmara Cascudo Museum,
in the city of Natal, its history (brief), functional structure and main collections; to ﬁnally contextualize research in leisure studies and reﬂect on their relevance in today’s society and, in
particular, in museums.

The Creative Economy in brazil

The Creative Economy was proposed at the national level by countries such as the United Kingdom and Australia in the 1990s. But international institutions such as the United Nations Organization for Education, Science and Culture (UNESCO), the United Nations
Conference for Trade and Development (UNCTAD) and the World Intellectual Property Organization (WIPO) put their debate on the agenda. The publication of the UNCTAD Creative
Economy Report (Unctad, 2010) synthesized and contextualized the concepts and dimensions
of development associated with the creative industries; propose an analysis and evaluation
on the Creative Economy with a focus on developing countries; to highlight international
trade, intellectual property and technology associated with the creative industries; as well
as identifying policy strategies for the creative industries (Cruz, 2016a; Brazil, 2012).
In 2012, Brazil created the Secretariat of the Creative Economy (SEC) and approved its
Plan deﬁning policies, guidelines and actions for the quadrennium 2011-2014. In practice,
the SEC Plan was implemented from 2012 to 2015. However, the change of the head of the
Secretariat precipitated the fall of this body and the integration of cultural policies pertaining
to the Creative Economy for the current Secretary of Education and Artistic and Cultural Education (SEFAC). However, this integration has led to an apparent devaluation of policies to
foster the Creative Economy (Cruz, 2016a; Brazil, 2012).
The creative industries are enterprises that have as their object the tangible or intangible
culture and by purpose the creation of income or proﬁt. These may or may not combine cultural elements with technological elements and act in the whole economic cycle or only in
one of its stages (creation, production, distribution and market). They usually take into account
the triangulation of culture with economics and management. Therefore, if the creative industries are the enterprises, the Creative Economy will be their sector of activity (Cruz, 2016a).
The absence of conceptual uniformity is conveyed to the very identiﬁcation of the creative industries within it. In this way, they vary from country to country. The Brazil (2012), in
the Plan that implemented from 2012-2015, it distinguished ﬁve cultural categories, namely:
(1) heritage, (2) artistic expressions, (3) performing arts, (4) audiovisual/books, reading and
literature, and (5) cultural creations.
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In this sense, it is important, for the present article, to classify museums and tourism as
creative industries. Thus, museums are one of the creative industries included in the cultural
heritage sector. And with them, the creative industries linked to material heritage, intangible
heritage and archives. Already tourism and, in particular, cultural tourism, even if they are
not considered a creative nuclear industry - as is the case with museums - are undoubtedly
a transversal (or related) sector to many creative industries (including museums) and fundamental to the socio-economic development of the country (Brazil, 2012).
The Creative Economy proposes a new business model in the cultural and artistic areas,
preferably for small businesses. His message was an alternative to the sponsorship of culture
and the arts, namely, from the Rouanet Law and state laws, such as the Djalma Maranhão
Law, in the State of Rio Grande do Norte (RN), all of them, tax exemptions in support of these
cultural sectors.
The SEC Plan deﬁned four principles for the formulation of public policies to promote
the creative economy, namely social inclusion, sustainability, innovation and cultural diversity.
With regard to the principle of social inclusion, promotion of training, professional qualiﬁcation and the creation of job and income opportunities was a priority, which was in line with
the UNCTAD Creative Economy Report (2010), which it believed was to support informal
work to create economic beneﬁts for needy families. Another premise was access to creative
goods and services. Regarding sustainability, it was understood that high economic gains
from development practices negatively impacted the living conditions of the population, and
it was therefore necessary to deﬁne the basis for a development that would guarantee social,
cultural, environmental and economic sustainability, “in conditions of choice for future generations “(Brazil, 2012). On innovation, the SEC Plan assumed that
Innovation requires knowledge, identiﬁcation and recognition of opportunities, choice for
better choices, ability to undertake and take risks, a critical eye and strategic thinking that
allow the achievement of goals and objectives (Brazil, 2012).

Thus, in relation to the cultural ﬁeld, innovation implies a “break with markets and the
status quo”, and therefore needs the support of the State, which must guarantee, through
public policies, cultural products and services that do not follow the logic of the market. Finally, the insertion of the principle of Brazilian cultural diversity has as its pillars the valorization, protection and promotion of the diversity of its cultural expressions, in order to
guarantee its originality, strength and potential for growth.

The Câmara Cascudo museum

The Câmara Cascudo Museum (MCC) is located at Avenida Hermes da Fonseca, in the
Tirol district of Natal, in the state of Rio Grande do Norte, and is open to the public from
Tuesday to Friday, from 8:30 a.m. at 6:00 p.m. and at the weekend, from 0:30 p.m. to 6:00
p.m. It was created on October 4, 1973, in order to maintain the collection of the Câmara
Cascudo Anthropology Institute, which was to be extinguished.
At the time of its creation, the museum was linked to the Department of Geosciences
of the Center of Exact and Natural Sciences of the Federal University of Rio Grande do Norte
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(UFRN), being characterized as an organ of teaching, research and extension. In 1977, with
the reformulation of the Statute of the UFRN, the museum remained as supplementary
organ, but subordinated directly to the Rectory (Ufrn, 2018).
According to the new Rules of the Câmara Cascudo Museum (2015), it is a university
museum whose main function is educational. It also has as an objective the interdisciplinary
realization of teaching, research and extension activities in its speciﬁc areas, together with
the Departments of UFRN. Its target audience is, therefore, the university community and,
in addition, society in general.
The Director of the Museum is currently Prof. Everardo Araújo Ramos and the associate
director Gildo José dos Santos Júnior (the latter, accumulates the role of museologist in the
Department of Museology). The structure of the museum is based on an Administrative Secretariat, Technical Assistance, Communication, Museology, Environmental Studies, Paleontology, Archeology, Ethnology and Documentation and Memory. In terms of the personnel
assigned to the Museum, with the exception of the Direction, we have 42 people, of whom
18 are scholarship holders and 3 are professors. As a university-based institution, the resources are dependent on UFRN’s budget, for the purpose of paying for maintenance expenses
and implying participation in calls through public notice, for the presentation of projects for
both extension actions and for placement of scholarship students, whether at the research
level or at the extension level (Ufrn, 2018). As a Pessoa points out, in a critical tone:
With funding corresponding to 0.6 percent of UFRN’s budget to promote its activities, the
MCC faces great diﬃculties in conducting research and events such as courses, workshops,
lectures, exhibitions, commemorative activities, etc. The money is administered by the rectory of UFRN, being released through the submission of projects and their acceptance. However, the budget is lower both for the demand of the research areas and for the basic
operational needs of the institution (Pessoa, 2008).

The Câmara Cascudo Museum has the following exhibitions: (1) Mills: Tradition of Sugar,
(2) Paleontology, (3) Comparative Anatomy, (4) Cave and (5) Xico Santeiro - A popular art
school. All exhibitions are temporary, although long lasting, due to the process of ongoing
architectural restructuring.
The exhibition “Mills: Sugar tradition” features the daily life, architecture, art and wealth
related to the presence of the sugar mills in the state of Rio Grande do Norte. It has copies
of the materials used in the sugar production cycle, including a full-size blizzard. The exhibition “Paleontology” presents the history of the paleontological researches in the museum,
being possible to observe the remains of the great prehistoric mammals. Already in the exhibition “Comparative Anatomy”, it presents the similarities and the diﬀerences between
vertebrates (including the human being), according to its evolutionary process. The exhibition
“Cave” is a partial reproduction of the cave Olho D’água da Escada, municipality of Baraúnas,
in the state of Rio Grande do Norte, one of the ﬁrst places of paleontological research. Finally,
the exhibition “Chico Santeiro: A School of Folk Art” presents the life and legacy of the sculptor Xico Santeiro, through the presentation of works of sacred art and the daily life of the
Brazilian Northeast.
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Fig. 1: From left to right: 1. Wheel that transmits movement to the sugar mill.
2. skeletons of chimpanzee and human. Photos of Flávio moura, 10/18/2016.
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The visit to the Museum is based on the observation and explanations of the guide, and
there is no audiovisual resource or digital interaction equipment. The collections are composed of pieces, panels, banners and photographs accompanied by subtitles. The photographs are accompanied by explanatory texts on the theme addressed in the collection. This
presentation scheme is observed in most rooms.

Leisure and museum

To think about leisure is to think of something complex and multipurpose. If for some
authors the question is reduced to the use of time and occupation; for others, the problem
has to do with non-compulsory, desired and ambitious activities. Finally, some authors seem
to reduce leisure to the economic issue. However, there is a need to classify leisure in the
ﬁeld of rights, as is the case with the right to work (Cuenca, 2000).
In recent years, more and more, the social and economic importance of leisure is highlighted. However, thinking about this problem, is the individual questioning himself, as well
as, the freedom to do what he wants and what he likes to do. In this way, the experiences of
leisure are experiences that help the level of achievement, knowledge, identiﬁcation and
sensory. Therefore, as Cuenca (2000) aﬃrms, it is possible to “recover the balance lost by
frustrations and disappointments”.
Museums, in general, can be analyzed from their oﬀer as a leisure activity as well, on
an introspective level. The Câmara Cascudo Museum is no exception to this analysis. But it
is also important to distinguish the senses of leisure.
Leisure, in subjective terms, is synonymous with longed for or appreciated experience
and, therefore, results from the free choice of the subject. In this sense, leisure is part of the
individual and gives meaning to his identity. Hence, the experience of leisure does not depend
on the action or time or on the economic level or the formation of the individual, but on the
meaning given by the subject who lives it (Martins, 2013). It is, therefore, a human need
whose satisfaction is an indispensable requirement of quality of life (Aquino & Martins, 2007).
Leisure - as we mentioned above - refers to rest, personality development and fun, as
opposed to the time devoted to work, while in another sense it is explained in the context
of gratuitousness, hedonism, liberation and personal (Aquino & Martins, 2007, Cruz, 2016b).

MUSEUM, LEISURE, CREATIVE ECONOMY AND RESISTANCE:
A CASE STUDY FROM THE CâMARA CASCUDO MUSEUM IN THE CITY OF NATAL / RN (BRAZIL)

Museums are fundamental cultural institutions within the framework of non-formal
education, in which one learns in a diﬀerent way, in a less systematic and intuitive way. But
the exclusion of young people is recurrent and one of the main risks of cultural leisure in museums. But other segments of the population are similarly excluded from this practice, such
as older people over 65, pensioners, the unemployed, immigrants, people with low educational levels, people with permanent disabilities, and others (Laboratorio Permanente de Público de Museos, 2011).
The visit to the museums can, however, be a fun, entertaining and sharing of group experiences. However, the museum needs to be attractive in order to constitute itself as a valid
leisure option. In this sense, the new museology and critical museology argue that the number of visitors depends on the quality of the experiences lived in previous visits (Laboratorio
Permanente de Público de Museos, 2011).

Final considerations

The Câmara Cascudo Museum, as a museum and university institution, is a privileged
locus of informal education, where contact with the collections and the space itself provide
experiences related to leisure. If this time can be conceived in opposition to the time of work,
it is undoubtedly a temporal lapse that can provide satisfaction, pleasure and knowledge.
However, these experiences can still lead to another sense as personal and psychological reﬂection.
The experience practiced in the Museum can raise questions and possibilities of response contributing to an individual and collective enrichment, based on the knowledge transmitted by the various collections and according to the interests, attention, pleasure and
individual life experience.
In terms of Creative Economy in museums, we can address issues related to creation,
production, dissemination and public. Thus, a ﬁrst aspect to be dealt with is the fact that Câmara Cascudo Museum is a university and federal museum, with a privileged public, the university community, namely teachers, students and employees. However, it is also a museum
open to the local community which, therefore, assumes responsibility for the dissemination
of its collections as a social and cultural institution. Hence, you need to develop and put into
practice various types of communication in order to publicize your collections and capture
the public. This leads us to conclude that it can not only bet on the academic public and primary and secondary schools.
Natal, as a city of strong tourist attraction due to its beaches and climate, needs to publicize and deﬁne marketing strategies with the tourist units and agents in order to attract
tourists to visit its museums, and in particular, the Câmara Cascudo Museum. On the other
hand, it also has to complete the works of remodeling its museum space - which tend to be
perpetuated - and thus diversify the collections through short-term temporary exhibitions.
Only innovation and novelty lead to the return of visitors, namely the school and university
public and the residents of the city.
In addition, the Museum’s opening hours at the weekend should be extended because
residents, and especially families, only have Saturday afternoons to visit if they work during
the week. And, regardless of the value of the museum entrance fees whether or not it is
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charged and despite having a low value, is an impediment to the access of the poor and disadvantaged classes of the city. On the other hand, the existence of coﬀee shops or restaurants or other snack bar structures would help to make the museum space more dynamic
(in addition to the souvenir shop or the museum’s own bookstore), since a plurality of cultural
and economic activities help to economically explore the museum, attract the public (consumers) and can provide more alternatives in terms of leisure.
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TrANsFormATIoNs AND ADVANCEs ToWArDs HUmANIsTIC
LEIsUrE As A Form oF rEsIsTANCE
Ángel Miller Roa Cruz1
Juan Guillermo Soto Medina2

Introduction

The unavoidable relationship between leisure, human development and humanism,
also leads us to the need to think of a humanistic leisure as an alternative and form of mediation in a scenario dominated by extreme capitalism and its excessive forms of consumption; thus, it is considered as necessary not only to think about the idea and ideal of leisure,
but also to lay the foundations for the collective construction of their senses, under a humanist approach.
For this case, we are interested in analyzing this construction of senses around leisure,
but in the context of elderly people. Speciﬁcally, the experience of training in leisure with elderly people carried out at Surcolombiana University, led by students and professors of the
Physical Education Program of this Institution, known as "Let's walk for life". This experience,
which has been in operation for 18 years, has as its main objective to promote recreational,
health, well-being and happiness spaces for the population over 40 years, living in the area
of inﬂuence of Surcolombiana University, through leisure, recreational, sport, health, and
cultural activities, which enable social integration, improvement of quality of life with healthy
lifestyles, entertainment and social leisure for the well-being of the adult population and
their families.
In this document, a theoretical approach to humanistic leisure will be made, relating it
to the experience of the "Let's walk for life" project and the way in which leisure has been
experienced in search of an integral human development. On the other hand, it is also expected to reﬂect on the way in which leisure takes shape for this population, as a way to
resist the stigmatization that society has to a large extent towards them. This stigmatization
usually relates these people to negative ideas of their life projects in the framework of old
age: unproductiveness, stagnation, weakness, disability. It is precisely the wrong idea, to assume that elderly people no longer have life projects to develop; to believe that rest for them
should mean inactivity. It is in this context where leisure takes shape as a liberating practice
and a form of resistance for the elderly, who assume themselves as subjects that still have
creative, productive abilities and, above all, that still maintain the interest to continue cultivating diﬀerent forms of joy around their favorite leisure practices.
In this way, the ﬁrst aspect that will be addressed here is the relationship between leisure, free time and recreation, concepts that have been widely debated and whose agreements, today, reveal a clearer horizon regarding their diﬀerences, meeting points, and
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prospective, either from the boundaries of pedagogy or from business contexts where these
forms of welfare are present.
Leisure is presented as a factor of human development, underlining its understanding
as an autonomous, free experience, and whose notion of the ideal is closely related to humanism as a transversal axis. Thus, it is about understanding humanistic leisure as a culture
of oneself, which does not exempt it from its social nature, but on the contrary, it is considered as an opportunity for human development imbricated in its family, social and business
context, which at the same time, poses challenges in relation to training for leisure. Theoretical challenges, but also pedagogical ones.
kEyWorDs
humanistic leisure, education in leisure, endurance, free time, recreation.

Leisure, recreation and free time within the framework of the project
"Let's walk for life"

"Let´s work for life" is a project coordinated by the Physical Education Program at Surcolombiana University, strengthened by the Nursing, Arts, Psychopedagogy programs and
supported by the MOLúFODE research group and the OTIUM research center, where participants of mutual training converge between teachers and students of the diﬀerent disciplines. The project was born in the year 2000. It is composed of people between the ages of 40
and over 80, who are still working and mostly retired people. In this sense, the creation of
the group stems from a demand for it on the part of inhabitants of the sector surrounding
the University who manifest the need for professional accompaniment when making use of
their free time.
The objective of the project is to provide spaces for recreation, health, welfare and happiness to the population over 40 years living in the area of inﬂuence of the Surcolombiana
University, through ludic, recreational, sports, health, and cultural activities, that allow its
social integration, the improvement of their quality of life, and forms of entertainment
around diﬀerent leisure practices. On the other hand, there is the intention to safeguard the
right of these people to primary health care. Besides, they have understood the importance
of leisure and recreation as a preventive strategy, rather than a curative one, in favor of a
good state of health. The idea that sport, movement or the execution of any leisure practice
is synonymous with health has already taken root in their minds.
In agreement with these guidelines, among some of the components developed with
the group, it is worth mentioning:
sports component. As a physical Education Program, sport is a component considered
as a factor of great potential for the development of social and personal values, by becoming a pedagogical and formative element
that recreates the minds of those who practice it; there is a general
interest on the part of the Physical Education program in this project, in the sense that the practice of sports disciplines be strengthened and increased, and become spaces for integration,
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rehabilitation and prevention of pathologies such as diabetes,
hypertension, obesity, Alzheimer's, control and mitigation of risk
factors associated with cardiovascular diseases, among others.
Artistic component. Artistic expression has the purpose of discovering and highlighting
talent and creativity. The project encourages participants to express their ideas and emotions through the use of plastic, crafts,
theatrical, linguistic, scenic, musical resources, among others. Surcolombiana University has the strength of having the Arts Program,
where student-teachers are involved in the project and lead learning processes in elderly people who want to explore their creative
inclinations in the arts.
Health component. The Nursing program, and in accordance with the public policies that
govern the University, has sought to involve teachers and studentteachers of this Program to carry out the promotion of healthy environments; promotion of health care among all its members and
promotion of healthy lifestyles that help prevent the onset of diseases and maintain quality of life on a personal, family and social level.
Another very important factor is the research that forms the interdisciplinary leading axis in the development of this program.
Now, what is the scenario in which these components are carried out? What is meant
by leisure and what is the relationship it has with free time and recreation? How to understand these concepts in the context of the needs and lifestyles of an elderly person?

reﬂections on leisure and its relationship with leisure time and recreation

Reﬂecting on the relationships between leisure, free time and recreation, constitutes a
need in order to establish their diﬀerences and the ways in which each of these elements engages in the other. Free time is known as a new concept in the modern history of man, as a
result of social transformations (Muñoz, 2012). These transformations are associated to processes in which the notion of work is not anymore a synonym of development and social welfare to become only one of the elements that contribute to the idea of well-being. This is well
known to the elderly who have joined a stage of retirement pension; now that they do not
have to worry about complying oﬃce hours, nor many of them have the need to go out to
"earn some money on the side" for their means of support, they understand that the concept
of welfare is crossed by a series of factors forged, to a greater extent, by interests and personal, interior searches, rather than by money and the dynamics of a capitalist society.
Theorists such as Cuenca and Aguilar (2009) maintain that even the fact of having free
time does not guarantee a leisure experience and that the latter, in turn, takes place in the
life of a person as a result of training, that is, to carry out those practices in which each one
deﬁnes a good part of their identity, with the particularity that through leisure, and its ludic
notion, the person enjoys in the exercise of that self-construct (Cuenca, 2009).
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In this framework, where leisure, free time and recreation intersect, it should also be
noted that these concepts are framed in consumption dynamics, immersed in a capitalist
system in which money stands as a universal language and entertainment industries as homogenizing entities of needs, desires and hopes. This requires an interdisciplinary view to understand in a holistic way the multiple social, cultural, emotional and even legal nuances
involved in the phenomenon of leisure, free time and recreation. But this framework must be
approached from the conceptualization of each of its elements in themselves and in relation
to others. In this sense, the ﬁrst couple should be leisure and free time, since they are the
concepts whose senses are more confused, and, paradoxically, despite their diﬀerences, they
are the ones that complement each other the most, containing each other at the same time.

Leisure and its relation to free time

Emphasis has been put on the fact that the opening of the concept of free time is related
to the notion of working time, as a result of industrialization processes, mainly in European
countries, where multiple social and union struggles, encouraged by intellectuals such as
Beltran Russel or Paul Lafargue, have opened the way to the possibility of resignifying the
idea of development and, above all, welfare. It is then a «utopian demand of a free time balanced, quantitatively, with work and sleep. Free time as a social right of every human being
» (Cuenca, 2006, p. 13). Product of these social achievements, everyone can have free time
but not always a leisure experience; then, having a job is partially guaranteeing a better quality of life, as well as having free time is partially guaranteeing a leisure experience. For what
reason? What is meant by these two concepts?
Authors such as Dumazedier (1964) have highlighted that leisure has generally been deﬁned by its functions, and describes these as relaxation, entertainment and personal development, or the three general groups studied by Sue (1982): psychological functions: rest,
fun and development; social functions: sociability, symbolism or personal distinction and
therapeutic and economic functions as a complement to the production process and consumption generators. In this sense, Rodríguez (1992) says that an approach to leisure in itself
must be attempted. To analyze it as the denial of time. Thus, for Cuenca, leisure experiences
take place over time, but at the same time they are assessed thanks to time. «Time aﬀects
the leisure experience not only from a historical and quantifying point of view, but also by
marking tonalities colored by the experiences of the past and the hope of a better time. Our
leisure is not only present, but life itineraries that speak of beginnings, developments, peak
moments and decline, marked by our own time» (Cuenca, J., 2006: 13).
In this context, there are several elements: time, which has diﬀerent nuances: working
time, available time (not necessarily for leisure), free time (which could be used for leisure
but the idle experience may not take place); and, on the other hand, leisure. Time is then
perceived as a possibility to which, in today's society, meaning is attributed to it. Thus, the
possibility of free time, and being today a human right, it refers to a way of calculating a certain kind of time (De Grazia, 1966), whether that temporary calculation is assigned by the
same person, by the institutions to which it belongs -business, family, community leading
boards, unions and in which it plays diﬀerent roles: father, son, social or political leader, husband, etc.-, or by chance, conditioned to the others times and their dynamics. Free time can
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be then understood as a time without obligations that the person has for himself, to do whatever he wants, or does not want, but could wish. Free time is undoubtedly a chance.
Well now, this free time, in the case of the "Let's walk for life" project, constitutes the
possibility of leisure time because it arises precisely from a social demand, a need on the
part of a group of elderly people, who have understood leisure as an important tool to shape
their well-being. There was then a disposition to face leisure in an autonomous and satisfactory way, which translates into "the management of freely chosen activities in order to enjoy,
rest, feel fulﬁlled" (Muñoz, 2012: 6). In this way, if free time is a chance, which may even become a problem for an older adult who does not make good use of that free time, leisure
becomes a way of making sense of that chance. In this regard, Cuenca and Aguilar say that:
"The full experience of leisure occurs when it is carried out as a complete and meaningful
experience, that is, when there is a process with beginning, middle and end" (Cuenca and
Aguilar, 2009: 16), which leads us to relate the process of the beginning with the fact of thinking, desiring and organizing an activity; the plot, with its development; and the outcome,
the act of remembering it with satisfaction.
Leisure is then a kind of autotelic "story"; this story, however much free time it may
have to be carried out, may simply not be done and in this way the time variable would remain empty; or full of any other activity that, not generating satisfaction, would not be idle.
That is why free time cannot be synonymous with leisure. This was one of the main premises
that were addressed with the group "Let's walk for life"; which is closely linked to another:
leisure requires cultivation; as in any other academic, artistic, productive, or labor activity,
constant practice is pertinent if any merit, skill, or satisfaction is desired. Of course, while it
is true that leisure is autotelic, which means it has no other purpose than the implementation
of itself, through a certain practice, it can not be denied a result: satisfaction.
Even Neulinger (1974) understood that work could also be leisure and generate satisfaction. He maintained that the person's perception of freedom, together with the motivation
that something could generate, are the essential conditions to talk about leisure. An example
that could support this premise lies in the people whose job is at the same time their passion:
live from it, and enjoy doing it, such as some musicians, ﬁction writers, actors, photographers,
etc. Even being a bit more daring with this approach, a question may be put: would any occupation, which in turn complies with the conditions of what we recognize today as work,
could be leisure if it also meets the conditions of this? Perhaps one of the essential conditions
that deﬁne work is that it is an activity, whether manual or intellectual, that is done in exchange for ﬁnancial compensation for the work done. If we return to the most obvious cases,
that of the artists whose job is at the same time their passion, motivation, they do it freely
and receive ﬁnancial compensation for it.
As already said, perhaps one of the fundamental characteristics of leisure, according to
Cuenca (2009), is autotelism. The nature of this element, an end in itself, might be a nuisance
in the idea that a work activity can also come to be considered as leisure activity. This, because the autotelic in leisure is the possibility of doing something, and enjoy doing it, by the
mere fact of doing it; that is, an activity with an end in itself, as would, for example, do a professional musician. However, if a consecrated artist lives and fully enjoys his art, if he is told
after a concert that he will not be paid, he sure would not accept at all. The payment, or
other side eﬀects as a result of the leisure activity, would become too important as an end,
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which would separate in a certain way the binomial work-leisure activity. So a work activity,
even if it generates happiness, motivation, a sense of freedom, could not be considered an
exercise of leisure when it undervalues its autotelic nature.
With this statement, we would be giving great importance to one of the characteristics
of leisure: autotelism, marked with emphasis by Cuenca, which leads us to the need to review
other features of leisure, in relation to free time.
Leisure is a bond that only the person can create with himself, since this takes place
through the connection between the person and his own tastes, desires, motivations and
passions. In this sense, Cuenca and Aguilar reaﬃrm that: "Everyone can have free time, and
not everyone can have leisure. Free time is an idea of feasible democracy; leisure is not fully
feasible" (Cuenca and Aguilar, 2009: 14), at least it is not something that is guaranteed, even
when the conditions for it are given from the institution or the culture. These guarantees
can give us time for leisure, but not leisure itself; therefore, more than an idea, it is an ideal.
In this framework, leisure-free time, there is another element that is recreation. It is also
often confused with leisure, however, and after having breaking the binomial leisure-free
time to analyze and compare their own characteristics, possibly the recreation also ﬁnds its
place in the equation time (time and its nuances), as leisure could do it. How is recreation
located in the leisure-time equation?

Connections between leisure and recreation

The concept of recreation, as that of leisure time, is related to social achievements about
the rights of workers, when the working class gradually became aware of the importance of
having more free time, of his occupation, knowing that the well-being of a person, good living, was no longer limited to having a job, house and family. In this sense, two key questions
arise: free time for what? And if it is a free time in search of feelings of well-being and satisfaction, that express expressions of joy and happiness time for recreation, or for leisure, how
are these last two elements diﬀerent in the context of free time? How to give them their
space in «time»?
In the work developed with the elderly people of the group "Let's walk for life" it has
been understood that the concept of free time demands to be thought with the same severity
with which time is allocated for work. We do not work on anything, neither we go to the ofﬁce that each of us wants. As the time for work, the free time devoted to leisure must be in
tune with some necessities and searches that take the person to the gradual cultivation of a
well-being.
In this sense, before the overwhelming oﬀer of the capitalist consumer society in which
we live, the question: "free time, for what?" seems to be resolved; however, the saturated
oﬀer that the consumer society oﬀers us today, demands with great emphasis the need for
a leisure to be consistent with the struggles for free time; and, being consistent, means not
forgetting that time should be a fundamental element in the structure of well-being and integral human development. This need for leisure is, in turn, the need for a bond with oneself,
with one’s deepest motivations and generators of satisfaction in pursuit of the well-being.
This link requires a channel, which in this case would be the activity itself. At this point,
we are entering the ﬁeld of recreation, for several authors like González: "Recreation is any
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activity carried out in free time, individual, or collective, which is free and enjoyable and that
is not done to satisfy an immediate need "(González, s.f: 18). In this sense, there are innumerable activities that could ﬁt in the possible uses of free time: games, sports, tourism,
walks, visits to museums, amusement parks, all under the assumption that they generate
empathy, fun, evasion of everydayness or work time. In the case of the group "Let's walk for
life", there is another determining factor that contributes to the motivation of an older adult
when he decides to be part of a group like this: the idea that sports and other activities are
synonymous with health. Health and time, given the idea that the prognosis of a person's
life is like a lighthouse that is perceived closer and closer, constitute the main capital of an
older adult. Recreation for this person becomes not only a hobby but a fundamental axis for
his life project, which, in general, focuses its main interests on the welfare of himself, and
his relatives.
For Pastor (1979), recreation is a valuable activity of free time, socially accepted, which
provides an inherent and immediate satisfaction to the individual who voluntarily participates
in the activity. Although it does not establish a clear diﬀerence between leisure and free
time, it does emphasize the complementary nature of recreation with respect to other facets
of life in society: "Recreation is that type of activities carried out within leisure or free time,
not subject to labor standards or interests, with a voluntary and amateur character and capable of developing personality and of oﬀering man a platform from which he can compensate for the deﬁciencies and deﬁcits that have arisen in the rest of the areas and moments
of his existence »(Pastor , 1979: 43).
Something that can already be noticed from these deﬁnitions of recreation is that this,
like leisure, are concepts crossed by a ludic feeling; on the other hand, that recreation refers
to activities that can be developed in free time, which indicates that recreation has gained
an evident space in time: how is leisure located in that time? When we aﬃrm that leisure is
a bond that each person creates with himself through his passions, tastes, motivations, it
means that recreation, synonym of activity, is constituted in the channel that materializes
the bond. Leisure is then the way in which each person does a valuable recreational activity;
thus, this activity, whatever it may be, becomes a leisure activity when the experience of
carrying it out becomes signiﬁcant. Then, we could say that recreation brings us closer to
the level of activities and the tastes and preferences that people have for a wide range of recreational possibilities, but leisure - perhaps one of their main challenges - brings us closer
to senses that each one can give to those activities.
Undoubtedly it is a debate that would require another and more comprehensive study,
because it serves to show the connections between recreation, the activities that comprise
it, but also to understand how these activities become a very important scenario for an elderly people, since their projects of life, now that they are not working anymore; they are
more focused than ever on ensuring an integral well-being; in this sense, the diﬀerent leisure
practices that they have experienced throughout their lives, often in an occasional and distant
manner, will now be an engine to keep the ﬂames of their lives burning.
Although a good part of the recreational oﬀer in modern societies obeys a social order,
where a consumption dynamic prevails, when we ask ourselves what are the meanings those
people give to these activities and how the deck of leisure possibilities goes expanding and
transcending the traditional recreational oﬀer proposed by culture, group or individual pro-
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jects, such as "Let's walk for life", become very important, since they become not only a form
of resistance to this consumer society but also before their family and social environment,
which usually condemn the older adult to obscurity.
If the leisure experience is understood as a meaningful experience, dependent on the
person and integrated into his way of understanding the world, experience that helps him
to realize themselves, to know himself, to have fun, to identify himself, to re-create himself,
to feel better, to escape from routine and in short to approach what perhaps constitutes one
of the main purposes of the human being, happiness; working in search of it must be an ethical and moral obligation.
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AbsTrACT
Since the advent of modernity, advances in science, culture and social policies have formed a major
coalition for increasing the longevity and quality of human aging. In view of the continuity of the investment in the extension of life, today there is a great heterogeneity in the process of aging, in which
several old people arise and two stand out: the third age and the fourth age. It is assumed that third
age is marked by aspects that aﬀect the physical and mental abilities of the person who ages. In our
time the elderly are in many places: in the streets, centers of coexistence, shopping malls, among
others, due to a lifestyle that causes them gains. In contrast, the fourth age is permeated by greater
and more signiﬁcant losses of physical and mental aspects. In this way, the places occupied by these
elderly people are often hospitals, nursing homes and the home itself. In this context, although there
is growing investment in social policies for the elderly, in Western culture there is a negativism related
to the aging, uselessness and unproductiveness that corroborate the existence and maintenance of
stigmas and practices of exclusion of the elderly, making it diﬃcult living meaningful experiences in
their aging. Given this situation, several questions arise: What spaces exist for the elderly who are between the third and fourth age? Can the satisfactory experiences of the elderly in the transition between
old age and fourth age be a form of resistance to socially desirable standards? Could Day Care Center
be a place for idleness? Thus, this study aims to identify the possible resistance practices of elderly
people attending a Day Care Center in Fortaleza, Brazil. For that, a qualitative research was chosen,
with an ethnographic approach, in which the participant observation and the ﬁeld journal for the data
collection were used, and the analysis of the ethnographic report to analyze the data collected on the
experiences of elderly people attending a particular day-care center. The locus was a space that works
during business hours, which aims to promote the health of the elderly through the accomplishment
of several individual and / or group daily activities proposed by a multiprofessional team.
The results showed that in the Day Care Center the possibilities of satisfactory experiences permeate
the activities that involve games and ludic workshops, to provide pleasure, personal development, fun,
rest and to highlight freedom and self-government at some point in the performance of the activities
chosen by them. Thus, in carrying out the activities, the elderly ﬁnd new discoveries about themselves;
optimizations and compensations corresponding to their way of living this stage of the life cycle; allowing themselves to resist some cognitive and / or physical limitation and to adapt to the gains and
losses that old age calls. From the eﬀects that people exercise on their forms of resistance to the socially
desirable patterns of the current dynamics, which end up with the elderly in the social environment,
either by the lack of ﬁnancial resources, productivity or work, excess of violence, lack of accessibility
in the city, among other aspects. Thus, the Day Care Center appears to ﬁll the existing lack, allowing
subjective experiences, liveliness, development, fun and exchange in an environment with accessibility
and safety, intended for the care of elderly people who already have some type of impairment , being
between the third and fourth age. In addition, the possibilities of leisure as practices of resistance are
presented by the exercise of freedom of the elderly in their way of acting, exposing their thoughts and
actions to themselves and to the collective through the opening found in the Day Care Center, space
of non-judgment, of aﬀectivity and freedom.
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Introduction

According to the World Health Organization (2005), the world population is aging rapidly,
for a variety of reasons, including control of fertility and mortality rates, discovery of causes
and treatments of various diseases, and improvement of conditions of basic sanitation, thus
increasing life expectancy. In this sense, public and social policies are being created, retirement laws are also being reviewed and the social representation of the elderly has undergone
changes over the years, even though stigmas remain.
In Brazil, in 1940, there was a signiﬁcant decline in mortality and, as of 1960, fertility
rate, as Nasri (2008) and Zimerman (2007) state. As a result of these changes in the Brazilian
scenario, life expectancy in the country increased considerably, from 45.4 years in 1940 to
75.4 years, according to the latest survey conducted by IBGE (2015). The prediction is that,
in 2050, it will still increase to 81.3 years (IBGE, 2002).
According to data from the IBGE (2015), Brazil currently has 29.3 million elderly people,
which corresponds to 14.3% of the country’s population. Following this growth, projections
indicate that, in 2030, the number of elderly in Brazil (41.5 million) will exceed the number
of children and adolescents (39.2 million). In addition, in 2055 the number of elderly people
in Brazil will reach 20% of the population.
In the contemporary context, marked by hyperconsumption, by the cult of novelty, by
liquid and ﬂuid relationships, and by the primacy of work (Bauman, 2001; Lipovetsky, 2004),
it is worth emphasizing that the elderly often lose their space and value , representing something outdated, useless, incapable and devalued, sometimes being excluded from the family and / or social environment (Lefevre, 2014). Thus, the maintenance of practices of
exclusion of the elderly end up making diﬃcult the experience of signiﬁcant and pleasant
experiences that give meaning to life.
Concomitantly to this, at the present, there are several devices and technological artifacts, pharmacological, marketing and many other resources that enable the elderly to delay
or prevent the eﬀects of aging and to have an increasingly dynamic life, with a younger appearance and adoption values and behaviors typical of previous generations and valued in
the current social context. In this sense, “The desirable” (to maintain a youthful, beautiful
and perfect body) is advocated, which is sold as an antidote or remedy of the “inevitable”
(aging) “(Moreira & Nogueira, 2008, p. 63).
Given this context, the aging experience tends to be perceived more as a lifestyle “against
a varied range of products and services, and no longer as an inevitable experience over the
years. Aging is a struggle against one’s own old age “(Moreira & Nogueira, 2008, p.64).
Moreover, according to Lefèvre (2014), as the number of elderly people increases, the
greater free time at this stage of life and the retirement received, the elderly begin to counter
the negative stigma of being old and opening possibilities for new representations about the
aging. Thus, in the contemporary panorama new spaces of care and leisure appear for this
public in order to contribute to the prevention and promotion of health besides allowing the
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development and maintenance of the aﬀective and social bonds that can contribute to living
signiﬁcant experiences in its age.
It is worth emphasizing that this phase of life is seen by developmental psychology as a
stage of the life cycle with its own characteristics, marked by gains and losses of social,
psychological and physical orders competing and interacting with culture (Lima, Coelho &
Gunter, 2011). In this sense, although human aging is a universal process and has characteristics and changes related to human development, we emphasize that aging is experienced
and experienced in a unique way, permeated by culture, time and space.
In view of these discussions, we can consider a heterogeneity in the aging process. However, it is possible to delimit the existence of an initial phase (third age) and the advanced
phase (fourth age), portrayed by the researchers Baltes and Smith (2006). The third age is
marked by “a lot of latent potential that awaits activation, through a better material, medical,
social and psychological culture of old age” (Baltes & Smith, 2006, p.3). In this way, it presents
more positive aspects, gains in physical and mental competences: stability of intellectual
functioning, high level of emotional intelligence, greater wisdom and adaptive capacity. In
contrast, the fourth age is characterized by more signiﬁcant losses, such as the decline in
physical and mental health, intellectual potential, satisfaction with life, learning diﬃculties
and the appearance of some forms of dementia.
Faced with this multiplicity in the aging process, in Brazil, social policies and new demands
on the elderly grow, and with them some spaces emerge, such as the universities for the elderly,
Coexistence Centers, Day Care Centers, Long-Term Institutions among others (Debert, 1999).
From these discussions, some questions become pertinent: what spaces exist for the
elderly between the third and fourth age? Can the satisfactory experiences of the elderly
in the transition between old age and fourth age be a form of resistance to socially desirable standards? Could a Day Care Center be a place for leisure? Thus, this study aims to
identify the possible resistance practices of elderly people attending a Day Care Center in
Fortaleza, Brazil.
Therefore, in this study, we chose to investigate how the research locus works because
it is a new category of space for the elderly, which is growing all over Brazil and presents few
discussions in the academic ﬁeld. The Day Care Center operates in the daytime and oﬀers a
space with specialized assistance to the elderly with a multiprofessional team, an end to
physical, cognitive, psychological and social ﬂexibility, as well as oﬀering a leisure and living
area (Franciulli et al., 2007).
It is worth mentioning that this work is the result of a dissertation piece from one of the
authors of the Post-Graduation Program in Psychology, at the University of Fortaleza-Brazil.

method

In view of the objective of the study, it was decided to bring the apprehensions from a
qualitative research of ethnographic approach in order to minimize the distance between
the researcher and the ﬁeld, theory and practice, and to understand the meaning of the phenomenon studied, from interpretation and description of the researcher (Neves, 1996).
In addition, qualitative research is characterized by the objective of understanding and
describing behaviors, beliefs, experiences and reﬂections, therefore, one can take into ac-
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count the individual experience of each elderly participant of the research, in order to meet
the objectives of the research and, therefore, do not reduce their words and deeds to equations and numbers.
The ethnographic approach aims to characterize the particularities of a group in its natural environment through participant observation, the immersion in the lived experience
of the subjects studied and the ﬁeld journal (Aguirre & Martins, 2014). In this way, in this research we searched for its phenomenon of study in a Day Care Center in Fortaleza, focusing
around the routine, the beliefs, the behaviors and customs characteristic of that group.
For this, the authors stayed in the Day Care Center on Tuesdays and Thursdays in the
afternoon, from 14h to 18h, in the months of June to October 2017, seeking to actively participate in all the activities carried out by the elderly, among them, games, exercise physical,
occupational therapy, snack and moments of several workshops, such as painting, cooking,
cognitive stimulation, among others.
In relation to the subjects participating in the research, these were six elderly people
aged between 70 and 86 years, based on the deﬁned inclusion and exclusion criteria: people
over 70 years old, who were attending the chosen day center in an eﬀective way. People who
agreed to share their experiences and livings.
For the analysis of the collected data, the Ethnographic Report Analysis method was
chosen, seeking to compare, group and interpret the data found in theory and practice to
state at a micro-theory about that speciﬁc group (Aguirre & Martins, 2014).
In addition, it is worth mentioning that this work respected the ethical precepts of research with human beings, obeying the premises of the resolution in brazilian´s CNS 466/2012,
keeping the secrecy of information and the anonymity of the participants, being named and
identiﬁed in this study by letters: A, B, C, D, E and F. In addition, all data presented were authorized by the Term of Free and Informed Consent and by the Letter of Consentment.

results and discussion

The locus chosen for the survey was a Day Care Center opened on January 20, 2017 and
aimed at promoting health for retirees and the elderly. This organization operates from Monday to Friday, from 8:00 am to 6:00 pm, and has a multiprofessional team of physiotherapist,
psychologist, physical educator, speech therapist, dance teacher and occupational therapist,
oﬀering several activities, each at a diﬀerent time in which the elderly choose what time
theywant to be in and what activity they want to do in the Day Care Center.
Monday is considered the day of beauty, in which the elderly can count on professional
help. Tuesday is the busiest day with physical therapy and occupational therapy. On Wednesday, the organization oﬀers a dance class with diﬀerent styles and rhythms. On Thursday
there is again physiotherapy and a group of diﬀerent workshops. And on Friday is the day of
another dance style, called a senior dance, a speciﬁc mode for seniors. Also, at all times, the
elderly have the opportunity to choose to develop other activity of their interest, such as
games, computing, television and reading, being free to choose.
The six elderly people observed in this research meet weekly in the Day Care Center,
on Tuesdays and Thursdays, from 2:00 p.m. to 6:00 p.m. The similarity in the level of physical,
psychological, cognitive and social impairment was observed among the elderly of this Day
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Care Center, despite the variation of age, between 70 and 86 years. Most have some physical
limitation, such as walking diﬃculties, leg pains, backache and tremors. In relation to the
psychological aspects, most of them perceive the change of identity and of roles played after
the arrival of the retirement and complain of a time that does not return again. In the cognitive aspect, all the elderly have a great memory, attention and concentration in the exercises. On socialization, we perceive the great need to form aﬀective bonds, to be accepted
in the group and to help others.
All these aspects can be seen in some of the elder people’s statements: “We change so
much. Today is another time, we have to keep up,” Mrs. D said about changing time and
changing roles. “I miss a lot of my life, my daughters when they were young, my youth.” It
hurts too much” said Mrs. A crying in a developed workshop, and Mrs. D comforts the pain
of her colleague:” To miss is to live two times over, we just miss what was good! “Also, Mrs.
E always refers to her pains: “It hurts here, it hurts there and to get up, it hurts everything!”.
As was observed in the ethnographic process, being in a Day Care Center for the elderly
who attend it seems to be a combination of joy and anguish. Joy for the love and attention
received and oﬀered, for the fun and diﬀerent activities, for leaving home to meet your friends
and develop. At the same time, it is a space with other elderly people and end up facing diﬀerent ways of aging, such as motor diﬃculties, pain, loss of attention, concentration and memory, and often begin to perceive their own limitations from the limitations of the other.
The positive aspects appear in the examples given by Mrs. B and Mr. F, respectively: “It
is very good here. It feels like staying here the whole time “; “This is better than standing here.”
Anxieties appear in some lines of Mrs. D, Mrs. C and Mrs. E, respectively: “I am tired of
everything. From dusk to dawn with pain. I could even be bald, but I did not want to feel so
much pain “; “Call me ‘you’, so I do not feel so old”; “My friend does not like [a Day Care Center for the elderly]. She says, ‘What do I want next to a lot of old pepople? I´d feel worse. ‘
She wants to be among the young. Not me. I live with everything. Where I am, I try to enjoy.”
This ambiguity marks the aging process, characterized by physical exhaustion, decreased
social interaction, loss of identity, among other aspects (Zimerman, 2007), as well as by wisdom, more free time to pursue pleasurable activities and to develop (Fernandes, 2017; Queiroz, 2016), as they seek to do in the Day Care Center.
The time lived in the Day Care Center shows, for these elderly people, as a free time, of
greater free time, fertile ground for the experimentation of new experiences, learning and
formation of aﬀective bonds. For them, this time is also an opportunity for interaction and
fun, as Mrs. A says: “I mark all my doctors on Mondays, Wednesdays and Fridays, because
Tuesday and Thursday I am here. I can not miss it, it does me a lot of good. “
We can even think that the contemporary conception of free time, described by Martins
(2013), as a time of rest and recuperation, mercantilized and superﬁcial, in the aging process
of the researched elderly, returns to its original meaning, representing a time of subjective
freedom, and can express and perform in the Day Care Center, what, how and when they
want, even having to deal with their physical limitations and local rules and ethics.
This free time was often occupied by the moment of games and workshops, in which
they presented greater perceived freedom. The game for them is a development opportunity
in a playful and enjoyable way. From the game, they interact, play, compete and learn from
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each other. Mr. F always says, “Let’s play? Can I start now? “ And Mrs. B once joked, “Can I
just sit here and play? It’s very good! Next time I only get up when I win! “
The game for these elderly people carries gratuity and the search for self-satisfaction
(Retondar, 2011). Competitiveness also appears as a way of overcoming, reaching goals
through one’s own eﬀort and dedication (Third, 2016), receiving, after victory, the clapping
of all participants in the group.
In addition, the moment of the workshops appears as an experience of freedom and
news, of expression of self, of dialogue and surrender. In the workshops they feel free to talk
whatever they want, to carry out the activities in their time, to exchange experiences, doubts
and fears. At balloon volleyball, for example, Ms. C said, “This game releases all my swearing!
I’m out of control, but I do not care! “ Or Mr. F in the plaster painting workshop: “I will paint
red like the ﬂag of Japan, where I was born,” followed by questions about his country, its customs, similarities and diﬀerences with Brazil.
In this sense, during the realization of the workshops and games, it is also a very important moment of socialization and strengthening of aﬀective bonds, it is perceived the existence
of an intrinsic motivation, perceived freedom and satisfaction, three attributes very remarkable to infer to be experience of leisure lived by the elderly in question (Martins, 2013).
Thus, these elderly people seek the Day Care Center as a strategy to optimize the gains
and to compensate the losses of the process of the natural aging and / or coming from pathologies. They look for the Day Care Center as a space for personal identiﬁcation, since
many feel they are are the threshold of society because they do not follow some activities
lived in the everyday social sphere, be it performance level, speed of information and groups
of diﬀerent ages.
From this, one can reﬂect on the resistance movements in the aging. Being in a Day Care
Center, between the third and fourth age, enables the elderly to search for new discoveries,
development and compensations in this phase of life. To allow oneself to experience their
aging, to indulge in these spaces, is to resist the limitations that are often imposed by society,
the technological and cosmetic devices that they mask and reinforce an illusory idea of eternal youth. Thus, to resist this is to perceive the delight of each learning, every positive and
negative aspect and the losses and gains that life summons.

Final considerations

In view of these discussions, it can be aﬃrmed that the Day Care Center appears to ﬁll
the existing gap of spaces for the elderly between the third and fourth age, which already
present some physical, social and / or psychological limitations, allowing subjective experiences, liveliness, development, fun and exchange in an environment with accessibility and
security.
The Day Care Center, in this sense, appears as a hybrid model that is growing every day
in Brazil and in the world, being therefore important to become more visible and exploited
as the other types of organizations for the elderly. In addition, it is believed that, depending
on the need of each subject, one should look for the best option, may it be a Long Stay Institution for the Elderly, a Living Center or a Day Care Center, as they all have speciﬁc beneﬁts
for the elderly population so heterogeneous.
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In addition, the possibilities of leisure as practices of resistance are presented by the
exercise of freedom of the elderly in their way of acting, exposing their thoughts and actions
to themselves and to the collective through the opening found in the Day Care Center, space
of non-judgment, of aﬀectivity and freedom, in the midst of a stigmatizing culture.
Activities such as games and play workshops in this Day Care Center favor the realization
of desires, the power of choice, creativity, self-service and the exchange of experiences. In
this way, the elderly have the opportunity to take responsibility for their choices, take on
wills and express themselves in an authentic way, resisting the current social standards of
uselessness, unproductiveness and incapacity.
Characteristics such as satisfaction, perceived freedom and self-awareness could be perceived and here it is inferred to be, therefore, experiences of leisure at some moments during
the accomplishment of the activities already described, enabling changes, growth, optimization and achievements in the face of individual and group diﬃculties, giving personal fulﬁllment, autonomy and sense of life to the elderly who attend the Day Care Center.
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ADVErTIsINg WITH oLDEr moDELs As A Form
oF rEsIsTANCE: A sTUDy IN WomEN's mAgAzINEs

érica Montefusco
Aluisio Ferreira de Lima
José Clerton de Oliveira Martins

AbsTrACT
Consumption and its repercussions on the constitution of subjectivities has been an important point
in research. In contemporary times, the body occupies a prominent place, an object of consumption,
whether in everyday life, social relations, or media discourse. Subject and object of desire, the body
seems to be the repository of many expectations, especially those that refer to acceptance in the social
environment. In the body there are identities, modifications are made in it, products are also used for
the most diverse purposes, mainly to "undo" marks perpetrated by time, such as wrinkles and signs.
Body characteristics are changed according to fashion, with occasion, with the will of its possessor. In
our society, old age has been increasingly delayed and the period of youth extended. To the youth
many good things are attributed: vitality, energy, beauty, power. These characteristics are highlighted
and linked to the consumption by the advertisements. Being and staying young has become a criterion
included in the list of attributes one must possess to be immersed in the consumer society. Being old
becomes, thus, something undesirable, linked to losses, ugliness, uselessness, frailties. In this sense,
the beauty industry takes advantage of this wide territory and explores it with a view to promoting the
sale of products to combat the signs that denounce old age. Such concerns relate to the whole body
and face, and it is observed that they begin earlier and earlier in the lives of many women. The importance given especially to the recording of appearance is related to the spectacularization of bodies,
consumption and lifestyles, which is increasingly present in contemporary society. Metologically, this
study analyzed cosmetic advertisements and aesthetic procedures published in the Brazilian women's
magazines Claudia, Boa Forma and Plástica e Beleza, published throughout 2011, seeking to identify
those with older models. Three pieces were identified in which the older women appear as models:
the Dermalift cosmetics, the Biomarine brand, the Avon brand Renew Platinum, and the Natura brand
Chronos. It was verified in our analysis that advertising brings images that reinforce the ideal of young
and beautiful bodies. Despite the current publicity about the quest and possibilities of a quality-of-life
for old women, we find that many of the old stigmas about aging remain. The advertisements mostly
have young models, with tanned bodies and considered healthy, even in ads directed to the elderly
public. In this way, we consider that advertisements with older models confront resistance to what is
widely publicized in the media.
kEyWorDs
Body; Aging; Woman; Media.

Introduction

We live in a fast-paced (Beriain, 2009) and tired (Han, 2015), society, in which exhibitionism becomes the motto of existence, which focuses on the recognition by others. The
speed through which the information and images are released is one of the modernity´s imperatives. We are seeing more and more the speed with which products reach the shelves
and leave them, with which they are renewed and multiplied, with which we can move and
exchange information, with which we change lifestyles, change our tastes and preferences.
Everything is ﬂuid and fast.
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At the same time that acquires, the modern consumer also disposes of goods with the
same rate and speed, whether by the emergence of new trends, the little durability, or the
emergence of new technologies (Castilho & Vilaça, 2004). Products become obsolete already
on the shelves, following the logic of what Marcuse (1973) called “planned obsolescence”.
The modern person has its senses heightened and directed to what is new, and is always
seeking supposedly new experiences, whether they are of travel, gastronomic, leisure or clothing nature. From the new fashion fabric to makeup, from shaping binders to bras with bulges, from the tanning spray for the legs to the new slimming tea. We live in a context where
we to subjugate ourselves to the mirror, demanding and overbearing, and that ﬁghting
against the scales are synonymous of taking good care of yourself.
We live in the era of brands and of the alleged diﬀerentiation based on consumption.
In this context, people are qualiﬁed based on their purchasing power or what appears to be
their purchasing power, since today the appearance gets more notability than to be ow to
actually have. What unites consumers, however, is the logic of consumption, permeated by
various imperatives (Bauman, 2008).
When we talk about consumption, we are almost automatically reported to advertising,
as its driving tool. According to Baudrillard (2009), advertising is consumed as a cultural object. It is a discourse about the object and it is itself an object. In a world in which the individual becomes a commodity to be publicized and marketed, in which consumers become
themselves objects of consumption, people are encouraged to promote and showcase the
best of them like na attractive and valuable product (Bauman, 2008).
In this context, physical appearance and a beautiful body gain fundamental importance
in the midst of human relationships. We are living what Castro (2007) called the "cult of the
body", wich is deﬁned by the author as a kind of relationship of individuals with their bodies,
which has as its basic concern its modeling, in order to bring it as close as possible to the established beauty pattern (Castro, 2007, p. 17).
A young, slim, healthy and tanned body, can be a passport to personal and professional
success. The framework of possible interventions for the body to reach such levels required
is immense. Plastic surgery, weight loss pills, strict diets, exercises, cosmetic and aesthetic
treatments, all supports allows individuals to reach a level of beauty apparently democratic,
since the products and services are available in the market. What's hidden is that not everyone can access such resources, involving investments and often a logic of pain and sacriﬁce
to reach certain standards.
Take care of yourseld in beauty terms becomes synonymous of good self-esteem and
self-respect. Self-care gain increasing prominence in instructions that are carefully given on
websites, social networks, magazines, TV shows and other media. "New" products and treatments are launched on the market, calling us, among other ideals, for the maintenance of
youth (Montefusco, 2013).
Managing the own body is more and more assigned to the individual, because the body
is considered property of each one, occupying a prominent place in its achievements. The
subject must oﬀer to its body all the best: products, exercises, food, the most beautiful garments. The neglect with the body is seen as something shameful (Costa, 2004).
Nowadays, in addition to the cult of slimness and fashion, and in the midst of the care
that must be taken to ourselves, we ﬁnd the cult of eternal youth, a myth that seems not to
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have been forgotten, but which gains modern contours through plastic surgeries, treatments,
cosmetic products, vitamins etc. The cultural industry preaches that man should not only be
young in terms of "state of mind", but also physically (Montefusco, 2013).
With regard to women, it is observed that this suﬀering is even greater with social pressures to maintain a youthful appearance. To Le Breton, old age marks unevenly, in social judgment, the woman and the man (Le Breton, 2011, p. 233). The fate of women for a long time
dependeds greatly from her physical form, because the rise of the woman was tied to marriage and procreation. Hence the big surgery apparatus, products, aesthetic treatments,
among other "weapons" to combat the bodily imperfections (Debert, 2011).
In a society that emphasizes the image of the young, getting old advocates the loss of
visibility and proximity to death. Losses are attributed to old age and disease. Among the
concepts of health and ﬁtness, old age is often considered the disease itself, an evil to be
prevented and cured. In this context, it is outlined the current policing practices and domination of ageing. Old age is transformed into a choice and responsibility of each subject.
(Sibilia, 2011).

method

Our research proposal anchored itself in the analysis of news articles and advertisements, surveyed during the year 2011 in three large national circulation women's magazines
in Brazil: Claudia, Boa Forma and Plástica e Beleza. The choice for these magazines were because we believe that these could provide examples of content relating to grooming in order
to maintain youth.
The magazine Claudia, created in 1961, is published monthly by Editora Abril and brings
topics such as fashion, beauty, behavior, health, family, career and relationships. According
to the website of Editora Abril, "it is the most complete women's magazine, which is at your
side in all challenges and brings the widest range of subjects" .
The magazine ”Boa Forma” was released for the ﬁrst time in May 1985 and is published
by editora Abril and get tips on exercise, fashion, beauty, diets and stories of people who
managed to "maintain discipline", carrying out programs of diets and exercise towards a perfect body. The site of the Publisher shows that the magazine have contents on how common
and famous women take care of themselves, also opinions, useful information and comparative reviews, tests, solutions, and more about life in society.
The magazine Plástica e Beleza , in its turn, was ﬁrst published in 1997 by the United
Magazines. Bimonthly it brings the beauty segment themes and aesthetics, among them
plastic surgery news in cosmetic products, diets, ﬁtness, fashion, among others. It has national distribution and is directed to the female audience.
Our choice to work with those women's magazines was based on the wide spread they
have and also due to the fact that they have, among other issues, contents relating to the
aesthetics of rejuvenation, so that publicity gains prominence in these publications.
Once the samples were collected, we began to select advertisements and reports about
the use of cosmetics and the accomplishment of plastic surgeries, with the aim of identifying
advertising pieces of cosmetics in which elderly models were included. Once the material
was collected and identiﬁed, it was decided to carry out an analysis of the discourses brought
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by advertising, since they are eﬀectively transformed into manipulative instruments, since
contemporary advertising constitutes a privileged instrument of subjectivity production and
sociability; a pedagogical instance through which the lifestyles and ideals of a given culture
are conveyed. Associated with the knowledge of the authors that made possible a critical
reading of these advertisements, a thematic content analysis was also carried out during the
discussion of the data (Bardin, 2009).

results and discussion

Women's magazines often function as drivers of behaviors and desires. They guide the
reader in the search for the best. The best and most eﬀective treatments, cosmetics, diets.
Everything must converge to achieve the goal of having a beautiful and jovial body.
Three pieces were identiﬁed in which the older women appear as models: the Cosmetic
Chronos, from the Natura brand, the Dermalift brand, the Biomarine brand, and the Avon
brand Renew Platinum. In the piece below, referring to the cosmetic Chronos, of the brand
Natura, it is veriﬁed that the enunciator gives importance to the fact that for each age there
is a speciﬁc product, so that there are speciﬁc products for all types of consumer.
The product referred to has diﬀerent versions, and the treatments are indicated to the
readers according to the signs of aging (Montefusco, 2013). In this way, the consumer herself
identiﬁes what she considers to be the type of skin she has and to what extent her aging is
found. We noticed that an older model, 67, appeared in the advertisement in a small ﬁgure
at the top of the page.

Source: Boa Forma Magazine October 2011

Regarding to the Dermalift cosmetic, it is observed that references have been made to
the technological advances made in cosmetics, which promises a technology that approaches
perfection, and results in "only seven days". According to Sibilia (2002), the new technologies
in the service of the body occur in the sense of modifying it, straightening it and subjecting
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it to the will of its possessor, in a new eugenics that is conﬁgured in the form of products
and services.
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Source: Claudia Magazine, August 2011

Source: Claudia Magazine, May 2011

The image of actress Jaqueline Bisset (now 73 years old) with some wrinkles gives the
impression that the product does what is possible, which is close to reality. It does not seem
to be the proposal of Avon cosmetic a promise of totally wrinkle free skin or any mark of
aging. When presenting the image of an actress over 60 years and has some wrinkles, it is
noticed that the product does not seek to completely remove the naturalness of the skin
and the appearance of the consumer.
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We noticed in some pieces that the models had their images greatly retouched with
computer resources, constituting models of non-human and inaccessible beauty. From that
point of view, Avon's strategy to show a model in her 60s and with some wrinkles on her
face seems to come close to reality and give the impression to the reader that it is possible
to make herself as beautiful as the actress (Montefusco, 2013).

Final Considerations

In our research we realized that consumption is currently advertised as a safe means
for personal and professional fulﬁllment. It is also a source that has relevant participation in
the construction of identities, and people increasingly use it as a way to achieve happiness
and success. In the midst of this context, the body has been constituted as a consumer good
and, like other commodities, beauty has become a segmented commodity (Montefusco,
2013).
Despite the current disclosure about the quest and possibilities of a quality-of-life in an
old age, we ﬁnd that many of the old stigmas about aging remain. Youth are increasingly valued socially, and that which does not correspond to them is rejected and stigmatized. In this
way, the role of aging in contemporary times continues to generate uneasiness and is associated with ideas of dependence, illness, closeness to death and loss of social roles.
In a world that resists aging, women portrayed in magazines appear to be successful,
beautiful, well-dressed, women who can spend on looks to further enhance their bodies.
Old bodies are not made visible, or when they are, this is in the sense of preventing and combating the signs of old age.
It was veriﬁed in our analysis that advertising brings images that reinforce the ideal of
young and beautiful bodies. Despite the current disclosure about the quest and possibilities
of a quality-of-life in na old age, we ﬁnd that many of the old stigmas about aging remain.
The advertisements mostly have young models, with tanned bodies and considered healthy,
even in ads directed to the elderly public. In this way, we consider that advertisements with
older models confront resistance to what is widely publicized in the media.
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AgINg AND HEALTH PromoTIoN ProgrAm IN THE CITy oF
goIâNIA - A PUbLIC AND soCIAL PoLICy oF LEIsUrE1
Joelma Cristina Gomes2

sUmmAry
Multiplying the oﬀer of leisure and recreational sports is a strategy that aims to guarantee access to
the national policy for the elderly people in Brazil. Leisure and sports are powerful instruments for
social inclusion, contributing for the citizenship formation, insertion of the individual into society, greatly
increasing the possibility of its autonomy. The Active Life Program is a Goiânia’s City Hall policy. There
are a total of 16 nucleus spread through the city. The present work will deal with the reality of the nucleus in the Vila Nova Sector located at the city’s east region which today develops a model to be multiplied, since it has the intersectoral approach and participative management with the structuring
principles of the program. At the moment it attends an average of 27 elderly people per day being, in
4 weekly meetings with 2 hours length in each workshop. It totalizes 216 weekly public attendances
and 864 per month. The program is an initiative of the Tourism and Leisure Agency AGETUL and constitutes itself as a public policy for active aging aimed to people over 50 years old. The program oﬀers
possibilities of socializing creating ties through the practice of activities; intellectuals(conversation, cerebral gymnastics, cognitive games, reading workshops), physical-sports (guided walking, general
gymnastics, yoga, meditation, volleyball and basketball), artistic (choral, senior dance, circular dance,
“maculelê”) handwork (handicrafts) and social (walks, conferences meetings and debates related to
aging).The objective of this work is to introduce its methodology and contribution to the improvement
of physical, mental, spiritual and social health, resulting in the empowerment and autonomy process
as it rescues social coexistence and oﬀers possibilities of new bodilypractices that promote improvements in general well-being of the individual who actively ages by exercising his or her citizenship.
kEyWorDs
Leisure, Public Policy, Aging.

Introduction

The demographic change on the world stage with aging as a guideline. The great transformations observed over the last decades raise reﬂections and changes needs, due to the
demographic phenomenon of the aging population mainly in the developing countries. This
requires rethinking every social structure, as this reality will have a high proportions impact,
especially in the healthcare area. This reality aﬀects the planning of public policy that should
aim at the reﬂection of the elderly person’s place in our society. The protection, eﬀectiveness
and guarantee of social rights such as; mobility to the various cities spaces, access guarantee
to the various places of leisure whether they are social, intellectual, artistic, physical and touristic which must comprise a protection network for the elderly.

1
2
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Graduada em Educação Física - Universidade Estadual de Goiás/UEG, Especialista em Arteterapia - Universidade
Potiguar/RN, Especialista em Gestão de Pessoas - UNIPAZ/PUC-Goiás, Mestre em - Ciências da Religião PUC
/Goiás, formadora do Programa de Esporte e Lazer da Cidade- PELC Ministério do Esporte / bolsista, pesquisadora
da UFMG, Acadêmica de Gerontologia PUC/GOIÁS (em curso). Presidente do Conselho Municipal da Pessoa de
Goiânia. joelmald@hotmail.com
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These and other questions lead us to broaden the debate and re-discuss the elderly role
in family life, their empowerment and participation in the most diverse spheres of society.
According to the UN (2002), population aging represents humanity’s greatest achievement and it is believed that, in a near future, all countries will experience it, however, at
diﬀerent levels of intensity and structure.
These changes of the the age proﬁle in the world scenario have never been experienced
by mankind before and, by observing this process, we are led to plan an emergent change
to ensure the conditions to keep the individual and collective health, there must be an intelligent and rational strategy that acknowledges and values the promotion of primary healthcare for the elderly. It becomes of great value to give the aged people an active and healthy
lifestyle, evidencing the maintenance of their autonomy and independence. In Brazil the process of population aging occurs at an unprecedented pace. This makes the question of quality
of life from middle agedpersons awaken the interest and concern of researchers, practitioners
and rulers (Nahas, 2013).
It will be the ﬁrst time in history that there will be more people over 60 year old on the
planet than the ones with less than 15 years old (Prado, 2012). Faced with these necessary
demands of an aged group that grows each year, this work aims to share a public and social
leisure policy directed to the elderly, showing that, through public leisure policies, it is possible and feasible to develop health promotion in primary care at a low cost level, using the
city public spaces and empowering the elderly giving them opportunities to participate in
the social life where they are inserted.

methodology.

The study was conducted through a combination of bibliographical and documentary
research in the program developed in the Goiânia’s City Hall and aims to report and substantiate the proposal of public policy with health promotion for an active aging in Brazil.

gerontological Education And Public Policy For sports And Leisure.

Being based in the logic of gerontological education, aspects such as social isolation,
weaknesses caused by physical inactivity, injuries and chronic diseases can be softened by
bringing new possibilities of social insertion, independence and autonomy through an active
lifestyle. The public and social policy of the Active Life Program from Goiânia’s City Hall is
carried out in a systematized manner with attendances that include diverse interests, such
as leisure activities of coexistence, physical/sport, cultural, touristic and intellectual, where
one can inﬂuence behavioral changes in the biological, social and psychological dimensions.
The program actions inﬂuence qualitatively the daily life of the elderly persons regarding
their general state of well-being. The Active Life Program, which exists for 10 years, has several nucleus spread throughout the city. This work will describe the methodology, characteristics and results of the nucleus, in Vila Nova neighborhood, which is one of the ﬁrst in
the city and, due to this feature, has a greater density of elderly.
This nucleus has been serving the community since February 2015, attending 25 elderly
women and 2 men as regular attendees. Attendance takes place from Monday to Thursday

AGING AND HEALTH PROMOTION PROGRAM IN THE CITY OF GOIâNIA - A PUBLIC AND SOCIAL POLICY OF LEISURE

and 3 types of workshops are developed: body/sports, cultural and intellectual/social. Activities include stretching, guided walking, functional training, yoga, relaxation with creative
visualizations, meditation, recreational sports, senior and circular dancing, games, traditional
hobbies and choral, brain gymnastics and reading workshops.
The leisure activities with touristic places are carried out with the partnerships of the
city’s public companies, for example: collective transport company, cinema and theaters. It
takes place once a month, a touristic activity in city parks, visits to museums, cinemas, dance
festivals, cultural fairs, etc., in order to promote the assimilation of the culture’s capital of
the city’s productions.
All non-systematic activities, tours and presentations, as well as systematic activities,
physical/sports, intellectual and recreational workshops are discussed in the Program Management Group. The Program Management Group is composed by the members who actively participate in the group. This methodology is used to develop and enhance the
empowerment of the elderly, as it stimulates the participation through asharing planning,
where dialogue leads to social protagonism, promoting circular leadership within the group.
Throughout this social organization they are given the power of decision and choice for he
activities developed in the nucleus. The group is deliberative and in their meetings are decide
the program’s progress.
There is no criterion for joining the program. The entire local community is invited and
usually this invitation is made by a member who attends the program. After, at least, 15 days
attending the activities they are duly registered through an accompanying form which is updated periodically. It is also requested a medical certiﬁcate presentation that proves the release for the physical activity practice, with an expiration date of a year, according to Regional
Physical Education Council - CREF 14 region.
Believing in the social protagonism, the group develops through circles of thematic conversations related to the empowerment and active participation in the community in which
it is inserted. Our main goal is to make conscious and recognize that aging is a natural process
of life, irreversible and progressive and that, however, like other life stages must be lived to
the full.
Every agehas its advantages, its losses and one must know how to accept them. All ages are
necessary. There are no despicable ages: neither of the children, nor of the young, nor of
the adults, nor of the old; one completes the other. They need each other, and life is not
one-sided, neither closed nor sealed. There are many paths, but there are people who, for
some reason, close paths that are always open [...] (Mendizabal e Carbonero, 2004, p.12).

Through the activities we seek to achieve 3 objectives; the ﬁrst in the bodily dimension,
the second in the cognitive and psychological dimension and the third in social life. The ﬁrst
objective is to guarantee the maintenance of autonomy and physical independence. Functional exercises and recreational games are carried out to expand, improve and maintain the
functionality of the body for the Activities of Daily Living (ADLs). Exercises of joint mobility,
activities of balance and spatial orientation, general motor coordination and ﬁne exercises of
strength, endurance and agility are performed. The sports games have goals; develop motor
skills, stimulate new learnings to appropriate body culture and create interpersonal ties.
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The gains in these workshops are visible both in the psychological aspect, being able to
perform the correct motor gesture with more assertiveness as gaining reaction speed, better
notion of temporal space and recover a greater capacity of equilibrium. It is important to
highlight that stimulating the practice of games and recreational sports increases the motor
abilities and develops psychological aspects of self-conﬁdence, self-esteem oﬀering the possibility of a self-image change from an impotence condition to one of full power within logic
of active aging.
In the second objective, within the cognitive psychological dimension, we promote the
stimulation of new learning through activities of meditation, reading, singing and handcraft
works. It is known from neuroscience that new stimulus promote new brain connections by
enlarging and rejuvenating the cognitive and creative capacity of the human being.
Emerging knowledge has enlightened on the main mechanisms involved in the normal or
pathological aging process, allowing the theoretical basis of new intervention strategies.
Thus, one of the current themes in gerontology has to do with the eﬀects of certain training
programs or life habits on the individual’s functional capacity. In deep, the intention is to
understand if participation in some types of activities (motor, cultural, educational, etc.)
triggers positive eﬀects in several dimensions (e.g., cognitive functioning and functional
physical ﬁtness) relevant to the elderlylife quality. (Marmeleira, 2015, p. 200).

The third objective, concerning the social aspect of leisure activities, has included tours
to the most diverse places: visits to museums, cinemas, presentation of plays, classical music
and travel. All leisure activities are contextualized in our conversation circles which helps us
to give meaning to leisure actions in the city. The conversation circle is the moment that we
bring important information of the activity to be settled. This technique, developed by Mendizábal (2004), helps us in the elaboration of the themes to be established and is structured
in the logic of social empowerment for active participation in the society’s life, guaranteeing
access to the artistic places and city’s cultural productions.
What we can perceive in an empirical way, through the reports of both the enrolled and
monitored community in the program and their families, that there are qualitative improvements in behavior and beneﬁts in the dimensions; psychological, social and physical. We were
able to perceive a better perception of self-esteem, lifestyle changes, healthier eating habits
and a greater willingness to practice physical activity. There is a greater interest for the activities of coexistence like family celebrations and walks with the children and grandchildren.
We observed the building of new aﬀective ties: friendships created within the group
and the learning of new technologies for the use and participation in social networks which
promotes and stimulates new links. We notice the resumption at the religious community
where they belong, sadness decrease and an improvement in the sleeping quality. All these
data are collected through information obtained in the conversations circlesreports, in the
nucleus activity and are also conﬁrmed in meetings with family members.
These changes reinforce expressive gains with signiﬁcant improvements in overall health
related to chronic/degenerative diseases and age-related disabilities such as: decreased
glycemic indexes, maintenance of functional capacity, decrease or improvement in the intensity of labyrinthinecrisis, maintenance or less mass loss in muscle strength, improved levels of strength and coordination capacity, improved ﬂexibility and joint mobility,
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maintenance and less loss of equilibrium ability. Especially for the elderly, a well-targeted and
regularly practiced physical activity, can have beneﬁts that positively impact quality of life.
[...] higher longevity, reduction of morbidity and mortality rates, decrease in the prescribed
medications, improvement of physiological capacity in patients with chronic diseases, prevention of cognitive decline, maintenance of high functional status, reduction in the frequency of falls and fractures, maintenance of independence and autonomy and
psychological beneﬁts, such as, improvement of self-image, self-esteem, social beneﬁts such
as greater social contact and pleasure for life (Mazo, Lopes e Benedetti 2009, p.123).

These gains are perceived in two ways: in the periodic physical examinations carried out
to obtain the medical certiﬁcate for the practice of physical activity required by the Regional
Council of Physical Education - CREF and by the observation and reports on the improvement
of the overall health in the accomplishment of the ADLs.
Before the systematic participation in the nucleus’ activities, when performing certain
ADLs, there was a functional disability reducing the quality of life and increasing limitation
and dependence promoting pain and/or discomfort and/or limitation such as; crouching, extending the arm, climbing to collective transports or getting into a car. Today they report that
can perform, with some ease and better, with absence of pain doing activities that they have
not done for a long time or dare to do others such as; dancing, jumping rope and practice
yoga postures.
In this post modern scenario, where the reality of senescence reached a large scale, we
perceive that the discourses, that surround the aging schedule, have become increasingly
evident in the diﬀerent spaces: scientiﬁc, right and economic. We believe that the debate
has not yet progressed eﬀectively and that the many negative variables, that undermine a
qualitative aging, have not yet beent reated as they really do. The impoverishment of the
population due to the historical issues of dismantling the social right. The decrease of income
causing the loss of the dignity of the population, the fragmentation of the sciences that demonstrate this compartmentalized view of the existence of the human being; especially with
regard to primary care of health that reinforces the conception – still hegemonic of aging as
a fatality, because to be old is to become more and more impotent and sick. This causes mistakes in the understanding of the cycle of life, inﬂuencing behaviors, as well as, composing
negativities related to this moment of life in the most varied dimensions, from the psychological to the social.
One of the ﬁrst steps in eﬀectively combating the causes of poverty in Brazil is to change
one’s own understanding of poverty and to understand its multidimensional character [...].
Yet in the paradigm of human development - thus, not only the economic - poverty is a state
of “disempowerment”, access deprivation and opportunity capacities, a restriction state to
the availability of resources and citizenship (Carvalho, 2008, p. 2012).

Facing a scenario of populations’ impoverishment due to the historical issues of: access
to income, sciences fragmentation, where the human being is seen by a compartmentalized
science and aging as a fatality; we observed that well-structured public policies that consider
the cycle of life as a multifactorial process are the way that can carry out a large-scale security
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of rights for the human beings over 60 years old. According to Ribeiro apud Carvalho (2008,
p.106) “Leisure, health and also education, food and housing are areas of intervention that
are located in the social scope”.
We noted a reality that requires contributions from sectoral public policies, which articulated, present and project themselves in a national scenario as a proposal in the ﬁeld of
social public policies and as an alternative to reduce the ﬁnancial, social and family impacts
caused by population aging. It is important to make clear that public policies should aim at
the ﬂow of both the rights of the elderly and their individual freedom of health and enjoyment culminating in the understanding that the city is indeed a great leisure equipment, therefore, a democratic space.
Considering society as a whole, in communities where older people are more physically active, one can expect to reduce the cost of healthcare and social care, which will improve the
participation and productivity of these people in community activities and that there is a
more positive general perception of the older individual ﬁgure. In a fast aging society, such
as ours, it is fundamentally important to redeﬁne the role of the elderly in the social environment while valuing the great contribution that it can still bring (Nahas, 2013, p. 212).

We believe that prevention and health promotion of this group can only be achieved if,
from a prism, a broad perspective that recognizes health in a multifactorial, intersectoral and
holistic way is considered. If we want to guarantee this social right, reduce the ﬁnancial impact on secondary and tertiary healthcare, stimulate new ways of being and dwell in the
world with long-lived people, we must broaden our view and consider that we need to create
strategies and resources for families, communities, economies and governments, as stated
in the WHO Declaration on Aging and Health that says that active aging depends on a diversity of “determining” factors that surround individuals, families and nations. Understanding
these factors will then allow the creation of policies and programs successful in this area
(WHO, 2002).

Final Considerations

With the increase of the human life expectation we have two scenarios that are shaped;
one in the public sphere, on one hand we have an increase of chronic-degenerative diseases
generating more ﬁnancial investments for the public health system, on the other hand we
have the issues of the individual sphere that has an impact on the life quality of the elderly
person and their family.
Studies show that such dynamics can be less impacting if the aging person is able to
maintain an active lifestyle, a good social network support, with eﬀective participation in cohabitation groups, and with the motivation to renew their goals with challenging purposes
capable of maintain its autonomy and functionality.
This public and social policy aims to guarantee the protagonism for the elderly person
in the choice and appropriation of the activities to be experienced by them. We consider relevant to oﬀer diversiﬁed activities and also take into account the cultural places of leisure,
as it helps in psychic stability, personal maturity, socio-cultural incentive as an instrument of
coexistence and proactive participation in the community.
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AbsTrACT
The increase in the elderly population is a global phenomenon in the contemporary context. By 2050,
a ﬁfth of the population will be of seniors, and according to projections the number of people aged
one hundred years or more will increase ﬁfteen times. In Brazil´s case, currently there are 29.3 million
elderly people, which corresponds to 14.3% of the entire population of the country. In view of the increase in life expectancy, there has been a growth in the number of researches that are taking place in
the elderly population in Brazil and in the world. In Western culture, the aging process was primarily
associated with pejorative aspects, such as: decay, poverty and approach to death. Although the aging
of the elderly is seen by many as a stage of decrepitude, the movement of social awareness that recognizes it as a social and psychic agent in the present day comes to fruition. The experience of aging,
in the contemporary context, occupies a new place, considering that the elderly are involved in sports
activities, involvement with the arts and actively participate in the family. Although culture charges old
age pejoratively, research shows that the elderly can live this phase of life better. The practice of physical
exercise is framed within today’s society, by apologies that exalt the health beneﬁts of individuals, in
several areas, namely: physiological, psychological and social. In view of the above, the theme has gained visibility, since it is associated with health promotion and disease prevention. In the elder´s case,
regular physical exercise can provide bodily movement and the prevention or postponement of chronic-degenerative diseases, which can be performed individually or in a group. This study aims to understand the meaning of physical exercise practice for elderly people in a Social Club. For this, a
qualitative, ethnographic research was developed in a Social Club in Fortaleza-Brazil. With regard to
data collection, participant observation, ﬁeld diary and semi-structured interviews were performed.
Concerning the data analysis, the operators of the Collective Subject Discourse (DSC in portuguese)
were used in order to peer the information from the interviews. The results indicated that physical
health was the main motivation factor and permanence in physical exercise programs for the elderly
surveyed. However, other determinants were fundamental in the maintenance of the activity by the
interviewees, for example: the taste for the activity in speciﬁc, the coexistence with other elderly people
and the sense of belonging to a group. In addition, insertion into social groups has triggered other improvements in the lives of the elderly, such as the possibility of making new friends, as well as the company of a teacher. The physical exercise carried out by the elderly transposed the scope of the
movement or of treatments related to health, so that it was associated with satisfactory experiences
and imbued with subjective meanings, approaching the ideals of leisure. Finally, the practice of physical
exercise for the surveyed elderly appeared as a mechanism of resistance to the current social and cultural values, which enabled the elderly to appropriate themselves and the surrounding reality.
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Introduction

The increase in the elderly population is a global phenomenon in the contemporary
context (Moreira & Nogueira, 2008; Schneider & Irigaray, 2008). By 2050, a ﬁfth of the population will be of elderly people, and according to projections the number of people aged
one hundred years old or more will increase ﬁfteen times. In the case of Brazil, currently
there are 29.3 million elderly people, which corresponds to 14.3% of the entire population
of the country. In view of the increase in life expectancy, the number of researches that have
reached the elderly population in Brazil and in the world has increased (IBGE, 2015).
There are, according to Schneider and Irigaray (2008), several ways of conceptualizing
old age, such as chronological age. According to the Statute of the Elderly in Brazil (Law
n.10,741, dated October 1, 2003), individuals aged 60 or over are recognized as elderly.
Given the complexity of the phenomenon, chronological age is not a preponderant factor for its deﬁnition, since individuals experience aging in diﬀerent ways (Teixeira, Marinho,
Cintra Junior & Martins, 2015). There are a multitude of old ages, as well as a wide range of
representations about them (Almeida & Lourenço, 2009). Two perspectives can be evidenced
in contemporaneity about the meanings and representations of old age, namely: stigmatized
and positive.
Aging is conceived in several cultures as an undesirable phenomenon. Expressive
amount of research associates it with negative aspects - losses and illnesses - to the detriment
of gains - wisdom, experience and social skills (Luz & Amatuzzi, 2008). With regard to Western
societies, based on typical aspects of contemporaneity - individualism, narcissism, exhibitionism -, old age is portrayed from pejorative conceptions (Moreira & Nogueira, 2008).
Nevertheless, for Teixeira, Marinho, Vasconcelos & Martins (2016), the experience of
aging in the contemporary context occupies a new place, in view of the growth in the number
of elderly people, the insertion in various types of activities and spaces, sporting, social or
creative, and active participation in the family.
In this context, the practice of physical exercise appears as a possibility for the contemporary elderly and is framed by apologies that enhance the health beneﬁts of individuals, in
several areas, namely: physiological, psychological and social. In view of the above, the theme
has gained visibility, since it is associated with health promotion and disease prevention. In
the case of the elderly, regular physical exercises can provide bodily movement and the prevention or postponement of chronic-degenerative diseases, which can be performed individually or in a group (Filgueira, 2017; Sousa, 2010).
Santana (2010) marks a physical activity as any body movement that exerts an energy
expenditure greater than the levels of rest. In turn, physical exercise refers to a planned physical activity with a ﬁnal or intermediate goal, aiming to increase or maintain health and physical ﬁtness. This last version is not a question of behavior, but is an inherent or achievable
aspect of the individual, for example: ﬂexibility, muscular strength and aerobic power (Maciel,
2010). Given such conceptual diﬀerences, it is necessary to point out that, for this work, the
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terms “physical activity” and “physical exercise” were used interchangeably, since speciﬁc
studies on the subject (Knuth et al., 2009; Sousa, 2010), consider both terms synonymous.
Physical activities may be a possibility for leisure in today’s society. It can not be ignored
that leisure experiences can be present in the most diverse activities like in the practice of
dance, pilates, yoga, among other examples. What will determine if the individual experiences leisure or not, has a relationship to the meaning attributed to the activity itself (Marcellino, 2007).
Based on the aforementioned context, this study, which derives from a master’s thesis
with a qualitative approach with an ethnographic approach, aims to understand the meaning
of physical exercise practice for the elderly of a Social Club, represented in this work by a
Day Care Center located in Fortaleza Brazil.

method

The present work is based on a qualitative approach of ethnographic focus. According
to Aguirre and Martins (2014), the qualitative methodology aims at the interpretation and
reconstruction of the meanings of social and cultural facts. To formulate on such a research
approach is relevant to this work, since one intends to understand the meaning of physical
exercise practice for the elderly of a Social Club (Flick, 2013).
According to Creswell (2010), the qualitative research presents diﬀerent approaches,
among them the ethnography. This refers to a research strategy in which the researcher
analyzes, in detail, an intact cultural group in a natural setting for an extended period. It is
then used to describe elements pertinent to a speciﬁc culture. Currently, however, ethnographic research is not restricted to the study of culture alone, since it can be done in smaller
areas, such as: companies, schools, parks, hospitals and clubs - as is the case in this study
(Gil, 2010).
In order to meet the proposed objectives, six elderly people were selected from the following inclusion and exclusion criteria: 1) Be aged 60 years or over - as established by the
Statute of the Elderly in Brazil (2003); 2) Attend regularly the selected Social Club; 3) Elderly
who had preserved cognitive and communicative capacities.
The study had as a locus a Social Club in the city of Fortaleza-Brazil, of private scope.
This Club, characterized as a Day Care Center, oﬀers a multiprofessional team, among them,
a physiotherapist who provides individual and group care. The surveyed elderly, aged between 70 and 86 years, meet weekly in the Social Club, on Tuesdays and Thursdays, for physical exercise, more speciﬁcally, physical therapy, days in which we collected the data.
With regard to data collection, we used participant observation, the ﬁeld joutnal and
semi-structured interviews, in order to complement the data from the participant observation, with the purpose of reﬂecting on the following guiding question: “For you (a) What
does it mean to practice physical exercise? “
To analyse the data from the interviews, we chose to use the Collective Subject Discourse (DSC in portuguese). The DSC is based on grouping, in a single speech-synthesis, meanings, perceptions and ideas shared by a particular social group about a speciﬁc phenomenon
(Lefevre & Lefevre, 2010). It should be noted that according to Lefèvre and Lafèvre (2010)
there are four pre-established stages in the use of the DSC technique.
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In this study, it was decided to use only the DSC operators, speciﬁcally the key expressions and central ideas, ﬁrst and second stage, the objective being not to reach the fourth
stage, that is to say, to the Discourse of the Collective Subject, but to carry out a descriptive
study of the chosen culture. Also, it was considered prudent not to use the third stage (Anchoring), because there are not always explicit marks in the discourse that support certain
values and theories. The DSC choice is related to the fact that it facilitates the management
of the data to be collated.
The data from the research came from a master’s thesis, based on the ethical commitment with the human beings, while preserving the identiﬁcation of the participants and
guaranteeing their anonymity. It is clariﬁed that the precepts of Resolution No. 466/12, of
the National Health Council, of the Ministry of Health in Brazil, which guides on research
involving human beings, were followed. A Free and Informed Consent Form (TCLE) was signed by the interviewees and the Letter of Consent was ﬁlled in order to prove and agree
with the investigation.

results and discussion

From the data collected in the interviews with the elderly about the meanings attributed
to physical exercise, a summary table was formulated in which the three categories developed and the respective key expressions are presented. The categories were divided into “Movement,” “Pain Treatment,” and “Pleasure Companies.” The exposure of the table is followed
by the analyzes of each category, together with the theoretical references that supported
the discussions proposed by the study.
TAbLE 1: Categories referring to the meanings of the practice of physical exercise

Categories / meanings of
physical exercise practice
A: Movement

B: Treatment for pain

C: Pleasure Companies

key expressions

“Why stand still, eh? You can not! “”I was very still, I went to the kitchen,
I made the lunch, I ﬁnished, I lay down. In the afternoon I would lie down
and sleep again, you know? So I wanted to move, right? I have these serious knee problems so I needed to move. I needed to, you know? Get out
of that sameness. Here I exercise and do not lie in that bed, stoped. I
think it’s great to do physiotherapy, it’s really a physical therapy, it’s the
reverse, it’s a physical therapy. It completes me to come here “
“Usually I wake up with a pain ... I was doing a health treatment because I had Chikungunya and I was very upset because I was in pain,
maybe because of age too.”“When I got here, I was very sick. But I got
a lot better with exercise.”“I was in need of physical therapy. The doctor says that this thing in my column, this degeneration. And the pain
was too much. And it hurt. The musculature of the spine has aged.
Girl, it is ill of being old! “

“Here I found company. We talk a lot, right? And I liked people. Everyone
who goes there I like both colleagues and professionals. We are a family”. “I think what I wanted to ﬁnd here, I found. Physical exercise and coexistence with other elderly people. I’m enjoying myself, my life here has
been very auspicious. “”And so, they are all very aﬀectionate, have a lot
... Because old people want aﬀection, you know? We need it! “
Source: Adapted from Costa Lima (2018).
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It should be noted that the most sought class by the elderly was physiotherapy, and
physical health was the main motivation and permanence factor in physical exercise programs
for the elderly surveyed. The practice of physical exercise presented a wide range of meanings
in the speeches of the participants, namely: the possibility of moving, the need for a treatment for pains due to aging and the opportunity to ﬁnd pleasure companies. Next, we will
begin discussions on each category developed.

Category A - movement

The aging process is accompanied by changes in physical appearance, such as atrophy
of organs, decreased stature and muscle strength, loss of bone mass, cartilage degeneration,
skin wrinkling, among other examples, resulting in, for example, reduction of mobility and
worsening of balance (Filgueira, 2017 and Zimerman, 2007).
Faced with this decline, physical stimulation becomes essential for the maintenance of
the functional capacity of the elderly, reducing sedentarism, improving balance, strength,
endurance and posture (Filgueira, 2017).
The physical exercise performed by the surveyed elderly goes beyond movement and
health treatment, but also related to greater well-being, as one of the interviewees stated:
“I think it’s so good to do physiotherapy, it’s really a physical-therapy, it’s the other way round,
is a physical-therapy. It’s great for me to come here. “
Even with functional limitations associated with some disease, an active lifestyle for the
elderly helps to maintain their health and quality of life. Physical activity, therefore, can contribute to the increase of the physical capacity of this public by allowing movement of the
body and prevention (or postponement) of chronic-degenerative diseases. In addition,
psychosocial beneﬁts can also be veriﬁed with the practice of these activities for this public,
with the emphasis on promoting autonomy and independence in maintaining daily life activities, as noted in the speech: “I needed, you know? Get out of that sameness. Here I exercise
and do not lie in that bed, stoped.” (Mazo, Mota, Gonçalves, & Matos, 2005; Moreira, Teixeira,
& Novaes, 2014).

Category b - Treatment for pain

As already highlighted in Category A, due to aging, the prevalence of chronic-degenerative diseases that require attention and stimulation increases. Therefore, some surveyed
elderly people look for spaces to practice physical exercise and improve on their pain, as
noted in the excerpt: “I was in need of physical therapy. The doctor says that this business in
my column, this degeneration. And the pain was too much. It hurt everything. “ However,
these same pains that lead to the practice of physical exercise can disrupt their development,
being also an element of withdrawal. Health problems are the main barriers to abandonment
in the most diverse ways. Added to this, the period of permanence of this public is very reduced, which prevents them from perceiving the health beneﬁts (Hauser, Gonçalves, Martins
& Blessmann, 2014).
In general, for all observed elderly, physiotherapy is a mixture of happiness and suﬀering. They like the music that accompanies the class, the teacher, the exercises, know their
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importance, but some have diﬃculties in performing the movements because of pain and
motor diﬃculties.
The concern with improving health was a relevant point in the speeches, for example:
“When I arrived here, I was very sick. But I got a lot better with exercise.” It should be added
that health promotion was not restricted to the absence of diseases, but to the development
of practices based on an integral view of well-being, encompassing physical, social and
psychological dimensions (Ayres, 2007; De Marco, 2006).

Category C - Pleasure Companies

A signiﬁcant factor in the social club researched is that a large part of the activities are
carried out in groups, in order to facilitate and promote socialization among the elderly. So
this audience has the opportunity to establish dialogues with each other and help each other
in the proposed exercises, as evidenced in the speech: “I think what I wanted to ﬁnd here, I
found. Physical exercise and coexistence with other elderly people.”
The literature suggests that there are indications that the elderly, inserted in groups of
coexistence, are more stimulated to practice physical activity. In addition to the psychological
and social beneﬁts, the regular practice of physical activity is a required factor for the functional capacity and autonomy of the elderly. The latter is not restricted to the mere absence
of physical dependence, but contemplates social, environmental, cultural and economic elements (Moreira, Teixeira & Novaes, 2014).
Many individuals, aged 60 or older, feel close to society - mainly because of the decline
in social relations - which can lead to depression and other medical disorders. The insertion
in social groups, due to the practice of physical activities, can trigger improvements in the
lives of the elderly, such as: the possibility of making new friendships and the company of
classmates and teachers.
Thus, there is a close relationship between physical activity and the socialization of the
elderly. These moments provide the union of the group that interacts, as well as the possibility of pleasant experiences, as observed in the excerpt “Everyone who goes in there I like
both colleagues and professionals. We are a family.” (Costa, Cabral & Santos, 2017).

Final considerations

From the referrals of this study, we can conclude that physical exercise appears as one
of the main activities sought and practiced by individuals 60 years old or older, who seek ludicity, pleasure and relief from pain and problems arising from aging. The company of the
other elderly can also help in the promotion of socialization, which can lead to the exchange
of experiences and aﬀections.
The possibility of moving with reduced pain, even with age limitations, can lead to greater autonomy for the elderly, providing a greater degree of freedom in time management
and improvements in daily life activities. Physical therapy was not characterized as a mere
application of repetitive activities, considering that the physical exercise performed by the
elderly transplanted crops exclusively related to the movement or to treatments related to
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health. The autonomy and perceived sense of freedom provided by physiotherapy approached elements of the leisure experience, such as autotelism and satisfaction.
The practice of physical exercise, for this public, when transposing the scope of physical
rehabilitation and moving towards socialization and the search for an experience with a greater degree of autonomy, can be conﬁgured as a form of resistance to a lifestyle limited by
physical diﬃculties - whether due to age or not. Such barriers can aﬀect self-esteem and the
relationship of these subjects to those around them. In addition, the reported discourses indicate that physical exercise is not limited to mechanical and aesthetic aspects - typical of
contemporaneity - but is permeated by health ideals in their holistic sense, directed to the
promotion of quality of life. The practice of physical exercise, therefore, can provide space
conducive to the investigation of subjective aspects, in which practitioners exercise themselves and seek transformative experiences.
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AbsTrACT
The purpose of this writing is to make known the experience that has been developed in the institutional project Wayra: An environmental classroom, of the Faculty of Physical Education at the National
Pedagogical University of Colombia (UPN). The project was developed by two students of the Bachelor
of Recreation, about eight years ago and was built from the exchange of knowledge of students with
older people from neighborhoods near one of the University’s venues. As mentioned by Aldana, K. &
Becerra, V. (2012) in the systematization of the project, this takes place in the New Zealand neighborhood, in the daily interactions of University students with the elderly; that is, before consolidating
itself as an agroecológica proposal, friendship links were created through the sharing of traditional play
spaces, gymnastics classes, recreation and after that, with older people being the main actors, it was
consolidated as a leisure experience from the Agriculture.
The elderly people who formed the initial group of the project, began to share their life experiences,
emotions, sensations, ancestral knowledge and above all, the pleasure to live their leisure through the
sowing, care and harvesting of an ecological garden. It should be noted that most of the people participating in the project come from a peasant tradition and that having moved to the capital city, these
customs were lost for a long time. This is how this project has the following purposes: 1) To recover
the environmental, cultural, social value of these leisure spaces proposed by the UPN. 2) Recognize,
empower and legitimize the knowledge of our ancestors and the importance they have in Colombian
society. 3) Generate intergenerational dialogues between students of diﬀerent university programs
and the elderly, recovering the value of the cultural tradition. 4) Propose alternatives for the development of a full life in old age.
To date this is one of the most important projects of social projection that the UPN has, it is considered
fundamental to reﬂect on the leisure spaces and more for a population like the elderly who, day by
day, lack scenarios to feel “useful” to Currently, it is conceived that the people who build a future in a
society are those who are active at work, invisibilizing the history of those who have worked in the
past and who by right now have other roles. attacks by a society focused on the production of goods
and services, focused on the work oﬀered by the demographic bonus, which recognizes little the wisdom of old age and the value of leisure.
In the development of the project has been reﬂecting on the importance of strengthening and building
spaces that favor active, joyful and pleasant aging, centered on three principles: 1) deceleration, ie a
slow and calm pace of life, 2) conversation as a source of knowledge; and 3) sharing as a way of life.
Therefore, old age is not synonymous with illness, isolation and lack of productivity, it is a stage that
provides knowledge and experiences, understood as an opportunity to understand that the world
would be better if you live with more tranquility and wisdom, learning and listening to the experience.
of the elderly.
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This document is presented within the framework of the XII OTIUM International Meeting
and the VI International Congress on Cultural Studies (28.29 and November 30, 2018); an
event organized jointly by OTIUM: Iberoamerican Association of Leisure Studies and the Center
for Studies in Culture and Leisure (Neco) of the Center for Languages, Literatures and Cultures
(CLLC) and the Doctoral Program in Cultural Studies of the University of Aveiro (Portugal).
The aim is to share an experience that contributes to the construction of leisure knowledge and the need to legitimize it in spaces of an academic, political and cultural nature.
This is how the interest of the researchers is to invite reﬂection on interdisciplinary projects
such as Wayra: An environmental classroom, a framework for the articulation of environmental education, recreation and leisure, as pillars that invite active aging and the opportunity to conceive leisure from a perspective of resistance in the face of processes of
denaturalization of the life and humanity of the elderly, being conceived as unimportant in
society and from a health / illness perspective, which excludes certain measure, our own
feelings, experiences and needs. It is then invited to rethink the oﬀer of public and private
services for the elderly, so that they promote active, participatory and healthy lifestyles; Likewise, spaces are created so that society in general recognizes its own aging process and
the particularities of old age.

Wayra: An environmental classroom

Wayra is conceived as the Quechua language describes “wind”; wind as freedom, in leisure, winds of peace, research, learning and intergenerational experiences. As of 2008, Wayra
emerged, thanks to the interest of two students of the Recreation degree from the National
Pedagogical University of Colombia, Diana Ayala and Katheryne Aldana. From the beginning
it is conceived as an agro-recreational scenario, where agroecology and contact with the
earth are the excuse to ﬁnd sentient and charismatic subjects, to weave social relationships,
friendships, to share with others.
Agro-recreational Wayra project is deﬁned as: “... an alternative entertainment for the
elderly as it is voluntary, not part of the primary needs like eating, sleeping, etc., produces
satisfaction, pleasure and has no purpose other than to be in a moment of leisure; that is,
the important thing is not Wayra planting itself, nor own subjects of agronomy but voluntarily
share the pleasure of living ... “(Aldana, K. & Becerra, V. 2012) It is noteworthy that the elderly
of the project, the vast majority are retired people who have free of obligations while, but
in the past had years of life in terms of work, under a system in which the work was the more
important and therefore the secondary was the enjoyment, enjoyment; Therefore, one free
from the responsibilities of previous years, obligations and work, some had diﬃculty managing their time and live time. Likewise, much comes from rural areas of Colombia, left their
land by war or in search of diﬀerent opportunities in the city. On the other hand, it is important to indicate that during the early years, Wayra was implemented as Agro-recreational
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project; However, in 2015, conceived the project passes from the Environmental Education
Policy in Bogota (Rodriguez, 2015), which highlights the formation of Aulas as a District Environmental participation and decentralization strategy (Decree No. 617, 2007); and environmental classrooms as a strategy must link diﬀerent social actors, and in turn allow the
construction of knowledge from multi and interdisciplinarity that have a high impact on society, and in this case in the city. Adding from the project, linking environmental education
with the promotion of Leisure and recreation for the community, academic and research
projection of teachers and students from various disciplines (Rodriguez, 2015)
Wayra: as an environmental classroom, is reconstructed from the policies of environmental education and the intrinsic attributes of this space, it becomes an environmental education strategy, because it is a natural, educational and socio-cultural scene with a speciﬁc
and particular characteristics that give a set of beneﬁts that contribute to building social fabric
and the recognition and construction of a natural, educational, social and academic territory.
Thus Wayra comes together in environmental education, recreation and leisure as keystones and constituent of this experience. The interaction between old people and students
become appreciative and recognition of the other exercises, facilitating creating a collective
memory, where all play a key role in the construction of knowledge from experience.
Wayra is a ﬂagship project of experiential processes that provide the ability to evoke the
ﬁeld inside an urban ecosystem as it is Bogotá. It is important to recognize that projects as a
node of investigative proposals to emerge integrators and inclusive models of the academic
community and the elderly, to contribute to the construction of an environmental education
oriented from the principles of diversity, synergy, inclusion and sustainable development.
To this end it is proposed for three looks that allow knitting other aspects that can feed
this proposal from the garden and subjects who interact there; the environment and that
environment which is part human and which be can bring not only consume, culture as their
own learnings that are built with the other from the communality and Sustainability and opportunities that are from the actions to educate , motivate and think about possible solutions
from initiatives such as a garden can inﬂuence the transformation of thoughts and destructive
habits that humans as a species have developed increasingly strongly. All this in a ﬁrst step
to strengthen the human relation - nature from the territory. (Rodriguez, 2016).
Therefore, the objectives of Wayra: An Environmental classroom, point to leisure, recreation and environmental education, is designed as a participatory, inclusive and comprehensive scenario, which promotes recreation, leisure and environmental awareness at the
Pedagogical University National. Also, provide leisure spaces for the elderly, digniﬁed old
age, allowing your enjoyment, welfare, active aging and intergenerational dialogues generation mediated recreational and ecological farming practices. Building a self-sustainable organic garden on UPN Valmaría headquarters, with the participation of members of
communities surrounding the university and the university community.

Leisure and active aging

To talk about aging and old age, it is necessary to look from the population, as this allows
elucidate the importance of generating and strengthening projects and programs focused
on aging; in this regard, in recent years, it has increased the population in Latin America.
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That is, the progressive aging of the population is a phenomenon that has led nations to rethink their laws, policies and practices of intervention to meet the speciﬁc needs in the aging
stage, recognizing this as a stage in the life course that requires attention and have speciﬁc
needs that must be addressed and important challenges that must be assumed. Colombia is
no stranger to this phenomenon and change in population structure, it is having a considerable increase in the elderly, which is projected to be higher in the coming years:
“Colombia, entonces, como el resto de países latinoamericanos, ha experimentado desde
mediados del siglo XX una rápida transición demográﬁca (Flórez, 2000). Esta ha afectado
drásticamente la estructura por edad de su población y se ha iniciado un claro proceso de
envejecimiento” (Florez, C. Villar, L. et al. 2015: 8)

According to the above is undeniable aging of the Colombian population and thus, it is
imperative that the challenges that this entails and that transcend the economic level, which
of course is one of the most important concerns for governments to take especially pension
matters but that is not the only level that should be of concern. In that sense, assuming the
aging population it should also be focused at how aging; as physical inactivity, increasing
chronic non-communicable diseases and other diseases in old age lead to raise the importance of promoting active aging that will allow you to have a full and decent old age, and
overcoming social imaginary and stereotypes about aging that prevent an objective view on
older people and their needs and expectations, resulting in unfair and wrongheaded oﬀers
services for the population.
The National Recreation Plan 2013-2019, through the National Recreation Strategy with
and for the Elderly, raises, for example, the importance of overcoming the imaginary in the
face of old age, frequent imaginaries in our society such as: 1. The elderly they are fragile 2.
Older people have nothing to contribute 3. Older people are an economic burden for society.
(National Recreation Strategy with and for older people, 2013).
Showing here a devaluation of the elderly as a subject and the lack of humanization and
empathy of their circle of trust, believing that only people are productive when giving money
and in turn by forgetting that aging is a continuous, perpetual and daily reality, that will lead
to old age.
Therefore, in the development of the project has been reﬂecting on the importance of
working for a space that encourages active aging, centered on three principles: 1) the slowdown, ie a slow and calm pace of life, 2) conversation as a source of knowledge; and 3) sharing
as a way of life. In this sense, aging is conceived as a natural process of life, which aﬀects all
stages of the life course and refers to the asset as a way of taking charge of life and especially
the use of time and leisure . Likewise, it is recognized that old age is not synonymous with illness and isolation, on the contrary, it is a stage with great potential to live leisure from freedom, self-recognition and as a way of understanding that the world would be better if live
with more tranquility and wisdom, learning and listening to the experience of the elderly.
From the above, Wayra assumes older adults as historical subjects, who built and construct a collective reality based on their practices and experiences, which promote the construction of a social fabric based on intergenerational dialogues and that allow the collective
memory to be reconstructed of our culture thanks to their experience and knowledge of the
passing of life.

LEISURE SPACES FOR ACTIVE AGING

As analytical principles, we will analyze the emerging categories that allow Wayra to rethink old age as a form of active aging: 1) deceleration, that is, a slow and calm pace of life,
2) conversation as a source of knowledge and 3 ) the sharing as a way of life.

1. The slowdown

The pedagogy of the snail proposed by Navarro (2016), invites us to rethink the acceleration of education, being a constant in everyday life to bring rhythms of life where everything
is “now, or already”. This implies that it is not always of quality, generating that speed only
allows superﬁciality. It is here, where Wayra promotes the enjoyment of life in a bright stage
such as old age, where every moment allows to awaken curiosity, recognize older people
and re learn young people, know how to listen, dialogue, understand and reﬂect , carry out
the activities of the garden as a means of exploration and connection with the land, where
there are some times that each one gives them, without having to comply for the fulﬁllment,
but to be for being, that is, to participate in autonomously and from the enjoyment of feeling
desire for something, where the times and processes of all are respected, being the confrontation of lifestyles that the same system deﬁnes and perpetuates, giving rise to an administration of life from the homogenization and not the equality and recognition of old age as a
transcendental moment that is expected in the course of life.

2. Conversation

Assuming conversation as a form of communication and social interaction (Ortiz 2009,
pp 24), in the case of older adults becomes the manifestation of their experiences and the
possibility of recognition within a society. Thus Macionis and Plummer (2001, pp 132-143)
deﬁne socialization as a set of experiences that takes place throughout the life of an individual
and allow you to develop their human potential and learn the cultural norms of society they
will live “Since then, sociability factor of conversation, according to the authors old age is
the time of lighting, where it joins a wide road traveled and the time of maximum human
potential.
This is where Wayra recovers an invaluable value in the conversation, to strengthen the
bonds of trust and reminisce knowledge of ancestral knowledge, through dialogue and discussions generated from the diﬀerent tasks carried out in the orchard (planting, harvest crop
care), among other activities developed. Also favors the transmission of cultural knowledge
that can recognize and identify the identity of the Colombian culture and its ﬁelds.

3. sharing as a way of life

Although the competition is to reproduce and share the knowledge originated in the
communities among “equals”, Martínez (2002) opens the possibility of thinking of sharing
as one of the routes that strengthen the sharing, since it favors the detachment of what is
is, involving values such as respect, empathy, conversation, delivery and concordance. He
points out that the hegemonies and power ﬁgures are blurred and the importance and equality of all those involved is legitimized, being Wayra a territory that allows learning from each
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other and favors aging from a perspective of empowerment and vindication of rights. , where
the subjects who are in old age are the promoters of principles such as autonomy, respect,
solidarity, the legitimacy of knowledge proper to Colombian culture and dignity.
936

Leisure as resistance

Wayra as an alternative leisure for the elderly, questions the traditional views of development as economic growth, because they conceive the human being as a tool for the increase of capital; In these productive logics from the modern age, work becomes more
relevant in a work / free time dichotomy:
“As a result of the attempt to gain time for working time in industrial society, the concept
of free time emerged as a subtraction to work performance” (Moral, M. 2009. p.49)

This is how life is thought in terms of work, however when a person reaches retirement
he faces an important change in his life, those who have children, these usually leave; others
continue in single life, work time is no longer necessary to live, so the challenge now is to live
time in freedom. In this challenge, some of the people who participated in Wayra, did not know
what to do with their time, some gave themselves up to alcohol or take care of their grandchildren; thus, wayra vindicates the role of leisure in old age, providing alternatives for the use of
time, as well as the generation of interenerational dialogues with the same purpose.

Evaluation

The evaluation of the project is carried out annually, through indicators that allow monitoring the progress of the project and its impact; Likewise, the project constantly seeks to
listen and attend to its participants, in order to improve the experience and implement alternatives that allow its expansion, in which case participatory diagnostic methodologies are
adopted according to the population, mainly, The Integrated Methodology of Social Participation of and for the Elderly (MIPSAM) (Ministry of Health and Social Protection, retrieved
from https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/Metodologia-Integrada-de-Participacion-Social-de -and-for-Adults-Seniors% E2% 80% 93-MIPSAM-.aspx)

Conclusions

• The project recognizes the importance of recreation and leisure in old age, as a fundamental aspect in the quality of life of this population.
• Active aging includes several dimensions of the human being, not only refers to the
physical health of a person, but also mental health, psychological and that is where
leisure can also generate signiﬁcant contributions.
• The Wayra project: an environmental classroom, is a project of high recognition at the
institutional and district level, as it seeks to impact not only the university community,
but also other towns in the city.

LEISURE SPACES FOR ACTIVE AGING

• From the Wayra project, active aging is conceived from 3 areas: 1) deceleration, that
is, a slow and calm pace of life, 2) conversation as a source of knowledge and 3) sharing
as a way of life.
• The intergenerational dialogues allow to strengthen the educational processes.
• Leisure and recreation as transversal axes of environmental proposals allow the humanity-nature relationship to take place in more spontaneous, alternative and inclusive ways.
references

Aldana, K. & Rodríguez, I. (2017) Propuesta proyecto de Facultad: Wayra un aula ambiental, Facultad
de Educación Física, Universidad Pedagógica Nacional.
Aldana, K. & Rodríguez, I. (2016) Propuesta proyecto de Facultad: Wayra un aula ambiental, Facultad
de Educación Física, Universidad Pedagógica Nacional.
Aldana, K. & Becerra, V. (2012) Wayra: sistematización de una experiencia de ocio (Tesis de pregrado)
Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá D.C. Recuperado de: http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/3009
COLDEPORTES. (2013). Estrategia Nacional de Recreación, envejecimiento y vejez con y para los adultos
mayores . (COLDEPORTES, Ed.) Recuperado el 12 de 07 de 2017, de Plan Nacional de Recreación 2013-2019: http://www.designh2.com.co/clientes/observatorio/documentos/publicaciones/cartilla-estrategia-nacional-de-recreacion-para-personas-mayores.pdf
Decreto No. 617 “Por el cual se adopta y reglamenta la Política Pública Distrital de Educación Ambiental” Régimen Legal de Bogotá, Bogotá D.C. Diciembre 28 de 2007.
Floréz, Carmen Elisa; Villar, Leonardo; Puerta, Nadia y Berrocal, Luisa Fernanda. (2015). El proceso de
envejecimiento de la población en Colombia: 1985-2050 Editorial Fundación Saldarriaga
Concha. Bogotá, D.C. Colombia. 67p
Martínez, J. (2002). Comunalidad y Autonomía. Recuperado el 15 de 07 de 2018, de
http://espora.org/biblioweb/Comunalidad/: http://www.era-mx.org/Estudios_y_proyectos/RecupBosq/Comunalidad_y_Autonoma.pdf
Moral, M. (2009) OCIO BIFRONTE EN UNA SOCIEDAD POSTINDUSTRIAL Análisis psicosociológico de las
tendencias emergentes. Boletín de Psicología, No. 96. Universitat de Valencia. Recuperado
de: http://normasapa.com/como-citar-referenciar-paginas-web-con-normas-apa/
Navarro, I. (04 de 07 de 2016). (U.I.Rioja, Ed.) Recuperado el 13 de 07 de 2018, de
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/4658/NAVARRO%20REDONDO%2C%2
0IRENE.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
Ortiz, J. (2009). Recuperado el 13 de 07 de 2018, de comunicación interpersonal en el adulto mayor:
http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis323.pdf
Rodríguez, I. (2015) Propuesta proyecto de Facultad: Wayra un aula ambiental, Facultad de Educación
Física, Universidad Pedagógica Nacional.

937

sILENCE, rEADINg oF LITErAry TExTs AND LEIsUrE As Forms oF
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AbsTrACT
The contemporaneity of weariness reveals pathologies to us that come about from a productivity magniﬁed by interactive hyper-connectivity to networks. Contemporary man internalizes the imperative
and disciplinary order to always achieve more, causing an acceleration of the pace of life, which gives
him the illusion of constantly re-ﬁlling his existential void. By taking into consideration this contemporary scenario, this article seeks to contemplate silence and the reading of literary texts as forms of leisure that resist the codes of contemporaneity. To do this a narrative review of the literature was carried
out from books selected from the PePSIC, SciELO and BDTD – IBICT databases, relevant to the context
in Brazilian academic research. The descriptors used for the bibliographical research in the databases
were: “Silence,” “Literary texts,” “Reading,” “Leisure” and “Resistance,” and combinations thereof to
achieve the highest number of possible results. The books collected to provide support to the theoretical discussions of the research were selected based on their relevance and distinction in the current
academic scenario, taking into consideration their use in the majority of Brazilian and European universities. The discussions of this research sought to reinstate the subjective and creative potential of
silence and summon up the experience of reading literary texts as an environment of leisure that permits individuals to come into contact with their reality in an experiential way, meaning consciously and
with empowerment, which enables them to act consistently with their personal inclinations and their
subjective identity. Given these reﬂections, silence and the reading of literary texts are considered as
possibilities for idleness that can open up pathways for conjuring up behaviours of resistance where
time is not accounted for, but rather enjoyed as an experience where the senses are re-appropriated.
kEyWorDs
Contemporaneity. Resistance. Silence. Reading. Idleness.

Introduction

Contemporaneity has come to present some characteristics that merit reﬂections on its
eﬀects and consequences in all of our personal and social lives. The connectivity to interactive
networks and increase in the use of technology has caused some pathologies, which the Korean philosopher Byung-chul Han (2015) denotes as the society of weariness. This weariness
and exhaustion described by Han (2015), gives continuity to a reﬂection ﬁrst made by Bauman (2005) – on liquid society –, Lipovetsky (2007) – on the notion of hyper-modernity and
hyper-consumerism – and Beriain (2008) – on the hurried nature of events that characterize
hyper-modern times. Each one of these authors builds on and gives continuity to a reﬂection
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that seeks to get us to ask fundamental questions in order to ﬁgure out how to contemplate
a healthier contemporaneity.
For Han (2015), the society of weariness comes from the change from the paradigm of
negativity (discipline) to the paradigm of positivity (productivity). Negativity was determined
by rigid discipline, where standards and rules controlled a person and imposed a way of being
on him. Foucault (2014) exhaustively details the society of discipline. In Discipline and Punish,
he describes how discipline is created to watch and control the individual. In the paradigm
of positivity, discipline is substituted by individual production where the person internalizes
the order that he cannot do nothing (Han, 2015). Time appears to go by at a speed where
we create the illusion that we have everything and nothing at the same time. The emptiness
ends up dominating in the end, with a depressing emptiness, which according to Ehrenberg
(2000) seats itself in the individual starting with feelings of anguish.
In considering the current reality, we must ask what forms of resistance are available in
contemporaneity. Could the restitution of primordial silence be construed as resistance?
Could the Reading of literary texts give a person the possibility to summon up transformative
experiences and resist contemporary hurrying and immediatism? Could both allow for leisure
as a resistance to contemporary values?
The questions above help to guide us in our reﬂections on contemporaneity. To do this,
we conducted a narrative review of the literature, using books and PePSIC, SciELO and BDTD
– IBICT databases, with the following key words: Contemporaneity, resistance, silence, reading, literary texts, leisure and work. We believe that we can come up with some alternatives
and possibilities of resistance to a hyper-connected and weary contemporaneity.

on resistance...

Reﬂecting on the concept of resistance as a starting point, orients us to contemplate silence and the reading of literary texts within a context of alternatives and possibilities against
the backdrop of contemporaneity, which seems to make the subject disappear and dissolve.
What has resistance become? The question of resistance is present in every phase of
Foucault’s thinking, where Grabois (2011) points out that the strategic codiﬁcation of the
points of resistance to power is what makes a revolution possible. Power for Foucault, citing
the author above, is everywhere and comes from every place. It is not an institution or a
structure, but the name that is given to a strategic situation in a given society. Foucault defends that where there is power, there is resistance, and that it is necessary to recognize the
strictly relational character of the relationships of power. These cannot exist, except in function of a multiplicity of points of resistance that are present in every power network and represent the roles of the adversary, the target, support and relevance, which allow for
understanding in power relationships (Grabois, 2011, p. 11).
Resistances are distributed irregularly in time and space and are often mobile and transitory, provoking ruptures and changes which can often take time to be perceived. For Foucault, in Grabois’ (2011) reﬂections, if there were no resistance, everything would be a simple
question of obedience. In fact, power and resistance are complementary terms that exist in
the same relationship. By investigating forms of resistance, perhaps we can come to understand what power relationships are. According to Foucault it is necessary to promote new
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forms of subjectivation through the rejection of the type of individuality that “has been imposed on us for many centuries” [...] and promote new forms of subjectivation through the
governing of oneself for oneself. This is the path of resistance pointed out by Foucault (Grabois, 2011, p.24).
Looking at the above quote we can see how up to date Foucault’s thinking was concerning resistances. The fundamental issue is to extricate yourself and appropriate yourself from
yourself in the most diverse forms of resistance that are oﬀered to us in dealing with the imperative power of being on-line and to rethink feelings and meanings in order to encounter
a more human existence, instead of being connected to a network that swallows and absorbs
the individual in today’s world.

on silence...

Silence could help us ﬁnd means of resistance to face up to the society of weariness in
the contemporary context. Perhaps listening to the silences that exist within us, which are
often obscured by noises and sounds that invade our daily lives, can be a resistance to the
frantic productivity demanded by today’s world.
Silence is often confused with isolation, tedium, sadness and exclusion. To dispel such
confusion of concepts it is important to make it clear that silence is to be used as a form or
resistance. The productive excesses of the consumer society for Breton (1999) also made
words and communication hostage to the continuous need to produce, including the production of speech and words. We are terriﬁed of silence according to Breton (1999), when
we break the rule of reciprocity of dialogue. We talk a lot and listen very little or not at all in
an endless chain of meaningless words.
There is an emptiness between thinking and things and this emptiness is frequently
ﬁlled with utterings that give us the illusion of ﬁlling the void with hollow words that have
been stripped of their meanings. The mixed up and confused words do not sustain an emptiness that is existential in its order and to human nature, which demands feelings and meanings. The existential helplessness that constitutes being gets greater and greater in this
avalanche of acceleration (Han, 2015; Larrosa, 2014). Silence opens a passage. Muteness
obstructs it. Muteness is something, which blocks speech and cuts oﬀ and removes any possibility of opening up. According to traditions studied by Chevalier and Gheerbrant (2012),
there was a silence before the creation and there will be a silence at the end of time.
The silence proposed here is not the silencing of the emptiness and of the tacit and that
which is not said, but a silence replete with live meanings, whose signiﬁcant power cannot
be fully achieved, but only glimpsed. The silence for Yamakawa and Tofalini (2016) is permeated by an absence of origin that impedes man from feeling fulﬁlled. To recognize our incompetence and mobility is a beneﬁt of the experience of silence. The constant noise of the
online world does not allow us to be alone, much less oﬀer us company. It generates automated and bewildered individuals who look but do not see, hear but do not listen and sleep
without resting (Han, 2015).
As Breton (1999) tells us, it is the role of silence that leads each man in the dim thread
of the word. It accompanies him in his every day existence and his relationships with others.
When a man falls silent, he does not stop communicating. Silence is never empty, but rather
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it is a breath between words. It is a short pause that allows for meaning to circulate, an exchange of glances, emotions and the brief pondering of subjects (Breton, 1999).
Silence and words are not opposites, rather they are active and signiﬁcant and speech
cannot exist without their mutual connection. There is no word without silence. It is contemporary ideology that does not support this fact since acceleration and consumerism do
not allow people to stop, think, and appropriate themselves. Every pronouncement is born
of the inner silence of the individual in a permanent dialogue with himself (Breton, 1999).
The power of silence resides in its potential to be pregnant, a place of birth, which opens
up to creation. Silence brings us a moment of recuperation from the constant demands of
our daily lives, without the need for immediate formulations (Morgan and Zimmermann,
2015). We are living with a deﬁcit of pauses, of reﬂective spaces, deﬁcits of contemplation
and of interpretation. Why do we not also say a deﬁcit of silence, of self-appropriation, of
autonomous and independent spaces (Matos, 2014)?

on reading Literary Texts…

The reading of literary texts encompasses, to a large extent, a production of meaningfulness elaborated from the relationship of the reader with the text, and this production of
meaningfulness carries an experience with it that can aﬀect the subject and transform him
by disturbing the order of his identity and his representation to the world (Cabral, 2006; Freire,
2008; Larrosa, 2003; Piegay-Gros, 2002). The reading of literary texts can constitute an experience where the reader is led to interpret the world and himself in new and diﬀerent ways,
subverting the word of order that is the foundation of social-standards, stereotypical thoughts
and instituted relationships of control (Almeida, 2008; 2009; Deleuze & Guattari, 1995).
From these propositions, comes the question: how can reading literary texts be learned
as a transformative experience for the subject, and in this case, help him become resistant to
the banalization of hyper-consumerism and the hurrying up of experiences in contemporaneity?
As an experience, the reading of literary texts pre-supposes a particular engagement of
the subject in the act of reading itself, submitting oneself to the creative power of the literary
text and allowing oneself to be aﬀected by its challenge (Benjamin, 1994; Larrosa, 2002; Piegay-Gros, 2002). The capacity to transgress the daily routines imposed on us is commonly
attributed to reading literary texts – and to literature to an even greater degree – the capacity
to transgress the daily routine and dissolve, if only for a brief moment, the homogeneity of
the words of order that circulate in our daily lives, which is the hegemony of discourse responsible for creating and maintaining stereotypical habits, behavior and ways of thinking imposed on us (Almeida, 2014; Deleuze, 1997; Deleuze & Guattari, 1995; Foucault, 2001). This
capacity is the fruit of the creative and critical dimension of literature and literary reading,
which supports a position opposed to the desire for truth and control; just the opposite, they
use precisely the same dogmas and instituted judgements in order to provoke reﬂection on
our existence (Almeida, 2014).
The experience of reading is reﬂexive and can cause a disturbance in the identity of the
reader, who allows the literary text to reverberate in himself, and aﬀect and transform himself
in a meeting of the senses (Larrosa, 2003). In this case, Reading has no other purpose than
to serve as an experience of the reading itself and the possibility to provide changes in the
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subjective ﬁeld of the reader (Cabral, 2006), strengthening his critical senses, therefore oﬀering the reader a possibility to resist common values.
To think of the reading of literary texts as a readings where the reader listens, a possible
trigger for experiences in which the reader develops feelings, and is moved and transforms
his comprehension of the world, means viewing such activity as an intellectual exercise that
shapes a part of the reader’s subjective world from themes proposed by the literary text
(Freire, 2008). This is because the literary text can generate a reﬂexive distancing in the reader
and a disengagement of himself that can lead him to suspend or check his own convictions
and habits related to the manner in which he behaves in his environment (Almeida, 2008).
In reading literary texts, the reading is reﬂexive, a private way of experiencing solitude
and silence, (Larrosa, 2003). It is characterized by an interruption in the ﬂow of daily life, a
suspended interim in which it is possible to “ruminate” the ideas presented by the text and
enjoy them in the silence necessary for the elaboration of new feelings. In this genre of reading, the silence of solitude restrains the rapid time of everyday life, which cancels out the
possibility of reﬂection by making an exploratory incursion into the system of the senses (Cabral, 2006; Larrosa, 2003). This incursion, which seeks to welcome proposals of reﬂection offered by the text, can allow the reader to consider the world in a diﬀerent way, which can
permit him to give new meaning to his environment and to himself.
The reading of literary texts does not end with the simple cognitive deciphering of a
code shared between author and reader, with the latter having the objective of interpreting
literally what the text seeks to communicate in order to assimilate its knowledge (Cabral,
2006). The reading of literary texts presupposes precisely what the experience, as a concept
summons up: the possibility of making the subject (in this case, the reader) question himself
and the world, wondering about it, without dissociating the meaning of the text from the
disturbing feelings that it can provoke (Almeida, 2014; Freire, 2008).

About leisure...

To understand leisure as a form of resistance to contemporaneity it is necessary to diﬀerentiate some concepts that have not only been slowly lost over history, but have also been
confused and linked together. This is the case with the concepts of free time and leisure,
which are fundamental for understanding leisure.
Munnè (1980) systematized four types of time (psychobiological, socio-economic, sociocultural and free time). We may suppose that free time should be time where the subject
enjoys total autonomy and subjectivity, but unfortunately, this is not what happens. The mercantilization of free time ends up turning it into time for superﬁcial entertainment and recuperation of energy for work. This is often confused with leisure.
Even though free time has existed since the time of the ancient Greeks, it has acquired
another connotation in the industrial era, where we feel a freedom from work when we are
not working. Work in the post-industrial era is sold like merchandise together with time,
which dispossesses the human being of his fundamental dimension, which is his temporality.
Thus, an inauthentic and an inhuman type of time emerges that is founded on a profound
feeling of existential despair due to the velocity and ﬂuidity of contemporaneity (Martins,
2013). “Today, work has hijacked time in a most radical way” (Novaes, 2014.p, 15).
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The term leisure, in the post-industrial period has come to be considered time that is
related to the freedom from social and work obligations, conditioned by socio-economic circumstances according to Dumazedier (1979). According to Martins (2013), in Brazil, leisure
is born within a process of institutionalization of cultural life that has also come to inﬂuence
the notion of free time. From this emerges its counterpoint: leisure, as a place of addiction,
sin and giving origin to the word: leisure as a synonym of vagrancy, perdition and disobedience. So leisure is declared to be the father of all addictions as opposed to work being the
father of all virtues.
Salis (2013) brings us the etymology of the word idle in a way that allows us to reconsider concepts that become paths of resistance to contemporaneity. The word idle derives
from the Latin otium, which means fruit of vacant hours, or rest and tranquility, presupposing
the idea of a desired pause, rest and moment to let one’s thoughts wander.
In thinking about leisure from an experience one has had as suggested by Cuenca and
Martins (2008), it can be seen as a synonym of a desired and appreciated experience and of
course, the result of free choice. Here, leisure is far from having a universal connotation and
begins to become an integral part of each person, a part of that person’s expression of identity
with the meaning attributed by the person that has had the experience. Since it is a personal
experience, leisure for the author cited does not belong in manuals and directed models,
which unfortunately often dictate the quality of free time and leisure in contemporaneity.
According to Salis (2013), in Greek education, the essential function of leisure was to
help one be creative and remain throughout a person’s life. A form of education for leisure
was developed, that of Psychagogia. Creative leisure that was contemplative of social time
was focused on the search for oneself, others and the meaning of our existence. In classical
antiquity, leisure was learned as part of a person’s education. The same was true for words,
silence and reading that were based on art. It was the object of learning, manners and codes
of behavior (Matos, 2014).
In the 1990s, the word leisure came into fashion in Brazil through the dissemination of
the concept of creative leisure, deﬁned by the sociologist Domenico de Masi. According to
Aquino and Matins (2007), creative leisure as deﬁned by the sociologist unfortunately did
not break with the productive logic, on the contrary. He reaﬃrmed the utilitarian and compensatory values related to work. For this reason, leisure and free time are often understood
as being the same social phenomenon and confused with leisure as well. Here the possibility
appears for subverting the value of the activity as cited by Aquino and Martins (2007): When
we associate leisure and leisure, the element of time as mediation can signify more or less
autonomy for the individual and that is what diﬀerentiates these two categories. Thus, we
have returned leisure closer to its Greek origins.
Some authors cited by Novaes (2012) perceived the resistance as a lazy, idle way of dealing with life, visualizing a weapon of political subversion in the image of laziness, a means
of resistance that leads us to lucidity and the refusal to follow the norms and dictates of a
life that is mirrored in the production of consumer goods.

Final Considerations

We believe that reﬂection and the study of silence and reading of literary texts as resistance can help us to reinstate leisure as a free experience, which is necessary and enriching
to human nature. Reinstating silence can perhaps allow us to enjoy the existential voids and
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deserts, not as places of desperation and escape, but as attributions and re-attributions of
feelings and meanings. Resisting a contemporaneity that sells us the illusion that we cannot
stop. We can stop. We can listen to the silences and sounds in a world that cries out for real
and current presences. It is a world that speaks to us and calls us together. It is enough to listen to it and listen to ourselves. On the other hand, the reader of literary texts can take what
he felt and produced at the moment of his reading beyond the concrete activity of the reading – and think critically about his own life, history, environment and consciousness and
that fact that he can continue them or change them, allowing the meaning of the text to resonate in his actions. In this case, reading becomes a transformative experience. It is indeed
a transformation because through this experience, the reader comes into contact with the
unprecedented oﬀered by the text and is able to extract some wisdom from it – a new way
of perceiving himself and perceive what is around him.
In observing the image of the lazy and idle person, the accelerated world of progress
and work reveals itself as generating a series of pathologies in this society of weariness. Leisure goes against the current of this productive order, permitting us to manifest a resistance
by listening silently to ourselves and to the world around us. The contemporary world creates
a void of thinking that leisure has potential to understand. The quietude, silence, space and
the temporality inherent in the reading of literary texts might allow us to think of resistances
where time is not accounted for, but rather experienced through leisure, appropriations and
meanings.
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AbsTrACT
As a complement to a varied and enriching lifestyle, leisure has attracted more and more attention, particularly in this age, when people have, on the whole, finally got rid of hard and monotonous work and
satisfied their basic needs and go in search of spiritual refreshment. In the Chinese tradition, the “person”
is considered a complete individual, and through leisure, the “person” could be perfected, achieving
harmonious and total development. The literature of leisure, as the name implies, is a literary form with
a playful function, through which people can seek a spiritual life of the highest level and then attain
mental and corporal tranquillity and relaxation. As for leisure literature, Wei (2000) indicates that in the
history of literature, the place of leisure literature should never be underestimated, since it is a literary
form that brings relaxation to readers and is exempt from political partialities. The works created under
this criterion usually integrate the ideals sought by the authors themselves for themselves, such as inner
peace, freedom, a non-utilitarian life, pure human nature. With the composition of poems of leisure,
the literates of the Tang dynasty (A.D. 618-907) could express their ideals and feelings and they left
abundant poetic resources. With the help of translation, many of these poets have been introduced into
the Western world, among whom Wang Wei who is enjoying increasing attention and many of his works
have already been translated into other languages. As a representative of the poetry of nature, Wang
achieved his fame in portraying natural scenery, describing landscapes and images succinctly, though in
few words, his poems express deep meanings. Moreover, in his poetry, the language is simple and easily
understandable, with few associated allusions, and the reflected artistic conceptions are peaceful and
joyful; that is why his poetry is especially preferred by Western translators and readers, compared to
those of other ancient Chinese poets. As for the characteristics of the poems of Wang, Zhu (2005) points
to three main features: (1) themes related with landscape and pastoral life; (2) poems with characteristics
of paintings; (3) reflections of the ideas of Zen. The most popular translation to date is the version by
GW Robinson, published in 1973, titled “Poems of Wang Wei” (according to Shu, 2017), and the most
highly regarded translation is the version resulting from the cooperation between Tony Barnstone, Willis
Barnstone, and Xu Haixin in 1989 (according to Shu, 2017), since the preface to this translation indicates
the artistic conceptions of Wang’s poems, analysing the representative characteristics of the poems in
particular: such as Zen ideas, emptiness and tranquillity, emphasizing the importance of emulating the
style of the target text onto the source text, the use of succinct, non-complex and fluent words, and
avoiding superfluous linguistic adornment. In the Portuguese-speaking world, until now, we have only
found the version of Professor António Graça de Abreu, who asserts in the preface to the translation
that he used “largamente (widely)” (the translations in English and French) to reinvent these poems in
Portuguese “; by using the word “reinventação (reinvention)” here to refer to his translation, he is alluding to the traditional view of the untranslatability of poetry. Thus, through this work, we intend to
analyse the strategies and translation methods adopted by António Graça de Abreu in this single Portuguese version to discover how he overcomes the obstacles of untranslatability.
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With the rapid development of contemporary society, people are living lives of constant
stress; given that, more and more people opt for leisure activities in their free and precious
time, not only to rid themselves of the heavy tasks of everyday life, but also to rest their
minds. Leisure is playing an increasingly important role and becoming the desideratum of a
new life style and becoming closely related to the quality of life each one of us aspires to.
Yang (2002: 61) points out that, given its diﬀerent forms, there is a shared part of all leisure
activities: the pursuit of “pleasure” brought by leisure; and for her, this “pleasure” has three
categories: 1. pleasure at the sensorial level and pleasure at the spiritual level; 2. stimulating
pleasure and relaxing pleasure; 3. dynamic pleasure and static pleasure. Dynamic pleasure
is more connected with activities in which more physical energy is used, while static pleasure
is more related to the activities in which one relaxes. Comparing these categories, one cannot
help noticing that in each category there are two oppositions and between categories the
diﬀerence is restricted to the level of pleasure, therefore, one can consider that the pleasure
in the sensorial level, the stimulating pleasure and the dynamic pleasure can be classiﬁed
into the one same set, and pleasure on the spiritual level, relaxing pleasure and static pleasure can also be included in the other, opposing set. As one of the static activities of leisure,
literature has enjoyed increasing popularity, since reading on the one hand does not require
much pecuniary investment, and on the other hand, does not require a lot of physical energy.
As a literary genre, leisure literature, as the name implies, is a literary form with a playful
function, whereby people could seek a higher-level spiritual world rather than merely sensory
stimulation, thereby achieving mental and corporal tranquillity and relaxation. As an integral
part of Chinese literature, leisure works are enjoying increasing popularity with translations
in several foreign languages, among which is the Portuguese version of Wang Wei’s pastoral
poems; in his poems, there are abundant visual, auditory, and symbolic images. Compared
with the translation of visual and auditory images, the translation of symbolic images can be
more diﬃcult, since these are connotative images rooted in the culture and religious ideas
of a certain culture. In order for readers to appreciate these symbolic images, the translator
could face many obstacles in translation, which is one reason why the belief in the untranslatability of poetry is so rife. Through this work, we intend to analyse the strategies adopted
by António Graça de Abreu in overcoming this “untranslatability”, when transmitting the
symbolic images in the poems. With regard to the transmission of these symbolic images, it
is possible to opt for the translation strategy of Domestication (bringing the text to the culture
of the target language) or the Foreignization strategy (bringing readers to the exotic culture
of the source language). We posit that, if for the same symbolic image diﬀerent translation
positions are adopted, diﬀerent perceptions will be elicited by the readers.
About the characteristics of the poems of Wang Wei: Wang Wei (A.D. 701-761), representative poet in the Tang dynasty (A.D. 618-907), is renowned for his poetry and painting;
when he was only twenty-one years, he already obtained an excellent place in the national
examination of the empire and then began his political career. After his career as a civil servant was thwarted, he began to devote himself to the creation of landscape poetry, through
which one can often note descriptions of an immortal being who is far from the trivial problems of daily life and integrated harmoniously with Nature. Through the portrayal of the
picturesque scenes of nature, he tries to preach a lifestyle of hermitage and the Buddhist
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ideals (Zen is a branch of Buddhism). Because of his belief in Buddhism, he also enjoys the
title of “Buddha of poetry,” a designation lauded by latter generations. As for the characteristics of Wang Wei’s poems, Abreu (1993, 20) points out that, according to the traditional
academic view in China, Wang Wei’s poems are classiﬁed under the following three main
themes: (1) portrayals of life at court, incisive short poems; (2) Buddhist poems, situations
and vocabulary relating to the Buddha’s doctrine; (3) portraits of Nature, country scenes,
the identity between the poet and Nature, the serene, enlightened heart. With regard to
these three main themes, Abreu points out that it is these last poems that immortalized
Wang Wei, or rather, the Buddhist poems (which contain the ideas of Zen) and the poems
that depict Nature that perpetuate the poet’s fame. For Zhu (2005, 29), besides those mentioned by Abreu, she adds also the characteristic of the “union of poems and paintings” in
the synthesis of the characteristics of the poems of Wang Wei: (1) most of his poems are
descriptions of landscape or pastoral life. (2) it is possible to appreciate his poems and paintings as interconnected units. (3). the reﬂection of the ideas of Zen in the poems.
About the translation of Wang Wei’s poems: according to Zhu (2017, 5), Wang Wei’s
poems are more popular among English readers, since most of his works have already been
translated into English; Zhu (2017, 5) attributes this popularity to the themes chosen by the
poet, according to her, the main theme of the poems of Wang Wei lies in the descriptions of
the idyllic scenery and the hermit life, so that his poems are always full of poetic elements
and abundantly picturesque, and this ﬁts very well with the theme of searching for harmony
between humanity and nature, advocated especially in present times. In addition, Zhu (2017,
5) also points out that, because of a simple and ﬂuent language, subtle images and few literary allusions, the translation of Wang Wei’s poems into English is relatively easy. The most
popular translation to date is GW Robinson’s 1973 version, titled “Poems of Wang Wei” (according to Shu, 2017), and the most acclaimed translation is the version resulting from the
cooperation between Tony Barnstone, Willis Barnstone, and Xu Haixin in 1989 (according to
Shu, 2017), since the preface to this translation indicates the artistic conceptions of Wang’s
poems, analysing in particular the recurrent characteristics such as Zen ideas, emptiness and
tranquillity, emphasizing the importance of the correspondence of style between the source
text and the target text, and the use of succinct words, the disavowal of complexity and preference for what is ﬂuent, avoiding superﬂuous linguistic adornment. In the Portuguesespeaking world, we have only found the version of Professor António Graca de Abreu8: he
worked as a Teacher of Portuguese in Beijing and a translator for the Beijing Foreign Language
Editions. He taught at the University of Aveiro, dedicating himself mainly to the introduction
and translation of Chinese works in Portugal, especially the ancient poems of China. In the
foreword to the translation of the poems of Wang Wei (1993), Abreu (1993, p.26) states that
he used “largamente (widely)” (the translations in English, German and French) in the reinvention of these poems in the Portuguese language; through his use of the word “reinventação (reinvention)” for the translation, and, according to information obtained directly from
the translator, we can deduce that his point of view falls within the prospect of the untranslatability of the poems.

8

http://www.emfa.pt/www/po/unidades/artigo-AFAP-007.004, consulted on 10-6-2018
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Wang Wei is especially skilled at creating original images with reﬁned language, and the
images of his poems are concordant uniﬁcations of his inner world with outer nature. There
are several classiﬁcations of images according to diﬀerent patterns and purposes; given the
time and space, in this work, we will focus only on the expression of the symbolic images of
these poems, trying to verify how these symbolic images are transmitted from Chinese to
Portuguese. Symbolic images are created through the application of concrete and perceptive
objects in the symbolization of the poets’ mental and emotional status, which often conveys
value meanings and deeper spiritual connotations. For our work, symbolic images are basically divided into symbolic images of culture and symbolic images of Buddhist philosophies:
symbolic images of culture, as the name implies, deal with connotations strongly related to
ancient Chinese culture; another type of symbolic images are those that are closely conveyed
with Buddhist philosophical reﬂections, which are often abstract and profound. With these
symbolic images so deeply rooted in culture and Buddhist ideas, translation strategies can
greatly aﬀect the transmission of these images into another culture; given that, for the same
symbolic image, by adopting diﬀerent translation positions, the readers could garner diﬀerent
perceptions. Concretely, the translations will be analysed based on the Domestication and
Foreignization strategies of Venuti (1995). According to Venuti (1995, p.20), “the Domestication is to bring the author to the culture of the target language, and the Foreignization is
to bring readers to the exotic culture of the source language, accepting linguistic and cultural
diﬀerences”. Besides the analysis of the adoption of these strategies by the translator, we
will also look for other strategies in Abreu’s translation concerning the words with strong
cultural background.

a. symbolic images of culture
(1). 红豆生南国，春来发几枝？愿君多采撷，此物最相思。《苦热》(Amoras vermelhas crescem nas terras do sul, as gavinhas brotam, com a Primavera. Vai colher algumas
para me oferecer, como testemunho do teu amor por mim. (“Um só coração” P.121))

“红豆 (hong dou) (literally: feijão vermelha (red beans))”, is a kind of plant in the southern region of the Yangtze River, whose seed has the shape of a pea and are of a red colour,
and is often related to the yearning not only between lovers, but also among friends. As for
this plant, there is also a very sad story relating to it: there was a man who was forcibly recruited by the army to ﬁght at the border and his wife expected him to return every day; the
people who went together with her husband came back later, only her husband did not return; she yearned for him day after day, crying under the tree at the entrance of the village,
at last she cried until blood came out of her eyes and she died of longing. At the time of her
death, the tree suddenly bore small fruits, whose seeds are half red and half black, people
consider these seeds as the blood and tears of this woman and relate these seeds to yearning.
Through the entire poem, there are no direct expressions of longing, but only the descriptions
of a few red and half black seeds, which have already become a materialization of the poet’s
longing. By this, the author wants to convey an implicit beauty (light words with deep fee-
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lings), which can also be considered as a representation of Buddhist philosophy: it is better
to have a moderate attitude towards life and not go to extremes; with this, readers are able
to enjoy an aesthetic experience and a sentimental sublimation. Although the word was translated into “amoras vermelhas (red berries) (Domestication),” the translator indicates in the
footnote that these “hong dou” are not exactly “amoras vermelhas (red berries)” but a kind
of berry or bean growing in southern China and are used to make love medicines and potions,
through which he makes known to the readers the implied symbolic images. If the translator
had been able to quote this love story we mentioned above, it would create a more beautiful
and associative image. In spite of this, the translator’s interpretation of the word “love medicine and love potion” still gives readers more associations in the imaginary world.
The title “相思 (xiangsi) (literally means “ter saudades (yearning)”)”, in the translation,
it was changed to “Um só coração (One heart)”; this is understandable, since in modern Chinese, when talking about “相思”, people will think of the longing between lovers. Nevertheless, here the poet is not missing his lover, but a friend, given that in addition to this title “
相思”, this poem also has another title, which is “江 上 赠 李龟年 (a poem for Li Guinian by
the river) “. If we consider this from this point of view, “teu amor (your love)” in the fourth
sentence should refer to the “love among friends”, that is, “friendship.” As a result of the
translator’s interpretation, in the third sentence, the translator adds some information that
does not exist in the original poem, which is “para me oferecer (to oﬀer myself)”, the meaning
of the original phrase is “I hope you can reap more”, but since the translator starts from the
point of view that it is a love poem, again the creative interpretation oﬀered us an image
diﬀerent from that of the original poem, although distinct, it has a beauty which is in no way
inferior. As poetry serves to foment enjoyment in people, diﬀerent interpretations can present diﬀerent experiences. Although originally this poem was dedicated to a friend, today,
for readers of diﬀerent cultures, it can also have diﬀerent interpretations and, with that, get
a renewed welcome in the poetic world. With the whole poem, we can note that although
not expressed in a direct way, longing and nostalgia are extended throughout the whole
poem based on the descriptions of these red seeds, through which we can sense the implicit
feelings of the poet’s longing. No wonder it is always said that the most loving words are
usually the least elaborate. By means of the translator’s interpretation (a poem between lovers) or the interpretation oﬀered by us (a poem among friends), readers in both cases may
reap abundant aesthetic experiences with descriptions of images rooted strongly in culture,
freeing the mind and travelling in the imaginary world. Through the translation analysis of
this poem, one can note the following: 1, to make the image “feijão vermelha (red beans)”
more accessible to readers, the translator adopted the strategy of Domestication, translating
this image to “amoras vermelhas (red berries)” as a correspondence; and for the symbolic
image reﬂected here, the translator resorted to the footnote to add this connotative information; 2, besides the adoption of the Domestication strategy, in the same poem, we can
also observe that, as the translator starts from a diﬀerent point of view of the original poem,
he is transmitting here an indirect but creative interpretation of the original poem; although
the interpretation is diﬀerent, another perspective is created for the reading of this poem,
that is, one can read this poem as a poem of love, and one can also read this poem as a poem
of friendship. Whatever the interpretation, this poem can oﬀer readers an aesthetic experience and spiritual rest.
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(2). 偃卧盘石上，翻涛沃微躬。漱流复濯足，前对钓鱼翁。贪饵凡几许，徒思莲叶
东。《纳凉》 (Sentado num enorme rochedo, deixo os borrifos das ondas salpicar meu
humilde corpo e assim limpo a boca, lavo os pés. Aqui ao lado, um velho, pescando. Quantos
os que, sem glória, mordem, ávidos de engodo, desejando quedar-se a “leste das folhas de
lótus”. (part of the poem “Fruindo a frescura”, P. 123))
952

As for the “leste das folhas de lotus (east of lotus leaf)” image, the translator indicated
some information that is very valuable for the readers’ understanding in a footnote; according
to him, “east of lotus leaves” refers to a popular song at that time that is about a “ﬁsh swimming happily to the east of the lotus leaves, and there, in the greed of the things of the world,
he bites the ﬁshing hook”. Here, the translator adopted the strategy of Foreignization when
transmitting this image, and at the same time, he also oﬀered some contextual information
about this image, however, about the connotative information that the poet intends to express, the translator did not indicate anything. If we consider what describes the song as a
metaphor, one can understand the Buddhist ideas that the poet wanted to express in this
poem: if one really wants to enjoy total and sublime freedom, one has to give up all the
temptations of the world; although it is diﬃcult to abandon all desires, at least one can try
to “dilute” desires. To really know what the poet wanted to convey in this poem, we must
trace the origin of this song “east lotus leaves”; the image “east of the lotus leaves” comes
from a poem of the northern and southern dynasties (A.D. 420-589), whose title is “South
of the river”; and the author of this poem is not known with certainly. The original poem is:
江南可采莲，莲叶何田田，鱼戏莲叶间。鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，
鱼戏莲叶北。《江南》(No sul do rio chegou a época adequada para colher as ﬂores de
lótus e as folhas de lótus emergiram da água, sobrepondo-se e aglomerando-se; entre as
folhas de lótus, os peixes estão a nadar alegremente. O peixe nada a leste das folhas de
lótus, o peixe nada a oeste das folhas de lótus, o peixe nada a sul das folhas de lótus, e o
peixe nada a norte das folhas de lótus. (“No sul do rio”) (our translation))

The last four sentences seem repetitive, since they are descriptions of the movements
of the ﬁsh in four directions. In fact, this poem is a type of poem to be sung, or better said,
it is a poem-ballad; taking this into account, it is possible to understand the reason for this
repetition. In addition to this formal recurring linguistic feature, according to He (1989, p.258259), through the image the amusing scene of the ﬁsh, one can associate this with a symbolic
image of young people playing amongst themselves (because the workers who harvest the
lotus leaves usually are young people): the girls run, the boys run after them; the girls hide,
the boys seek. In addition, “lotus” is a symbol of “love”, so apparently it is a descriptions of
the movements of ﬁsh; however, in fact, these are descriptions of the scenes of ﬂirting and
courting among young people. With the information quoted above, we note that the poet
Wang Wei adopted the image “east of the lotus leaves” to show the Buddhist ideas, which
advocate the removal of greed for the things of the world, here concretely, it refers to worldly
love . Through the translational analysis of this poem, we could note the following: 1. When
translating the image “east of lotus leaves”, the translator used the strategy of Foreignization,
faithfully transmitting the denotation of this image; to facilitate the readers’ understanding,
he indicated in the footnote that it is a song about a ﬁsh which, in the greed of the things of
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the world, bites the hook that will capture itself. It was an impeccable translation approach,
but if one could add the connotative information of this image in the footnote, it would be
an imaginative cumulation, since through these one could observe the Buddhist ideas always
proclaimed by the poet.

b. symbolic images of zen ideas (buddhist ideas)
(1). 薄暮空潭曲，安禅制毒龙。《过香积寺》(Na névoa do entardecer, na margem do
lago, um monge em meditação, amansando o dragão envenenado. (part of the poem “Visita
ao Templo do Perfume Perpétuo”, P.65))

As we have pointed out above, Wang Wei’s poems are full of Buddhist ideas. Here is a
good example: the “dragão envenenado (poisoned dragon)”, as the translator’s footnote indicates, symbolizes, for Buddhists, the passions and illusions impeding enlightenment and
wisdom, which can lead to Zen’s reﬂection of the readers. Here, during the translation, the
strategy of Foreignization was used and to facilitate the readers’ understanding of this exotic
culture, the translator oﬀered information about the symbolic image of “poisoned dragon”
in a footnote. In front of the tranquil and transparent lake, the poet thought of the descriptions in the Buddhist sutras that say that, in a lake in the west, there was a hidden dragon
that often harassed the people; after knowing this, the Buddhist monk managed to tame the
poisoned dragon with Buddhist doctrines, causing him to leave the lake and never bother
people again. For the poet, Buddhist doctrines not only tame the poisoned dragon, but can
also help contain evil thoughts and intentions; only after overcoming these evil thoughts and
intentions can one truly understand the deep meanings of Buddhist ideas and the truths of
Zen, enjoying inner peace and serenity. Through the translational analysis of this poem, the
following is observed: when translating the image “poisoned dragon”, the translator adopted
the strategy of Foreignization for the transmission of this image; despite this, to facilitate the
readers’ understanding, he presented a footnote explaining these connotations reﬂected by
this symbolic image.
(2). 却顾身为患，始知心未觉。忽入甘露门，宛然清凉乐。《苦热》(O nosso corpo,
sempre uma fonte de cuidados, por isso, melhor deixar o coração adormecer. Depois, franquear o Portão do orvalho suave e alcançar serenamente a alegria, a frescura. (part of the
poem “Sofrendo de calor”,P125))

For the ﬁrst and second sentences, in the footnote, the translator indicates that “o nosso
corpo, sempre uma fonte de cuidados (our body, always a source of care)” is an allusion to
Lao Zi’s Dao Dejing (O Livro do Caminho e da Virtude (The Book of the Path and Virtue)),
which is “I’m unhappy because I have a body. If, absence of the body, no unhappiness”; the
following sentence was translated to “ por isso, melhor deixar o coração adormecer (so, better let the heart fall asleep)”. It seems that this is a natural reasoning, because the body is a
burden and needs a lot of care, it is better to let the heart fall asleep: it seems that what is
being transmitted is a pessimistic attitude that denies life. But is this the only interpretation?
We believe that there is also another interpretation, since the word “觉” has two meanings
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(“sleep” and “realize”). The translator adopted the ﬁrst meaning “to sleep” and translated
the phrase to “better let the heart fall asleep”; but if we choose the meaning “realize”, the
ﬁrst two sentences can be translated “o nosso corpo é sempre uma fonte de cuidados, só
agora é que eu me dei conta disso (our body is always a source of care, only now have I realized it).” The word “甘露门”, which is in the third sentence, was translated literally (Foreignization) into “Portão do Orvalho Suave (the Gate of Soft Dew)”; and about this image, the
translator did not oﬀer any information in the footnote, since the last sentence can be used
to supplement the idea of this image. Based on the third and fourth sentences, readers may
believe that “ franquear o Portão do Orvalho Suave (crossing the Soft Dew Gate)” can bring
“ a alegria, a frescura (joy, freshness)” and come to the conclusion that “ Portão do Orvalho
Suave (Soft Dew Gate)” is about a very cool place and a source of joy. Of course, we can also
clarify the connotative information of this symbolic image: “甘露门”, the Buddhist expression, is not a “gate9” whatsoever as the literal meaning indicates, it refers, in fact, to the doctrines of Buddha; with this, the last two sentences can be translated “Only if one begins to
profess the doctrines of Buddha, can one really feel the fresh joy”. Apparently, the poet is
describing the unbearable heat in summer; but if it is to describe the heat, why did he alluded
to the Taoist10 image of “the body is a source of care” and the Buddhist image of “Buddha’s
doctrines”, in our view, here, the poet, when speaking about “the body is a source of care,
“is also referring to a Buddhist idea:” to break physical restraints and worldly temptations,
enlighten the mind to see the essence, and then reach the level of harmonious life. “ Through
the translational analysis of this poem, one can conclude that: 1, the interpretation of a word
can aﬀect the interpretation of the whole poem; 2. For the symbolic image in the third sentence, the translator adopted the strategy of Foreignization during the translation, nevertheless, he did not give an explanation of the connotation reﬂected in this image; since it is
an image rooted in Buddhist culture, it is better to oﬀer the connotative information in a
footnote, to facilitate understanding and to aid the line of reasoning of the readers.

3. Conclusion

Leisure activities have existed since antiquity and include various forms; since leisure
reading is one of the static forms of leisure, reading poetry has also been a tradition since
antiquity. Readers, when immersed in poetic works, always have a free and relaxed spiritual
state, which is diﬀerent from the leisure brought by the reading of other genres. In our age,
with the hectic pace of life, we often need to cultivate our temperament and seek spiritual
comfort and sustenance in books; poetry, as one kind of literature, can help us in this aspect:
in the world of poetry, we can seek a spiritual life of the highest level, and then we can reach
the tranquillity and relaxation of mind and body. Through the analysis of these poems, we
can get an idea about how the translator has overcome untranslatability in the transmission
of symbolic images. It may be noted that the translation approach varies according to the
various cases, the translator sometimes brings readers closer to the exotic culture of the

Many Buddhist expressions have been translated into Chinese based on the transliteration method, so it is better
to consult the source to decide whether these Chinese expressions of Buddhism can be translated using the
literal translation method for other languages.
10
Zen is a branch of Buddhism, developed in China based on Taoism and Confucianism.
9
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source language, sometimes brings the source language culture to the target language readers; and to facilitate readers’ understanding, the translator sometimes also uses footnotes
to clarify connotations in the symbolic images of the poems. In addition to this, we also ﬁnd
some characteristics of Abreu’s translation: 1. there are cases in which the translator did not
interpret exactly what is in the poems, it is not known if this interpretation results from the
translator’s purpose, or if it involves unawareness of some connotations; if it is the ﬁrst case,
then this interpretation should not be regarded as an incorrect interpretation, instead it
should be considered as a purposive (re) creation; 2. there are cases in which the translator
has omitted information, which is more often the case in the titles, which, of course, are the
translator’s purposeful practices; although we do not know the reason of this approach for
certain, we believe that it would be convenient to transmit all the information of the titles,
since these generally serve to contextualize the reader.
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THE CUrrICULUm oF THE FAmILy sCHooL ProgrAm (são PAULo brAzIL): bETWEEN THE FormALITIEs AND rEsIsTANCE oF LEIsUrE
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AbsTrACT
Cutting out a doctoral thesis research, this research reports the practices of the Family School Program
(PEF - São Paulo / Brazil). The actions of the Family School Program (PEF) aim to occupy the school
space at weekends with educational, cultural and sports activities / workshops from four axes: health,
work, culture and sport; with the intermediation of university scholars, promoting experiences and
practices of a sports, cultural, training for work and health care and prevention. In this way, we aim to
point out and discuss the relationship between curriculum and leisure as ﬁelds of knowledge that are
associated by teaching ways of being in the practices of this Program. As a research strategy, bibliographic review, document analysis and immersion in the ﬁeld were used. The main instrument for data
collection was participant observation and a set of interviews with twelve university educators who
work in the PEF. For the treatment of the data, we used the Foucaultian discourse analysis. In understanding the curriculum as a cultural text, we identiﬁed that the Program has two curricula: a formal
one, which follows the guidelines and guidelines of the State Department of Education of São Paulo
and bases the organization of the actions of the Program in the axes of health, sport and culture; and
a resistance curriculum, considered as spontaneous and uncompromising, that resists to exist, because
the community chooses the practices and participates in the activities that have desire and will, occupy
the schools to play ball, table tennis, listening to music, doing the nails, meet, talk and pass the time.
Thus, this part of the thesis presents the curricula of the Family School Program through the discourses
of the university educators who are the mediators of the actions, reporting the presence of the formal-prescribed curriculum, the one that has the programmed and more directed activities and the curriculum of the resistance-elaborated, constituted and persistent in and for leisure experiences.
kEyWorDs
leisure, curriculum, Family School Program.

Introduction

Considered as a space of multiplicities of all kinds, the curriculum disseminates diverse
knowledge, promotes “varied” encounters, makes decompositions, produces “uncontrollable” contagion, “unsuspected” events, also organizes and delimits spaces (Paraíso, 2010a).
In this sense, the curriculum, in addition to school curricular policies, communicates with
other spaces and senses, from educational policy to everyday cultural experiences, such as
music, radio, internet, cinema, games, games, sports, among others.
Paraíso (2010b) points out that the curriculum has been investigated through cultural
artifacts, seen as practices, contents and leisure experiences. According to the author, this
connection occurs through the most diﬀerent and diverse types of objects, especially when
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leisure is considered as dimension of culture and the curriculum characterized as cultural
practice or cultural text.
In this way, it is possible to understand that leisure and the curriculum produce meanings and meanings that form, teach and contribute to the constitution of individuals, that
is, teach ways of being, are components of the ﬁeld of culture that promote teachings, propagate knowledge and knowledge on various aspects of human life.
The so-called “teaching machines”, by Giroux (2001), or “teaching machines”, by Paraíso
(2010a and b), theater, TV, cinema, radio, internet, games, games, dances , lyrics, magazines,
newspapers, corporations (Disney), among others, are artifacts that have a curriculum and
often involve practices and leisure experiences. These non-school curricula need research
and understanding, since they are artifacts that produce knowledge and knowledge, form
individuals and generate meanings (PARADISE, 2010a and b). Understanding and dismantling
these artifacts, as well as understanding how they work, is important in the struggle for a
less domineering world, for more digniﬁed life experiences that contribute to the personal
formation of communities. Giroux (2013), as opposed to social and cultural reproduction,
takes the curriculum as antagonism, seeking to overcome pessimism and immobility, proposing a theory of resistance. For the author, the curriculum is a form of liberation and emancipation of the subjects, promotes processes of creation, collaborating for a pedagogical look
beyond the formal structural education. In this way, we investigated the curriculum of the
Family School Program (PEF), a public action instituted between 2003 and 2004 by the Secretary of Education of the State of São Paulo - Brazil, aiming to promote activities, workshops
and experiences on weekends in state schools. In the research, we identify that these practices are implicated pedagogical and political issues that merit research, as they have ways
of being and teaching that can be broadened to questions of non-school curriculum approaches and their cultural artifacts. Therefore, the purpose of this research is to diagnose and
report the practices of the culture and sport axes of the Family School Program (PEF), as artifacts that promote the link between curriculum and leisure. Understanding that the Family
School Program expresses two types of curricula: formal and resistance.

methodology

Based on the Cultural Studies, through textual and discursive analysis, this research used
three strategies of data collection, bibliographical textual analysis, documentary and ﬁeld
research. For ﬁeld research, we use observation techniques and interviews. The observations
occurred during eight months of visits to eight schools of a Regional Board of Education of
the State Secretariat of São Paulo that oﬀers the Program in twenty eight units of its sixty
seven schools. The units observed were chosen for accessibility and intentionality, considering the number of activities, the public served and the duration of the Program.
The observations were guided by a ﬁeld diary, which observed meetings, events and days
of activities. The interviews were conducted in a unit that had the largest number of university
educators, respecting the criterion of data saturation. (I do not know what this criterion is.
Twelve interviews were carried out from a semistructured road map with university
subjects of the Family School Program, with ﬁve men and seven women, from 19 to 28 years
of age. The students attend: Physical Education (5 subjects); Business Administration (5); Pedagogy (1) and Bachelor of Information Systems (1).
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This research was approved by the Ethics Committee of the Federal University of Minas
Gerais (UFMG).
The treatment of the data occurred through Foucaultian discourse analysis. According
to Foucault (2013, p. 49) analyze speeches: “nothing is more than reverberating truth ... a
game of writing and reading. It is annulled in its reality in view of signiﬁcance, “that is,” discourse is constituted by a set of sequences of signs, as statements, that is, as long as we can
attribute them to particular modes of existence “(122).
The discourse was ﬁxed in the statements that are present in the same type of discursive
formation. In this way, we consider the regularities, repetitions, sayings, events that produced
the formation of the discourses of the university educator subjects

A Program with a double curriculum: formal and resistance

A number of studies deal with themes that permeate the ﬁeld of leisure, culture, consumption and involve personal and social values such as social network investigations, comic
books, musical manifestations, ﬁlms and media elements (PINAR, 2011; SALES, 2010A, 2010B
And that they operate with artifacts that have a curriculum with the transmission of meanings, in the representations and meanings for a given community or group of individuals.
Some researches have been using this approach of the curriculum to carry out investigations
that are connected to the ﬁeld of leisure. Thus, it is interesting to note that, through these
artifacts, leisure with its ease of ﬂow reaches the practices of pedagogy, culture, sport, curriculum and politics.
For Paraíso (2010b), what happens in the “space” between curriculum and leisure is
culture. Each ﬁeld has its characteristics and dilemmas, among them, culture is situated as a
union that composes and problematizes, permeates all the events of life and is situated at
the center of social relations and, in a privileged way, in the ﬁeld of language. In this way, leisure, understood as a “cultural dimension”, and the curriculum, as “cultural practice” and a
“cultural text with interested representations”, are integrative and complement each other.
Paraíso (2010b) points out that this union between leisure and curriculum is the result
of changes occurred in the conception of discourse and understanding of the language of
the curriculum itself, both are understood as discourse and as cultural texts. The author characterizes discourse as practices that seek to stress the relations of power, producing reality
itself, with representation of text that is constituted with meanings and signs.
In this scenario, the curriculum is a discourse and a cultural text that implies relationships of power-knowledge and gives possibilities of seeing and giving sense to the world. Culture and curriculum go beyond the barriers of formality and overlap the school walls, the
curriculum creates diﬀerentiated links from the meanings and representations of experiences
and leisure contents.
Curriculum and leisure complement each other and become components based on culture and education, mediated by pedagogical and political devices, their approaches intersect
and, rather than building knowledge, they promote experiences of thought, instruction, discernment, perception, mastery, communication, personal and social coexistence. The subjects savor the cultural and educational aspects through practices, experiences and leisure
contents that are composed by a curriculum.
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Thus, taking the curriculum of an Educational Policy Program as the PEF, as a formal curriculum and curriculum of resistance, is to seek articulation and approximation with curriculum studies and cultures that are making a contribution in the ﬁeld of leisure Cultural Studies.
Therefore, leisure and curriculum have expanded relationships and expanded dimensions in
research, professional intervention and the experiences of individuals. In this context, the
formal curriculum and the curriculum are not competing but integrated with actions and
perspectives (ALVES, 2017).
The formal curriculum has as its central theme the reading competence, is solid and is
based on the Axes of the Family School Program, formed by the Program documents. It seeks
to maintain and integrate the actions of the week with the actions of the weekends, translate
into its practices the goal of reducing violence and occupying the time of the “family” with
actions that form for work and health; oﬀer sports and cultural options for communities of
periphery that have little or no access to leisure experiences. It is a curriculum with a vertical
characteristic, organized from top to bottom, from the General Coordination of the Program
to the local management (ALVES, 2017).
The resistance curriculum was elected as the curriculum in action. Created by the practices and movements of communities and university educators, it is involved and spread in
the informal actions of the Program, it is given by the practices of soccer, table tennis, beauty
workshop and meetings for chats and parties. It is not opposed to the formal curriculum,
but rather to reaction and struggle, because it operates from the creative choices and actions
of people and university educators. Their practices are appropriate for children and adolescents who do not want a continuity of the school week’s activities, but a break with the
school’s ways of being. It is a curriculum mediated by university educators who act for two
reasons: keeping their scholarship and educating children (taking them out of the unsafe
space of the street and bringing them into safe school space). The resistance curriculum is
organized horizontally, through regional, local, university, school and community management (ALVES, 2017).
Thus, leisure practices within an Educational Public Policy Program have a curriculum,
which involves knowledge and skills that are disseminated and expanded. These aspects can
be visualized in studies that analyzed diﬀerent artifacts, such as music, cinema, comics, news
and social networks (GIROUX, 2001, SILVA, 2010; RIBEIRO, 2010, 2015, FREITAS, 2010; SALES,
2010, 2014; CUNHA, 2010, 2011, 2014, PINAR, 2007, 2011).
Therefore, the formal curriculum and resistance curriculum are in the PEF with ﬁxed activities that occur with or without the mediation of university educators and with or without
the intervention of General, Regional and Local Management. To identify this “dual curriculum” of the Family School Program, we took the Eight-Month PEF exam; pointing features,
looking and analyzing documentary speeches, dialogues, coexistence and interviews.
These discourses, based on Foucault (1988), allow the propagation and production of
power. According to the author, there is no discourse of power on the one hand and, in front
of it, another counterpart, since the powers circulate. Thus, in looking at the production of
discourses around the Program, I identiﬁed the fabrication of a dual curriculum; which we
call a formal curriculum and curriculum of resistance.
In this work we speciﬁcally bring up the discussion around the resistance curriculum.

THE CURRICULUM OF THE FAMILY SCHOOL PROGRAM (SãO PAULO - BRAZIL): BETWEEN THE FORMALITIES AND RESISTANCE OF LEISURE

The resistance curriculum

The “corner of beauty” is the space usually frequented by girls and women who get together to do their nails, listen to music and socialize. Present in six units observed and possibly present in other schools, it is seen here as a workshop of the resistance curriculum
because it represents a time for women and girls to meet university students and chat. It is
an exchange of knowledge and knowledge between the community and university students
(in all the schools observed are university women educators that intermediate this practice),
they deal with diverse topics such as relationships, politics, personal problems, beauty care,
etc. They get together, nail, chap, talk, listen to music, and often not all girls do nails or
straighten their hair, but they’re close to that. Some university students responsible for this
workshop report that:
Girls come and do nail to talk. No, I do not teach, they just want to do it. We just paint it,
sand it and paint it (subject 1).
Sometimes I do not have material, so they bring the different glazes and we’re talking
(subject 8).
Already comes with washed hair, just dry and chapel. Chat (subject 13).
They like to talk, they want attention, we listen to music, doing and talking (subject 11).

The speech of the university students studying Business Administration, Pedagogy and
Physical Education and who work with the “Beauty Corner” portrays the motivation and interest of the girls and women of the community for beauty and encounter, promoter of dialogues and conversations. We consider this practice as part of the resistance curriculum
because girls do not want to learn to do nails and take care of their hair, but rather to be
cared for and enjoy moments of laughter, conversation, listening to music and meeting other
girls and women, for friendship and for the moment of being nearby. They come in and out
of school when they want, do not set times, and do not attend other workshops. The “corner
of beauty” communicates a leisure practice that ﬂows spontaneously in the actions of the
PEF and resists to exist, because it contradicts the logic of the Program and is preserved by
the adhesion of the girls and women of the communities.
Thus, the speeches of university students are speeches that need to be seen, shown
and recognized, because of the importance that this encounter between women and girls
promotes. They are movements that generate impacts, can contribute to the displacement
of micro-powers and produce knowledge around that moment (ALVES, 2017).
These sayings can often be little spoken and heard speeches, but they resist and point
out the importance that the community attributes to this experience in the PEF. They are
discourses of the resistance curriculum of the Family School Program, which demonstrate
the reality of the practices that can be qualiﬁed without interfering with the spontaneity and
the ways of being that develop (ALVES, BAPTISTA, ISAYAMA, 2017).
Foucault (2008) points out that it is necessary to renounce themes that guarantee the
continuity of some types of discourses and to be willing to support and receive discourses
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that break in the event, at that moment and in that dispersion allow to be repeated, known,
forgotten, transformed, erased , hidden, or that surfaces and is recognized as truth.
At this juncture, the words of nail making to talk and listen to music represent the leisure
of girls and women (according to the talk of college students) who attend the PEF and make up
a “true” speech, which must come to the fore and be valued. The “Beauty Corner” is a workshop
that is not sought for the possibility of employability, but for meeting and friendship.
In this respect, Marcellino (2008) people value leisure, however the resonance of this
need is low. The author points out that when one lives with people, one can perceive the
necessity of the values of leisure in their lives.
By examining more closely the documents related to the axes of sport and culture (SãO
PAULO, 2004, SãO PAULO, 2010, 2013, 2014, 2016), since they are those that oﬀer more characterized practices such as leisure, , dances, collective meetings, parties, cinema, drawing,
face painting and guitar are PEF activities that point out elements and characteristics that
compose leisure, as well as the “Beauty Corner”.
We understand that leisure experiences in an Educational Policy Program such as PEF
are marked by components of fun, rest and personal and social development. They ﬂow in
an available or non-obligatory time, with a space adapted to the experiences, by means of
satisfactory and uncompromising attitudes, leading people to critical and creative experiences (DUMAZEDIER, 1976, 1980, MARCELLINO, 2004, 2005 and 2007, ALVES, BAPTISTA , ISAYAMA, 2017). This time of leisure, in the context of these policies, develops sensibilities,
pleasure and playful enjoyment, produces social practices culturally constituted in approach
to other spheres of life (MELO, 2011a e b, 2013; GOMES, 2014), therefore the PEF is operationalized with leisure activities, located predominantly in the areas of sport and culture.

The sport and the resistances

The São Paulo papers (2004, SãO PAULO, 2010b, 2013, 2014, 2016) present an approach
related to the pedagogy of cooperation to the sport axis, which includes the theory of cooperative games and discourses on the culture of peace and the minimization of diﬀerences
through these practices. According to Martins and Grillo (2004), the Cooperative Pedagogy
contributes to show and experience sports practices in other ways that are not only competitive and exclusive to the fundamentals of modalities, but that include and promote participation and cooperation. In addition, the same document points out that: “In the sports
area, there are games, games, athletics, team sports, gymnastics and martial arts” (BARBOSA,
2004, p.27).
However, in the present research, we do not ﬁnd athletics or gymnastics experiences,
but table tennis and indoor soccer are practiced in all observed units (eight schools). As for
the cooperative game theory approach, based on the sport axis, we understand that it serves
the technique of coexistence as one of the modes of teaching to be subject in the scope of
the PEF and is manifested in other ways in the resistance curriculum, when the community
insists playing football and practicing table tennis.
Bendrath (2010; 2011), in his research, detected that the sport axis is formed by collective sports practices, mainly by soccer of hall, due to the facility and the demand of the community involved and of the university educator, who organizes the actions. In our research,
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we also identiﬁed indoor soccer as one of the most sought after practices, as well as table
tennis.
The sport axis is driven by educators who have aﬃnity and love sports and do not necessarily have physical education training. Marcellino (2003) and Isayama (2003) point out
that the interventions of monitors - entertainers - in leisure are initially due to their personal
abilities and interests and, later, by the employer ‘s demands and / or taste of the communities served.
In the context of the PEF, we noticed that some university students and volunteers work
in sport workshops from a training perspective (they participate in championships and organize workshops as training on Saturdays and Sundays in the morning), but most adapted the
sports modalities to the recreational and playful . In this direction, the boys arrive, ask for
the ball and organize to play (ALVES, 2017).
The practice of football and table tennis are spontaneous experiences, which ﬂow with
or without the presence of the university educator. They are unpretentious practices and are
part of the resistance curriculum, because they do happen, they last. The community appropriates the space and when the school does not oﬀer the material, the children or adolescents themselves bring the ball and request the assembly of the tennis table. Generally, the
role of University Educators is to observe and “maintain peace” during the game and to organize championships and games. In some school units observed, the futsal is organized by
a volunteer. The university educator is a mediator and interventionist who negotiates, dialogues and seeks to meet the wishes of the community when proposing or organizing an action
(ALVES, 2017).
There is a predominance of the practices of soccer of salon and table tennis in all the
eight units observed. In unit C, for example, skateboarding is made present by an educator
who has skill and aﬃnity with this modality, already in unit B the ﬁghts are contemplated,
through the performance of two volunteers who systematically oﬀer Kung Fu every Sunday to
afternoon. In units D and F, slackline is present through the action of university students who
have skills with this modality and capoeira manifests itself in schools A, C, D, E and F through
established partnerships with volunteers and the personal skills of university educators.
It was possible to identify that, in the Sports axis, the workshops are collective and individual corporal practices, exemplifying this issue, there are practices such as: soccer, volleyball, basketball, table tennis, lady and chess. In addition, we observe the practice of trick
tournaments, gymnastics, cycling, ﬁghts, stretching and capoeira classes. We explain that
the registration of sports projects is smaller than in the other axes (culture, work and health),
however the sports actions move and attract a large audience to enjoy these experiences.
Therefore, we consider that sports practices form a resistance curriculum because they are
actions chosen and practiced spontaneously and pleasantly by the community, with or without university intervention.

The Culture and resistance

Another axis we are dealing with is the axis of culture, described in more depth in the
documents and that, even, they present the word leisure in the frequency of ﬁve times
throughout the text of the document Ideas 32 (SãO PAULO, 2004) . The approach given to
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leisure in this document is related to the lack of space and leisure equipment and associated
with the processes of education, sport and culture. In addition, there are statements that
address aspects related to the reduction of violence and culture of peace, as shown in the
sections below:
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Thus, schools open at weekends are privileged spaces for leisure activities, culture, sports
and professional qualiﬁcation, oﬀering an alternative of integration and formation of links
(p.21).

It is the open, organized school, providing pleasure and leisure in a cooperative work in
which each and everyone has something to oﬀer and to build (p.29).
Public schools open on weekends with sports, art, culture and leisure activities, with a view
to disseminating a culture of peace and non-violence and promoting citizenship and the
human and social development of adolescents, youth and their communities, especially
those in situations of social vulnerability (p. 47).

Just as in sports, the culture axis has as one of its bases the pedagogy of cooperation,
as a way that can enable individuals to deal with diﬀerences (MARTINS & GRILLO, 2004). We
observe, in the practices of the Program, that the culture axis integrates several publics,
mainly children and adolescents; promotes the integration of university educators in their
actions and; in addition, it allows a greater participation of students and teachers of the
school who, because of the events, participate in the activities at the end of the week, such
as on “Mother’s Day”.
On this “homage to mothers” day, the activity was composed of choreography presentations and poems made by the students of the school units, in harmony with the participation of the school teachers. Students rehearsed at weekends, watched and mediated by a
college educator and the school’s Physical Education teacher. The presentations and honors
of the schools took place on a Saturday, in all the educational units that make up the PEF of
the chosen board (ALVES, 2017).
These actions have the ability to aggregate the audience and integrate the demands of
the week and the weekend. Thus, it was possible to notice that the culture axis is attractive.
In it are registered workshops and events concerning the commemorative dates, parties and
dances and, also, are promoted permanent actions, formed by musical, rhythmic and socialization activities. From this perspective, dance and listening to music integrate the formal
curriculum and resistance curriculum of the PEF, because the community has freedom, connects the sound, puts to play the songs that it wants and, at the same time, participates in
requested and directed actions by the Secretary of Education, as some feasts and tributes.
Generally, the songs related to the gospel, funk, sertanejo, pagode and pop movements are
those chosen by the communities (ALVES, 2017).
São Paulo (2010b) points out that the Culture axis involves diﬀerent forms of artistic expression and seeks to represent human expression in the diﬀerent languages: theatrical, cinematographic, corporal, musical, plastic, photographic, folk and scientiﬁc. This axis has as
its goal “to promote the (self) knowledge and critical sense of the participants, to collaborate
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in the formation of the identity and to propitiate the experimentation of other roles in the
sense of representations and scenarios” (SãO PAULO, 2010b, 2013).
Napolitano (2004) clariﬁes that culture has been presented in the PEF as an articulator
between the school and the community. The author aﬃrms that the relationship between
school and culture aims at strengthening self-esteem; the strengthening of social identities
and the expansion of the repertoire of symbolic goods available to students and their communities. The Program also intends to achieve the construction of a “culture of peace”, a matizadora of violent social relations, which is more dramatic the greater the socioeconomic
exclusion of the communities.
Through the social and collective experiences that the culture fosters, it is possible, in
the articulation between school and community, to act to improve the self-esteem of children
and adolescents, as well as to contribute to the formation of identities and to extend the experiences, customs, habits and leisures.
For Napolitano (2004), cultural practices occupy a necessary space in the life of these
communities, oﬀering meanings and rebuilding the social fabric, recognizing cultures that
seem to acquire a new meaning, leading to possible cultural criticism.
Thus, the axis of culture was formed with the aim of diﬀusing diﬀerent artistic manifestations, promoting access and democratizing diverse cultural tastes and experiences of the
participants. This axis is considered as one of the main, since it has the possibility to cover
diﬀerent publics (SãO PAULO 2010b, 2013). In this axis, there are also dances, children’s cinema, music classes, celebrations and children’s drawing (all units observed oﬀer these activities); the handicraft operates with the axis of culture and work and was present in six
school units as a workshop for girls and women.
The community needs to have alternatives, to be experiencing and knowing possibilities
that arouse the taste and the interest for the divergent practices of leisure. Melo (2011a) suggests that this process represents a “cultural literacy”, educating beyond writing, for “sounds,
looks, palates, sensations in general. Potentializing and amplifying such important human dimensions seems to be a necessary point “(p.9). Thus, it may not be coherent to deﬁne a theme
for action planning, but rather to think about strategies for broad cultural education.
The production of the discourses, around the culture and sport axes, start from the techniques of governance of coexistence and non-violence, recruiting cooperation as one of the
values for the objective of the PEF to materialize. Cooperation is used as a power technique
to teach less violent and peaceful ways of being.
According to Ribeiro (2010), force correlations do not exist without resistance movements and these movements are inherent to power relations, are entangled and involved in
networks. Resistance exists wherever power is, multiplies and integrates driving strategies
and technologies (FOUCAULT, 2003).
Power relations, such as operate in a society such as ours, have, for Foucault (2005), a
foundation, a point of anchorage that represents a certain relation of strength historically
established in war and war. In this scenario, political power has the function of reinserting
this relation of force in other ways and in other means, through a kind of silent war, in institutions, in economic inequalities, in language, in the bodies of one and the other, and so on.
And yet, where there is power, there is resistance, so there is not speciﬁcally a place of
resistance, there are moving and transient points that are distributed throughout social struc-
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ture, causing and leading to movements and circulation of that power. In this context, the
curriculum of resistance, which also encompasses the curriculum in action, is represented
by the community organization, its spontaneous practices that are part of the local culture
and context. The PEF community demonstrates this mobility when it adheres more to some
of the program’s proposals than others and proves this movement when it occupies the
schools to listen to the songs they want, to play the modalities they desire and to simply sit
on the patio and chat , without attending workshops or practices directed and organized in
a systematic way (ALVES, 2017). In this way, leisure and curriculum are important in the school
context and can contribute to a diversity of educational processes, provided that they are
elaborated by personal choices and motivations that portray the taste of communities and
that are not seen and treated in isolation within of school units. Thus, cultural practices linked
to leisure have their own curriculum, which selects, communicates and translates forms of
conduct, knowledge and subjectivities

Conclusions

1. The PEF is composed of a dual curriculum, the formal and the resistance curriculum.
In the formal curriculum, the public complies and participates in the activities scheduled and scheduled by the Coordination; in the resistance curriculum, communities
occupy schools for futsal, table tennis and beauty corner practices. The resistance
curriculum was chosen because it represents the power of people to articulate and
choose the activities they enjoy doing on weekends. This curriculum is ﬂexible, fun,
improvised, and adaptable.
2. From the discourses of university subjects, it was possible to infer that leisure is the
main reason for children and adolescents attending schools, another evidence to
strengthen and structure these experiences in schools at weekends;
3. There is a relationship of knowledge and power that occurs all the time in the discourses of the Program, power is not ﬁxed, it moves from situations and circumstances.
The Program governs and is governed, as well as this movement happens with all the
actor-subjects involved in these practices. The power and know-how of the actions of
the Program are instantaneous and suﬀer and act in constant change, there is a game
of power and knowledge between the PEF curricula and the school curriculum.
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sELF-ImPosED ExILE As A Form oF soCIAL rEsIsTANCE. CULTUrAL
TrANsmIssIoN AND CoNTrIbUTIoNs To THE FIELD oF EDUCATIoN:
THE bIogrAPHy oF AN ArgENTINIAN sCHoLAr IN mExICo
Rosa Martha Romo-Beltrán1

AbsTrACT
My interest in this paper is to elucidate the complexity of the processes through which transmission
takes place, since both language and the construction of meanings are present in its cultural dimension
and lead to ongoing processes of creation and reconﬁguration by both the transmitter and the receiver.
The analysis of the data emphasizes family and cultural transmissions, especially those that deﬁned
the processes of formation, choice and contributions in the professional life of the case I discuss, where
a process of self-imposed exile emerges as a socio-biographical construct and an option for resistance
in the face of conditions of State-sponsored violence.
The approach adopts a biographical perspective that utilizes Dosse’s contributions (2011) based on the
fundamental notion of the modal biography which underscores the possibility for researchers to analyze
cases not in terms of their singularity, but on their own terms as a means of reaching an understanding
of what occurs in society in a wider perspective.
The subject of this paper is the trajectory of a scholar who ﬂed from her native Argentina in 1976 into
self-imposed exile in Mexico due to the imminent coup d’état in her home country. She was soon invited
–around October 1976– by recently-appointed authorities at the Faculty of Philosophy and Letters of
the Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) to join its teaching staﬀ and participate in redesigning
the study program for the College of Pedagogy. In that project, she left a strong imprint of curricular
and institutional innovations, and her proposals continued to mark academic life at that institution
through the 1980s and 1990s. To those signiﬁcant contributions we must add her participation in other
projects of innovation and her discussions and contributions to the ﬁeld of education that continued
well into the ﬁrst decade of the 21st century, before her eventual retirement.
The case I refer to is that of Martha Casarini, a key ﬁgure at the UANL because of the strong academic
leadership she showed from the moment she arrived and her ample professional experience, which
coincided with the climate of open discussion and academic-political transformations that was encouraged in the Faculty. This propitiated transformations that aﬀected not only the Faculty’s study program,
but also including changes in the institutional environment, as well as important discussions and contributions to the ﬁeld of education in general. From her place in the College of Pedagogy, Casarini stimulated, and collaborated in, processes of innovation.
This paper accentuates cultural transmissions, especially those that from her early family life deﬁned
the processes of formation and election of Casarini’s career in academia. In this sense, it stresses the
importance of family migrations –both national and international– motivated by the search for better
living conditions; a chain of displacements that culminated with her self-imposed exile in 1976. I seek
to demonstrate that while exile constituted an abrupt rupture in various dimensions of Casarini’s life
trajectory, it also reﬂected a choice and a process of resistance against the conditions of social decomposition that her country of origin was suﬀering. For this reason, I approach these constructions from
the possibility of the agency that subjects exercise during their historical development; constructions
that, at the same time, extend out to other planes and trajectories of life, for we can identify new constructions and contributions, both cultural and academic, in her country of destination.
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To what does one allude when speaking of transmission? My perspective sustains that
this concept denominates complex processes characterized by the appropriation of shared
meanings (Candau, 2008) that traverse contiguous generational cohorts, especially associated
with the dimension of family. These processes of transmitting capital entail both memories
and forgetfulness, as well as forms of emission and reception. To speak of transmission is to
refer to a selective recovery of the past; that is, to socially-important meanings that are rescued and passed on from one generation to the next. Parra (2009) broadens this perspective
by identifying the complex processes through which transmission is constructed, given that
it involves constructions of the language and meanings that subjects receive from preceding
generations. Indeed, far from consisting in mere reproduction, the process of transmission
becomes complex because of the re-signifying that each subject performs, for transmitting
the new always comes up against the achievements that both ﬁgures involved –i.e., transmitter and receiver– privilege above all else. In this way, that which is passed on is constantly
modiﬁed according to the vicissitudes of our life and desires.
It is impossible to conceive the process of transmission as a lineal, mechanic phenomenon, or as simple reproduction, for receivers always inscribe it with diﬀerences. For this reason, one must stress that transmission is successful only when the receiver has spaces of
freedom that constitute the base from which she/he –as subject– can abandon or re-encounter the past. In this sense, it always represents a process of creation and re-creation.
Transmission alludes to both past and present in a dynamic of continuous re-signiﬁcation
that is determined by our history as country, society, profession and/or family.
Transmission thus constitutes a process of construction whose ﬁnality is to ensure continuity in the succession of generations. Reception, in turn, should not be conceived as passivity but, rather, as an act of recognition towards whoever performs the transmission.

methodological framework

Dosse’s reﬂections (2011) are fundamental in both the historical reconstruction that he
elaborated regarding the evolution of the biographical focus and the concepts that his approach provided as I obtained and analyzed the data on this case. For this reason, I have
adopted and applied his notion of modal biography (Dosse, 2011) because it allowed me to
examine the data gathered through a speciﬁc ﬁgure, not by considering its singularities but
by focusing on what it allows us to say about the social; that is, recovery in a broader sense.
During ﬁeldwork, as in the process of analysis, I found that it was necessary to utilize
both documental sources and oral testimonies since in this approach the researcher is obliged
to cross-check, compare and contrast her/his sources of information in order to ensure greater objectiﬁcation of the data. The challenge in analyzing and writing consists in ﬁnding a balance between simply narrating a life and providing that narrative with scientiﬁc support.
In this article I re-examine the empirical data that I obtained through in-depth interviews
with Martha Casarini at diﬀerent times and in distinct stages of her career an during threeto-ﬁve-day periods of intensive research. Each step involved re-evaluating information that
I had already analyzed, which led to new phases of writing and the incorporation of additional
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evidence provided by both my interviewee and the documental sources that I consulted continuously. The process of immersion in ﬁeldwork took place in the years 2010-2016 and included a total of approximately 60 hours of interviews with Casarini (in addition to work with
other informants).

The encounter of academic cultures

In the encounter of academic cultures I found that Martha Casarini’s capacity to convoke
coincided with the academic and political capital that she brought with her upon her arrival
at the Universidad Autónoma de Nuevo León and with the restlessness of a group of new,
young scholars who were members of the FFyL. The academic proﬁle of those professors
was marked by a profound interest in academic discussion and critical postures towards the
distinct ﬁelds of knowledge in which they worked: psychology, philosophy, economics and
psycho-pedagogy. In the case that concerns us here, those discussions and analyses led to
the “delimitation of a ﬁeld of study: education”.
My research into the diﬀerent groups that participated in those processes and the antecedents of political militancy of those young Mexican professors revealed links to moderate
and radical leftist organizations, as I documented in a preliminary study from which I reproduce the following ﬁndings:
In the Faculty of Philosophy, these movements propitiated diﬀerent management styles between the new “groups” of the left, such as: Espartaquistas, Concepto Estudiantil, [as well
as activists from the Communist League 23 de septiembre, some of them ex-inmates who
had recently joined the teaching staﬀ] and the existing groups of liberals and conservatives
that had predominated in the Faculty since its founding.
This aperture dynamized academic life: the spaces for collegial decision-making and the imprint of teamwork were instituted as the predominant model of administration, while confrontations between groups on the epistemic plane became increasingly explicit,
strengthening institutional life [by] demonstrating the existence of diverse postures, questionings and forms of approaching social complexity. This re-founding of the Faculty was accompanied by the appearance of new study programs [including] Bachelor’s Degrees in
History, Philosophy, Pedagogy, Sociology, Applied Linguistics (which replaced an earlier program in Spanish Letters) and, later, Library Science (Romo, 2012: 48).
Another antecedent of this movement was the struggle involving professors and students
who sought to gain autonomy for the university and the recently-created Union of University
Professors (Sindicato de Profesores Universitarios); two topics that I have also analyzed:
[The Union]… which, added to student activism and ‘insurgency’, culminated in 1969 when
university autonomy was achieved, as one former functionary of the Faculty, and at that
time militant of the Communist Party, pointed out:
JHT: In that same year [1968] student activism erupted in the university and in 69 autonomy
was achieved. That’s why they are commemorated here, in almost private acts, [for] the 40
years [of autonomy]… (Romo, 2012: 47) 2
2

(Romo. Interview with JHT, 19 November 2009: 6)
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This was the context that made it possible to found or, perhaps better, re-found the innovative institutional and academic projects that accompanied the reorientation of the incipient program in Pedagogy and, later, all academic programs at the Faculty of Philosophy and
Letters, embodied in an institutional proposal denominated “Alternative Academic Model”.
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Casarini’s arrival at the Faculty of Philosophy and Letters of the UANL

The context of the ideological-academic and political aperture described above included
a prevailing interest among the FFyL’s new directors to institutionalize the kind of collective
teamwork that characterized the leftist groups from which they came. For this reason, they
strove to propitiate a climate based on academic discussion, innovation and collective participation in the design of new projects. That process led to the establishment of new undergraduate programs3 in the Faculty and the opportunity to integrate new scholars.
It was around that same time that Casarini went into her self-imposed exile (1976), a
consequence of the ongoing repression that became increasingly acute from 1974 onwards
after Perón’s death and Isabel Perón’s ascent to power, which triggered a severe process of
social decomposition that impacted all areas of life: economic, professional and familiar, especially for groups of young leftist militants and the most heavily-politicized sectors. On this
topic, Rapoport (2010) elaborated an excellent synthesis:
[After Perón’s death, Isabel –his wife– rose to power…] which brought José López Rega, Minister of Social Welfare and the Private Secretary of the Presidency to a position of preeminence… instead of the strategy of convergence that Perón had fostered [Rega] deﬁned a
program based on sectarianism and isolation. [Figures] from the most reactionary currents
of the Peronist movement were incorporated into the Cabinet, while confrontations among
Peronists themselves became the central conﬂict on the political scene. Union leaders initially accompanied this strategy by applying pressure to have Minister Gelbard removed
from oﬃce and supporting government measures designed to destitute leftist Peronist governors. By mid-1975, both the Peronist left and the entrepreneurial and political sectors
linked to Gelbard, who was accused of being a communist, had been excluded from the
struggle for power (Cavarozzi, M., cit. in Rapoport, 2010: 549).

Obviously, this situation impacted civil society, but scholars, intellectuals and all militants
and adherents to leftist ideologies were aﬀected even more severely.

Martha Casarini recalled:
…and from that point on [after Perón’s death], our lives were dead…! It was terrible… terrible!!! […] The military (she summarized): did not take power then, but made Perón’s last
wife President… she was a ‘zero on the left’4 […] a women with no power and… [the military]
through her adviser Martínez, totally manipulated her… A climate of social terror descended,
especially over the universities, which were closed in late 74 and reopened in May 1975 due
to questions of political control…5
3
4
5

Which, according to one ex-director of the Faculty and militant of the Communist Party, opened the possibility to
obtain greater economic resources.
Literal translation of a Mexican expression (‘cero a la izquierda’) indicating something of null value.
Romo, Interview No. 1 to MC. 14 June 2009: p. 7-8
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Upon pursuing Casarini’s line of argumentation I found that those events were also documented by Rapoport:

Perón’s death, on July 1st [1974], came at a critical juncture for his political project. The diﬀerent political sectors and Armed Forces supported the institutional continuity represented
in the person of his successor, Isabel Perón. This did not prevent the emergence of a political
vacuum that would ultimately lead the country to an unprecedented crisis. Perón’s disappearance had erased the only leadership capable of channeling the growing political antagonisms of social struggles. After his death, conﬂicts and political violence increased in
intensity –between July 1974 and 1975 some 500 political assassinations were registered–
marking the decomposition of the Peronist project (2010: 548-549).

In the words of Casarini herself:

RM: Were you living in Córdoba?
MC: Yes, I was living [there]… in the center of the city with my parents. And well… there had
been a broad process of insurrection in the university, among young people, among political
groups… at that time [Isabel Perón’s government and Ministers] wanted to impose order by
massacring… As some of them said at a certain moment: “First, we’re going to kill those
who are in the guerrilla, then we’ll kill sympathizers… and ﬁnally we’re going to kill those
who are neutral… No one is safe from such intentions. Then they closed the university… obviously, those were terrible times for us…!6

self-imposed exile as a form of resistance

Casarini’s self-imposed exile marked a fundamental disruption in her life by generating
a whole series of ruptures that crisscrossed every dimension and temporality of her journey.
Moreover, it augured the fracturing of meanings among which migration had brought the
possibility of improving her quality of life. While exile could preserve this premise, it meant
a process of forced movement spurred by the violence that was ravaging the sending country.
This framework also allows us to understand the losses that sending nations suﬀer in
contexts of exodus, especially in the form of outflows of valuable human capital (“braindrain”) as people are forced to ﬂee from those countries for political, economic and social
As Yankelevich points out:
From a political and demographic perspective, dictatorial repression constitutes a phenomenon clearly diﬀerentiated from other migratory experiences motivated by political repression or the absence of perspectives of employment. In this regard, the intensiﬁed
repression during the almost 21 months of the government of María Estela Martínez (Isabel
Perón) and, especially, after the military coup of March 1976 [Argentina experienced] an
accelerated phenomenon of emigration that clearly seemed to be associated with a scenario
of persecution and crimes of a political nature (2010, p.23).

6

Romo, Interview No. 1, ibídem: p.12
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Cases like the one I have described involve entire generations of skilled workers. The
fact is that the Argentinian exodus included a high percentage of professional people, intellectuals, artists and individuals with at least middle-school education. This explains why so
many of those political migrants had the option of choosing self-imposed exile as a form of
resistance to conditions in their home country and to gain admission to universities and institutions in Mexico. It further hints at the kind of cultural, social and academic capital that
they brought with them to their new positions, which facilitated their institutional incorporation and consolidation of leaderships, as in the case documented herein.
We can also see that this type of political migration conﬁgures processes of resistance
in the face of situations of social decomposition in sending countries, while simultaneously
giving rise to creative practices and new cultural transmissions in receiving nations.
The case analyzed in this paper reveals the many contributions that Martha Casarini
made to academics, for in addition to directing the process of reviewing and modifying study
programs, she also contributed signiﬁcantly to constituting the discipline of education and –
in that moment– distinguishing it from the other Social and Human Sciences.
Finally, Casarini fostered bibliographic discussion and production through a series of
consultations in the year 20007 regarding the ﬁeld of study programs, with proposals that
sought to supersede those of a more instrumental kind that had been current in Mexico since
the 1970s. Another important contribution were her reﬂections on the need to construct
special didactics and institutionalize a climate of collegial academic work.

In closing

My interest in writing this paper was to explore the mechanisms of cultural transmission
and inheritance that predispose people to enter processes of national and international migration. But contexts of exile present a great diﬀerence, for underlying them we ﬁnd a forced
election that entails a tearing of transmission from the desire of subjects to situate the space
of their truth in life and existence. This is where the new socio-biographical constructs that
we have documented come to the fore, and where self-imposed exile occupies a preponderant place as a form of resistance in the face of situations of State-sponsored violence.
In no situation can the process of transmission be understood as linear. Far from that,
it is clear that things exist which cannot be transmitted or, better, are transformed, as well
as things that remain intact as they are handed down, while others are lost.
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LEIsUrE AND PUbLIC sPACEs: To EDUCATE For AND by THE CITy
Simone Rechia1
Iverson Ladewig2

AbsTrACT
Starting from the assumption that there is a lack of material to work the theme “education for leisure”
in the Curitiba public schools, the GEPLEC (Group of Studies and Research in Leisure, Space and Cities)
proposed an online education course to the municipal teachers intitled “Leisure: to educate for and by
the city”. To reach this objective, the GEPLEC produced a “Digital Interactive Book” with leisure and
city’s content. This proposal was based on data from GEPLEC research in the past 15 years which is
constantly looking for the relationship between leisure and urban planning from the city of Curitiba.
Although the data have indicated that Curitiba have many cultural and sportive spaces for activities
that reach several cultural interests, such as: physical and sports; social, artistic, manual, intellectual,
environmental, technological and touristic (DUMAZEDIER, 1998), the Curitiba native, that lives at high
social vulnerability communities, does not yet recognize all the places and possibility of access and the
use of such places. Thus, the construction of the “Digital Interactive Book” was based on all type of research (master’s thesis, doctoral dissertations and papers http://geplecufpr.blogspot.com.br) about
diﬀerent forms of appropriation of such places by children, adolescents, young adults, adults and elderly, with the objective to perceive the connection between planning, sport, life quality and the daily
use of these spaces with reference to the scope of experiences in leisure time/space. Considering the
facts exposed above, the content about the leisure studies, gave theoretical/practical support to the
municipal teachers, whose main theme was the appropriation of spaces and leisure equipment of the
city, in search of formation of students, parents and teachers. In parallel, the speciﬁc objectives were:
to analyze and to systematize deeply, the data from GEPLEC research; to understand which were the
collective arrangements by the users of the spaces intended to leisure experiences, such as sportive
centers, parks, city squares, streets and which were the relationships to the Curitiba neighborhoods;
to verify the theoretical paradigms that support the sport, leisure and physical activity conceptions at
the urban equipment, administered by the public management; to analyze and suggest new methodological strategies to teach, having as goal the education for and by leisure from the relationship to
culture/body/playfulness/city. To reach these objectives, it was adopted an ethnographic methodology,
guided by a cultural analyzes proposed by Geertz (1989). Thus, the following methodological steps
were used: 1) broad analyses of the data already gathered by GEPLEC research (2003-2017); 2) mapping
of Curitiba’s public spaces for sport and leisure; 3) systematic observation of corporal practices conducted in these public spaces and the surroundings, using ﬁlms, pictures and ﬁeld diaries; 4) interview
in selected neighborhood communities. We can conclude that the “Digital Interactive Book” brought
important subsidies for the municipal teachers and the Curitiba public schools, enabling a deeper understanding of some forms of behavior from the users in relation to the constituted and administered
spaces by the city, which oﬀer sensitive human experiences to the urban environment, and even some
complex concepts associated to the planning of these places. Considering this context, the “Digital Interactive Book” was supported by the urban pedagogy theory and may generate interesting reﬂections
about the people’s daily life in Curitiba, seeking to contribute eﬀectively with school programs and projects and the continuing training of the municipal teachers.
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In our days, to reﬂect over the leisure phenomenon in our society, more speciﬁcally, in
the school context, one must consider the daily life of each citizen, socially inserted, in a continuous process of learning and humanization that is consolidated on larger urban centers,
above all, relating to itself, with others, with the surroundings where he lives and produces
materials and immaterial goods. These dimensions, added to the formative processes may
allow the integral development of students, facilitating the formative aspect of each citizen
in the school environment and outside school as well. The present study objective was to
present a didactic-pedagogical material proposed by the GEPLEC group called “Digital Interactive Book”, created for a course on continuous formative education by the Municipal Education Secretary (SME) from the city of Curitiba, trying to materialize an online education
course for the project called EDUPESQUISA 2014. This project aimed at municipal teachers
involved in a methodological proposal applied for research practice at the school environmental, having the Federal University of Paraná (UFPR) an Education Ministry (MEC) as partners.
By this continuous formative project, teachers received guidelines to develop an investigative research to act, to produce and to publish scientiﬁc papers, by being present in the
classroom as well as at a “virtual classroom” of teaching and learning environment. During
these course, the team of instructors from GEPLEC have stimulated reﬂection, thinking and
researching diﬀerent aspects and conceptions of the municipal teachers involved. To reach
this goal, GEPLEC created a written material in the form of a “Digital Interactive Book” called
“Leisure: To educate for and by the city”.

The organizational process of the EDUPEsqUIsA at UFPr

The EDUPESQUISA project was developed and proposed to the Curitiba’s Municipal Education Secretary (SME) in partnership with the Brazilian Education Ministry (MEC) and the
UFPR, imagining municipal teachers as researchers and knowledge producers. It was approved on August 14th, 2013 by the Municipal Decree # 1.108.
This project was carried out over a 9-month period, with 18 main transversal themes
reaching approximately 1000 (one thousand) municipal teachers from Curitiba. In the case
of the group organized by the GEPLEC, the 75 teachers started to carry out proposed actions
under 3 development phases: The ﬁrst phase had 12 hours of classroom attendance, and
42 hours of studies at the “virtual classroom” about fundamentals of scientiﬁc methodology
and the base for scientiﬁc research. These 42 hours would allow teachers get used to learn
“at the virtual environment”, the main reason that GEPLEC created the Digital Interactive
Book. The second phase consisted of 4 encounters, with attendance totaling 16 hours, plus
68 hours of studies at the “virtual classroom” researching the fundamental theoretic aspects
of the course, developing and analyzing research data for the study. Finally, at the third
phase, the municipal teachers had classroom encounters consisting of 16 hours as well as
24 hours at the “virtual classroom” to produce papers, using the research data they have gathered. At the end of the project, in June of 2015, a Seminar was organized in which 90 (ninety) papers were selected by the GEPLEC instructors and presented as banners. This form
of presentation was a good way to share all the knowledge produced along all those 9
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months. We must highlight the theme addressed by the GEPLEC group in this proposal, entitled “Leisure and public spaces: to educate for and by the city” have originated at the multiple teaching, researching and extension experiences developed by the group since its
creation in 2003, reason why it was inserted at the UFPR EDUPESQUISA 2014.

The place of leisure and city theme in this context.

The right to the city is much bigger than any individual right or the right of determined
social group to access the sources of which the city has to oﬀer. According to Harvey (1989)
the right of reinventing or even change the city from the aspirations and desires of their citizens depend of a collective exercise over the urbanization processes. In other words, it is
necessary that people be aware of concepts such: city, physical education, corporal practices,
citizenship, megaevents, among others, which must be present at the Brazilian public political
agenda and mainly prioritized at the educational ﬁeld, in other to make the city a public
space for encounters, solidarity, cooperative work, leisure, culture and sports as well as oﬀering quality public services to all. A very important sociological question to be discussed
about leisure and city is the way several groups are included or excluded from these rights.
The central idea is to question in which way these rights are extended to all citizens in equal
form. The resultant conception will allow to establish an ethical-political parameter regarding
the construction of the Brazilian public politics for leisure, which should always take into consideration the social inclusion, fact that is far to occur yet. However, it is important to understand that the ﬁght for the city rights and consequently to leisure, is a historical process
under construction. Thus, to understand the connection between city, leisure and citizenship,
as a universal representation of emancipated and autonomous citizens, requires understanding as a right to be conquered. Expressed the other way, to give leisure opportunities, to
qualify and to live experiences around the cities, we must constantly ﬁght, with eﬀorts to
guarantee plenitude of life from the establishment of this social right that transits between
fable and reality. To Arendt (2000), “the basic human condition – the right to have rights”
means belonging, by the link of citizenship, to some type of organized community and to live
in an structure that everyone have rights and duties. The implication of this is to ﬁght and
conquer by collective coexistence in the public space, where the right to equality must be
always present. We must emphasize that cities are the main place where labor is produced.
But better life conditions are not always guaranteed, even to the ones which have the best
labor conditions, and consequently, the best salary. Good life condition depend upon urban
polices – transport, housing, education, public health, security, among others. In other
words, it is in the city where these variables are reinforced or weakened, and it makes all
the diﬀerence in daily life.
Considering this scenario, our major concerns are: the moment that our country is passing allow (re)thinking of leisure as a social right? Public politics linked to leisure allow the
Brazilians to access a better life quality in the cities? And this life quality contemplates better
education, proper housing, public transportation, public health, accessibility, security, urban
mobility, access to culture, among other questions? Thus, in the Digital Interactive Book we
have discussed if leisure in Brazil was treated as a business opportunity for the city economic
development or as a way to increase spaces and areas, time and education for leisure, by
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augmenting sport and cultural equipment. Thus, we try to reﬂect about the possible social
impacts on the leisure scope expected to the cities. To reﬂect about this theme, we have
started from the assumption that spaces and public equipment for leisure and sport in the
cities, may be comprehended as a possible and diﬀerent way to think and to live the city,
from its own constructive capacity and modern urban planning, having the major point of
debate the leisure phenomenon and its relationship to democratic justice.
The central premise of these analyses was that social relations in big cities are concretely
made in the form of political and special relations. The reﬂection about the social-spacial
practice, in other words, what we refer the way life works in the cities, is centered on the
dialectic relation between education, constructed spaces and its appropriation forms. The
intent of this course, and consequently the pedagogical material used, called “Digital and Interactive Book”, was to appoint interconnections between urban reality and the corporal
practices already researched by the GEPLEC group.

The organization of the Digital Interactive book.

The pedagogical-political approach adopted by GEPLEC while creating the “Digital Interactive Book”, was substantiated by the basic constructivism principals, which main premise
was to consider the students as active agents of their own knowledge. In other words, the
teachers/students/researchers were capable to construct meanings and deﬁnitions to the
content linked to the leisure phenomenon in the cities, according to their representations
of the reality where they live, from their experiences in diﬀerent urban contexts. Considering
this, the didactic material developed by GEPLEC, looked for an interdisciplinary approach
from the presentation of daily problems faced by the municipal teachers around their leisure
time/space experiences. It is exactly at the connection between the problems and solutions,
from real life, that those main themes proposed by the “Digital Interactive Book” aim to interact and to allow the municipal teachers to develop new methodological skills. For sure,
it was a challenge to oﬀer a motivational content to stimulate new knowledge to the municipal teachers. Thus, this “Digital Interactive Book” was not able to reach all the contents
and all the forms of studies about the leisure phenomenon oﬀered by the wide scientiﬁc
production in the area, since the “encyclopedia” way of knowledge organization is losing
ground day by day in our society, since communication and information technologies allow
a fast and diﬀuse access to all contents. Taking this into consideration, GEPLEC tried to interact using other forms of knowledge by referring to feature ﬁlms and short ﬁlms, poetry,
music, readings, texts, art, pictures, videos and exercises, among other virtual tools available.
Thus, much more important than to oﬀer all contents from one sociocultural scope area
of knowledge, was to oﬀer a didactical material in the form of a “Virtual Digital Book”, with
theoretical contributions, information and methodological strategies, under a interactive
perspective, motivating the municipal teachers to reach new levels of knowledge and to stimulate them to ﬁnd creative pedagogical strategies, allowing the development of professional skills to reach, in the best way possible, their students at the municipal schools where
they work. In this way, the objectives of the “Interactive Digital Book” were: to plan and
develop activities to integrate the leisure phenomenon and the culture and education dimension as transversal axes in order to understand corporal practices and its diversities; to
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contribute to better teaching quality, developing new methodological and educational tools
related to leisure and the city; to systematize and to socialize educational experiences
through scientiﬁc production in the area of leisure, city and education. The “Interactive Digital Book” also aimed the formation allied to the search of social sensibility, stablishing content goals to broad theoretical/practical and methodological knowledge about leisure, city,
culture, education and citizenship formation. The digital material had 9 chapters with the
following themes: the relationship between leisure, physical education and knowledge production; concepts of culture, corporal practices and the interfaces with leisure and culture;
leisure: a multidisciplinary ﬁeld and the perspective of an interdisciplinary action; leisure
projects; urban culture and citizenship; leisure and the environment; sports megaevents; life
style, the body, leisure and the new technologies; possibilities of the virtual leisure; urban
planning and social activism. These themes were established sustained by the hypothesis
that work/job is the main reference of society life, even though we notice an increase of concern with leisure, the body and the culture, as the basic factors to exercise citizenship, searching for a life with better sense and more quality in Brazilian cities.

Conclusion

The time and leisure spaces experiences developed by individuals constitute an object
that must be seriously treated, receiving priority attention by the public, private businesses,
several social institutions, from the community and mainly by the school, since it is during
the childhood that we acquire major habits which will be carried through life.
In this context, research about leisure and its content insertion in the school is very important, since leisure is not only inserted at the Universal Human Rights Declaration, but as
well as in the Brazilian Constitution, laid down as a social right, besides being part of public
politics of several countries.
Today’s tendency of some Brazilian social science and humanities’ researchers is to understand the developed experiences on time and leisure spaces, as a “cultural dimension”.
From our point of view, such practices are a social and historical phenomenon that possesses
diﬀerent meanings according to the context, historical moment, the material and symbolic
conditions of coexistence, the social groups and individual’s interests and principles. Being
a dialethic phenomenon, one cannot disregard the fact that contradictions, conﬂicts, tensions
and ambiguities of diﬀerent nature permeate its deﬁnition. These contradictions arise from
the social dynamic seeing at the capitalist societies, marked strongly by proﬁt, by the alienation, by the cultural massiﬁcation, by the consumerism, and by the social inequality, which
promote several exclusions. Without considering all the problems, many schools and PE teachers can only see the use of sport courts to teach some of the traditional sports, transforming everything in “cement”, restricting to the formal PE classes, leaving to the second plan
all the concerns regarding more harmonious spaces (green areas and/or meeting points,
such as parks, city squares, for example), with diﬀerentiated class contents that allowed other
activities and experiences and in other urban places (RECHIA, 2006, p.100). Thus, the general
questions that oﬀered support to the construction project of the “Digital Interactive Book”
were: the school is preparing the individuals to work and for the leisure experiences consi-
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dering the time/space in a harmonic form? In what perspective the individual’s work formation occur? And for leisure? Are the individuals educated to live at large cities?
In other words, through this “Virtual Interactive Book” we sought to contribute to the
qualiﬁcation of the time/space leisure activities of the students in a double educative process
in the school, trying to perceive the existent connection between the importance of citizenship formation to work as well as to leisure in the city.
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LEIsUrE ExPErIENCE As A PrACTICE oF rEsIsTANCE AND
oPPorTUNITy For soCIAL AND PoLITICAL PErFormANCE:
rEFLECTIoNs AboUT INITIATIVE aveiro em transição1
Tatiana Vargas2

AbsTrACT
This article proposes to discuss leisure experience as a practice of resistance and opportunity for social
and political performance, through participation in the communitarian initiative Aveiro in Transition3.
In order to do so, we sought to point out some aspects that reﬂect the practices of this initiative in the
development of a more environmentally sustainable, reﬂective and supportive way of life. In this sense,
the discussion about leisure experience falls on its intrinsic relationship with an environmental context,
as argued by Cuenca Cabeza (1999), and on the idea that a sustainable system requires leisure experience (A sustainable system needs leisure experience, 2015). This article is a summary of the doctoral
thesis “Leisure experience and the environment: subjectivities and practices in the Aveiro in Transition
community initiative”, realized in the Cultural Studies Doctoral Program, a collaboration between the
Universities of Aveiro and Minho. The thesis was guided by professors Anabela Carvalho (University of
Minho / Portugal) and José Clerton de Oliveira Martins (University of Fortaleza / Brazil).
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Introduction

In this article, we seek to reﬂect on leisure experience as a practice of resistance and
opportunity for social and political performance, in the context of cultural transformations,
which take place in the contemporaneity. We think of social and political performance as
part of a communitarian initiative, in the sense of developing an environmentally balanced
way of life (Gorz, 2013) that emphasizes and values the reﬂexive character from practices
and experiences. We look at these practices and experiences from the perspective of Leisure
Studies or, more speciﬁcally, through the concept of leisure oriented to experience (Cuenca
Cabeza, 1999, 2000, 2006, Júnior, Rouanet, 2012), which can also be understood as a cultural
practice (Cuenca Cabeza, 1999). According to Novaes (2012), leisure experience takes place
in a reﬂective context, denominated by him as meditative work, in which desires can be heard
and, at the same time, create solutions to contemporary problems and challenges. The subjective character, or subjectivity, which we believe the experience of leisure is sustained from,
is understood here as the core of production of knowledge and self-knowledge in this experience (Amatuzzi, 2006, Larrosa, 2002). Having this in mind, it is relevant to consider that
subjectivity, according to Blackman, Crombi, Hook, Papadopoulos and Walkerdine (2008),
Foucault (2002), Henriques et al. (1998), can result from the relationship between knowledge
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and power, produced from social discourses, and that discursive formations, as well as cultural identities, are also the result of social constructions (Barker, 2003; Hall, 1997). From a
more fundamental perspective, it is also understood that subjectivity arises in the dimension
of subject’s consciousness (Maheirie, 2002) and therefore can be explored as a place of social
change (Blackman et al., 2008).
Leisure experience, as a form of resistance, is presented here as a manifestation or reaction to the social structures and discourses suggested by the capitalist system, as these potentially inﬂuence contemporary ways of life. As understood by Giddens (1991) and Sewell
Jr. (1992), structures can shape people’s practices to the same extent that people’s practices
can shape structures. Giddens (1991) also argues that structures constitute the formation of
experienced human agents who make use of organized knowledge. Therefore, structures
should not be conceptualized as barriers to human agency, but as a possibility of empowerment and creation of knowledge for the exercise of agency (Giddens, 1991, p.161). This particular knowledge can favor someone’s performance in the development of an
environmentally balanced way of life as he or she is more reﬂexive and more active in the
search for personal well being, which can consequently have implications for the collective.
Thus, a reﬂective context is formed in which leisure experience gains openness to development (Novaes, 2012) as cultural practice that propels gratifying and creative experiences
(Cuenca Cabeza, 2000, 2006).
In this article, the theoretical-empirical understanding of leisure experience involves aspects that can inﬂuence social subject’s experiences in community initiatives — such as autonomy, empowerment, awareness about themselves and the context in which they live, the
perception of time and sustainability — in a sense that refers to the environment and solidarity. It is understood that this set of aspects can imply a potential transformation of social
actions and, subsequently, cultural practices. This is because, according to Hall (1997), the
domain constituted by cultural activities, institutions and practices has expanded in a way
that culture has assumed a primordial function regards to the structures and organization of
postmodern society, to the global environment development processes and provision of its
economic and material resources. On the social and cultural level these transformations
conﬁgure new modes of resistance or cultural revolutions. Hall (1997) also explains that, in
this web of societies with diﬀerent histories, diﬀerent ways of life, at diﬀerent stages of development, cultural revolutions are formed at a global level, causing impact on the ways of
living and meanings people attribute to life, and also on their aspirations for the future, and
therefore on culture in a more local sense (Hall, 1997, pp. 2-4). It is under this prism that leisure experience is understood as a human right capable of enabling human development,
and also as a form of resistance to patterns suggested by contemporary cultures.
The participation in the International Transition Movement initiatives, with its principles
and practices, seems to provide a way to bind environmental, social and economic issues
with an opportunity for subjectivity development and subjectiﬁcation. Subjectiﬁcation refers
to the formation of individuals conscious of both themselves (Touraine, 2005) and other people, also of the environment in which he lives (Hegel, 1941/1992). Subjectiﬁcation seems to
occur, according to Blackman et al. (2008), through discursive constructions and the development of subjectivity, in the perspective of knowledge and self-knowledge produced from
the experiences (Larrosa, 2002; Amatuzzi, 2006).

LEISURE EXPERIENCE AS A PRACTICE OF RESISTANCE AND OPPORTUNITY FOR SOCIAL AND POLITICAL PERFORMANCE:
REFLECTIONS ON INITIATIVE AVEIRO EM TRANSIÇÃO

o movimento de Transição e os movimentos sociais contemporâneos

The Transition or Transition Towns movement (TM), as it was ﬁrstly known in England,
is a global movement that brings together initiatives predominantly on the environmental,
social and economic issues from more than 43 countries. The Transition’s link to these three
areas stands out for its support to people and communities’ reactions and solutions to the
decline of fossil fuel sources and its consequences on climate change (Hopkins & Lipman,
2009, Mason and Whitehead, 2012). However, this deﬁnition becomes restricted, since it is
possible to identify various possibilities and ways of acting within the TM discourse, such as:
the search for resilience faced to environmental challenges, the search for the relocalisation
of economies, the reﬂection on making decisions in relation to the development of sustainable practices, and the construction of resilient and happier communities, as a result from
these actions and subjective transformation (Hopkins & Lipman, 2009). Those actions, prone
to self-conscious and self-development, lead to a transition into a more sustainable way of
life, and also into the beginning of an individual’s personal processes of transition, which is
called the inner transition (Hopkins & Lipman, 2009). These processes are therefore characterized by the individual’s subjectivity, reﬂection and awareness.
In the context of the contemporary social movements (MSC), it is perceived that subjectivity and creativity are marks in which these movements become diﬀerent from other more
traditional movements mainly focused on labor claims (see, for example, Laclau, 1983 and
Melucci, 1989). These marks are important for us to think of the TM as a place from where it
is possible to glimpse leisure experience as a practice that reﬂects the participants’ experiences
and subjectivity. Moreover, if personal factors and subjectivities mark political projects of
social mobilization and / or MSC collective actions, in a structure that goes from the strictly
capitalist focus towards a cultural understanding of social action (Laclau, 1983; Melucci, 1989),
it was pertinent to reﬂect on leisure experience in the context of a social movement. The next
chapter will present some aspects from the research “Leisure experience and environment:
subjectivities and practices in the community initiative Aveiro em Transição”, which investigated the relationship between leisure, environment and resistance practices.

resistance Practices in the aveiro in transition initiative

Aveiro em Transição (AeT) initiative consists of 5 working groups. Together, these groups
form a network of citizens in order to develop a more resilient, supportive and happy community skilled to cope oil dependence, climate change, economic instability, food sovereignty
and local challenges. The working group Famílias em Transição Aveiro seeks to reunite families by creating sharing and friendship bonds of a simpler and happier lifestyle, promoting
less consumption and intimacy. In addition, the group is intended to create a network to foster balance, support and families’ life quality. The group Oﬁcinas de Partilha de Saberes promotes workshops dedicated to the learning of practical skills on topics such as alimentation,
agriculture, parenting and general well-being. The group Economia seeks to reﬂect on distinct
organization forms that promote more harmonious relationships in practices that relate social, economic and environmental dimensions. The Alimentação e Ambiente group proposes
to raise awareness about the impact of food production practices on the balance between
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health and ecosystems. The mobility group Ciclaveiro seeks to promote awareness and actions on sustainable urban mobility in Aveiro, especially through the use of bicycles.
Through the ethnographic approach applied in the doctoral research, realized from February of 2013 to May of 2016, it was possible to identify and analyze the main practices of
the Aveiro initiative and to reﬂect how these practices embodied relationships between leisure experience and the environment. Table 1 presents some of the practices and activities
of Aveiro in Transition.
Table 1: Practices and activities of Aveiro em Transição

Working group

Aveiro Families in
Transition

Educação Livre
Aveiro

Oﬁcinas Partilha de
Saberes

Ciclaveiro

Alimentação e Ambiente

Economia

Practices identiﬁed

Examples of activities related to the practices

- To reﬂec on alternative modes of education

- brain storming meetings and creation of
action plans on communities of learning

- To teach skills, competences and knowledge that lead to autonomy from industrialized products;- To learn and develop
skills that lead to autonomy against industrialized products

- Workshops on urban gardens, edible wild
plants, fermented food, breathing and relaxation techniques, natural cosmetics,
vegan candies, handmade clothing

- To provide emotional and practical support for families; to reﬂect on women, mo- Promotion of “Piqueniques Ternura” to
thers and families rights;- To reﬂect on
discuss themes related to parenting, susactions that lead to the development of
tainability, solidarity;- Exchanges of objects
ways of life more sustainable, supportive
between the families and participants in
and free from standardized behaviors;- To
the picnic
encourage children’s awareness on sustainable practices

- To encourage well-being and family living
through moments of cycling;- To promote
environmental awareness through the use
of bicycles and sustainable transport, to
promote interaction between citizens,
local commerce, associations and public
institutions through discussion and use of
bicycle as transport option
- Organizing meetings to celebrate seasonal foods;- To interact with local associations and projects;- To reﬂect on issues
and tensions between the food industry
and the environment;- To promote mutual
aid for possible and beneﬁcial actions related to local environmental quality

- Promotion of a display windows contest
among local commerce stores using bicycles as theme;- To teach bicycle maintenance techniques;- To promote events
with families and group tours in Aveiro
city;- To propose improvements on cycle
ways and on public space and present
them to the local politicians

- Seasonal foods celebration dinners;- Cinema series about topics such as tensions
between the food industry and environmental issues;- Revitalization of spaces in
order to prepare them for the cultivation
of food, or according to local needs

- Discussion meetings on how to create
local currencies and how to create ex- To reﬂect on economy and the creation of
change networks, as well as events dedicalocal currency and exchange network
ted to the exchange of objects and
services

The reﬂexive exercises common in the practices of AeT are developed in a ﬁeld in which
opposing forces act. There are issues related to the performance of political institutions, regarding to economic, legal and ﬁscal conditions and actions that, while exercise a politicaladministrative function, make it diﬃcult to acts of environmental awareness, even after
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reﬂection exercises. The production and consumption of organic and local food, clothing and
products that do not use fossil fuels as raw materials, for example, are still conditioned by
high costs and taxes, or even by labor and authorization costs of organic producers. In this
sense, it is important to note that reﬂection does not necessarily guarantee environmental
awareness to a community regarding the use of the bicycle or the encouragement of children’s awareness on sustainable practices. The way in which the economic system guides
the production and consumption policies of products and services, and the marketing applied
by industries in general, do not invalidate social and political performance or agency, but
seems to obstruct the development of actions in the search of environmentally balanced lifestyles. The AeT practices can also be opposed by the exercise of power by hegemonic discourses and the social structures proposed by the capitalist system, since oppressive
tendencies can be observed in modes of production, work and other cultural and social practices (Henriques et al., 1998). Through arguments by Giddens (1989) and Sewell Jr. (1992)
we realize that this counter force does not invalidate social and political performance or
agency, since social discourses and structures go through constant changes. However, social
and political performance should promote a more intense level of resistance, or micro-resistance as Foucault (2012) calls it. Departing from a reﬂexive and questioning scenario, leisure experience can constitute itself as a practice of resistance, based on the individual’s
activism regarded to his reﬂection process and self-knowledge, and to his conscience in relation to the environment. As argued by Baptista (2016), leisure experience is directly related
to subjectiﬁcation, that is, to the individual’s consciousness in relation to himself, the other
and his surroundings. Therefore, it can be inferred that leisure experience has its origins in
contexts not related to income or proﬁt, since its importance is based in the maintenance or
claims of a human right, which is as fundamental for the democracy and social inclusion as
the work.
Through the realization of this research, the AeT’s promoters reported that there were
evidences of opposing forces on the environmental awareness and reﬂection practices. According to them, it was possible to see that the AeT primarily seeks to transform practices
into action, focusing less on the breaks, reﬂections, direction of actions and the initiative in
general. However, in the group Families in Transition Aveiro, for example, there is a reﬂexive
practice about the equilibrium among one’s own activities, goals and the role of people in
the Piqueniques Ternura and the Rede de Parentalidade Consciente (Conscious Parenting Network). In the other groups, self-reﬂection practices seem to occur at the same time as the
actions are being planned and organized, or during AeT’s overall meetings, which usually
have long talking points for its available time. Taking into account the comments by the AeT’s
promoters, it was possible to perceive how diﬃcult is to conciliate ﬁnances, personal interests
and beliefs within sustainable and solidary practices. The idea of an objective division of time
- between working and not working - seems to be nonsense to the point of view that some
promoter’s might have about the coveted way of life. Still, some of them chose to adapt the
Transition idea into a work project, expecting to do more and obtain concrete results in the
Transition processes (related to environmental challenges) at local or global levels. By narrowing the relationship between the participation in the Transition and the development of
paid activities can also be considered as a possibility to act and achieve goals, even in conditions not totally ideal to their conceptions, in favor of what they believe to be the best for
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the environment, the community and themselves. Other promoters try to change or adapt
their life style to ﬁt into their beliefs about work, time, environment, and social/cultural practices. As mentioned by one of the promoters interviewed, the diﬃculties on time management, related to both Transition and his personal activities, demonstrate the tensions
resulting from following lifestyles that allow for reﬂection and environmental equilibrium.
He commented, for example, about lacking ﬂexibility in his working hours and the number
of week days people can enjoy, and argued that, in 365 days a year, he can only have 30 days
of vacation, which means that only in 22 week days/year people can freely decide what and
when they want to do. Although it is possible to notice some cultural transformations that
are moving towards ﬂexibleness, the overall reality still shows a predominance of temporal
rigidity by the companies’ side, which might be associated to the notion that, this way, it will
guarantee greater levels of proﬁt and production.
The arguments made by the AeT promoters also showed that there is a belief that changes related to work, production, food consumption, perspectives on children’s education,
leisure options and non-activities (in the sense of fruition and leisure) occur not only in the
individuals’ single practices, but also in social and political performance. Therefore, the promoters consider that these practices may contribute, on a micro-scale, to a macro construction in the search for environmental balance from lifestyles. All the resistance practices
identiﬁed in the reports by AeT promoters are created in this incidence medium of the oppositions mentioned above.
Finally, the Transition Movement and the Aveiro em Transição play an important cultural
role in their overall performance, which can be understood by subjective, creative factors,
as well as valuating personal and community concerns, and not by an incisive political discourse or positioning on the environmental issues. It can also be understood as an education
process that aims sustainability and sustainable development, concepts that lack a critical
view, as argued by Jacobi (2003), Krieg-Planque (2010) and Nascimento (2012).
The way in which AeT conceives the relationship between sustainability and solidarity
and present it through its practices can strengthen the sense of community, specially regards
to cohesion between people. This is clearly reﬂected in the mutual needs to be fulﬁlled and
in the shared emotional bonds by the local milieu, as mentioned by McMillan and Chavis
(1986) about the sense of community. In the AiT context, the sense of community can be a
way of valuing subjectivity, that is, personal experiences, world views and shared beliefs in
the community.
Another important aspect is that the sense of community, according to Chavis and Wandersman (1990), instigates the community’s ability to question reality and put actions into
practice, which is done through three factors: the perception of the environment, the nature
of social relations, and the idea of control and empowerment. As these components hold a
holistic approach, concerned on environmental balance, by the maintenance of natural resources, and on the balance of human experiences in community (Chavis & Wandersman,
1990), they reﬂect how the participants construct their ways of life and identities.
Finally, through this investigation, we aimed to raise attention to the idea that leisure
experience aﬀords to exercise reﬂection and awareness about oneself and the environment
in which one lives, and therefore constitutes a resistance practice against to the dominant
patterns of ways of life. Through participation in the Aveiro em Transição community, it is

LEISURE EXPERIENCE AS A PRACTICE OF RESISTANCE AND OPPORTUNITY FOR SOCIAL AND POLITICAL PERFORMANCE:
REFLECTIONS ON INITIATIVE AVEIRO EM TRANSIÇÃO

possible to develop practices of reﬂection and environmental awareness, as well as to have
the opportunity to perform socially and politically, and to become the protagonist in the
construction of a particular way of life and experiences.
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HEALTHy LIFE - AN sPorT AND LEIsUrE PUbLIC PoLITICs oN AgINg
IN brAzIL1
Joelma Cristina Gomes2

AbsTrACT
This work presents concepts, principles, directives and systematization of a public politic for the aging
in Brazil. The program objective is to democratize sport and leisure to promote a well succeeded health
and aging. The management is made by a partnership between the Sport Ministry and Federal University of Minas Gerais – UFMG which systematically follow the presential form, by the program formers
and by the online monitoring system, the Mimboé. The politic is of great relevance in Brazil, but faces
problems in how far it reaches, even though the eﬀorts of the management team. Considering a small
program reach, like the national politic for elderly people, if we consider, the quantitative of counties
and cities that make an agreement with the federal government. The municipalization presents like a
great challenge to become a social politic of the state and not from de government. Even in the challenging scenario, the program has in its merit the formation of local managers, the intersetorial of the
cities, the creation of Managers Councils, which by the participative planning methodologies and communitarian management, build and develop the program.
kEyWorDs
Public Politics, Active Aging, Leisure.

Introduction

Brazil, the same as other latin American countries has today the characteristic of a
country that gets older. As the United Nations, by 2045 the number of older people in the
world will surpass for the ﬁrst time in human history the number of children. In Brazil’s case,
the same as others latin countries, the problems get worse, diﬀerently of Europe, we do not
enrich ﬁrst and then get older. And this reality causes huge impact in all public systems, as
much as operational logistics, ﬁnantial investments in acquired security rights of the pension.
The demand raise of the elderly people by short amount of time, worries the more prepared
ﬁnancial managers of the countries, as well as managers of health politic areas, because high
investments in medicalizationand hospitalization (secondary and tertiary attention) will be
allocated to attend the aging comorbidity.

A Brazil with more elder people and young people in the future is the result of an explosive
combination of accumulated factors in the last six decades (between 1950 and 2010): Reduced over 80% of infant mortality in the country; drastic reduction of birth rate, as the
women in 1950, had six children average, and in 2010 had one or two children; the raise of
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life expectancy, that went from 51 years old in the 50’s, to 73 years old in 2010, and forecast
to achieve 80 years old in 2050 (Berzins e Borges,2012, p. 184).
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It’s fact that in this accelerated demographic transition takes the government, companies and civil society to create strategies so the current form of management of cities can
adjust emergency changes in its social politics, products and services. The planning must
consider that de population will need special and speciﬁc needs related to the population
aging process. Knowing this scenario the federal government, by its Sports Ministry had as
political initiative, in the prevention area, that is, from promoting health, create a democratic
strategy for the access to the sport and leisure.
The objective of this work is to disclose and present the methodology, directives and
principles of the City Sport and Leisure Program -PELC .

methodology

The research investigated documents from de PELC program, Sport Ministry site, and
pedagogical support material from de program formers (trainers) to report and substantiate
the program proposition. The study was made considering a combination of bibliography
and documental researches.

results and discussion

The program was created in the year of 2004 to attend the demand of the access of social rights of sport and leisure. Since then, by the intersectoral actions, a directive qualiﬁcation
process took place with the goal of broad and democratize the politic. This program is developed by the Sport Ministry, by the Sport, Leisure and Social Inclusion National Secretary
(SNELIS) and it is current linked to the following departments: Department of Developing
and Accompaniment of Intersectoral Politics and Programs of Sport, Leisure, Education and
Social Inclusion (DEDAP), which includes the General Coordination of Studies and Researches
of Sport and Leisure (CGEPEL)and Department of Management of Sport, Leisure Education
and Social Inclusion Programs (DEGEP), that contains, among others General Coordination
of Operational Monitoring of Covenants (CGAO); The program reaches all national territory
and has three modalities: PELC Urban, PELC Traditional Communities and PELC Healthy Life.
The PELC Healthy Life is a social politic that oﬀers a person over 45 years old the regular
practice of physical exercises, cultural and leisure activities, stimulating an active life style,
providing a new cultural and artistic activities knowledge valuing the popular wisdom acquired by its people. The acquaintanceship activities are the main stage of the program, because
one of the main objectives is to extract the elder from its social isolation.
The program is developed by its workshops that attend many interests of leisure, intellectual, sports, artistic, manual, social and touristic aggregating value and meaning to the
leisure practice and social living together. The living together activities have the goals improve
the aging encouraging the improvement of knowledge, practices and rescue of local culture.
The program main objective is to democratize the leisure and recreational sport to promote a healthier and a well succeeded aging.

HEALTHY LIFE - AN SPORT AND LEISURE PUBLIC POLITICS ON AGING IN BRAZIL

The beneﬁts of physical activities are present in the biological, psychological and social aspects, because in aging, the old people can face problems like: solitude, lack of life goals
and occupational, social, leisure, cultural-artistic and ﬁsical activities. The physical activities
helps in their reintegration in the society and improve their well-being in general (Mazo,
2009, p.123).

The program has its own characteristics, because it was and still is built by a collective
of physical education professionals that are formers (trainers) of today program, researchers
and scholarship holders of UFMG University that is the higher education institution, partner
of the program. They are de actors which pedagogically prepare the human resources in the
cities named in the program as social agents.
The city sport and leisure nucleus are implemented through the celebration of covenant or
cooperative terms between Sport Ministry, cities, Federal District and state or federal entities. The process takes place by public notice that can be requested in two ways; proponents
own project or parliamentary amendment (Sport Ministry,2013, p. 07).

The program prioritize the country’s cultural diversity recognizing the greatness, wealthy
and speciﬁcity of each region, state or city. Because of that it is named as the sport and
leisure program of the city where each project is developed, considering the local culture,
costumes and habits.
One of the questions that indicates the importance of building knowledge is the necessity
in qualifying a political action in its capacity of give adequate and quality answers to the population demands. And, to give these answers it is needed to know the reality. It is neede
to know the population necessities and the structural lack that prevent the satisfaction of
these needs. At the same time, it is needed to know the potentialities and vocations of the
sport sector in each region, so we can invest properly and take the pattern of quality to the
cultural and sport activities(Todin,Vida eFeix, 2014, p. 101).

Accordingly to Sport Ministry (2013) the program Healthy Life was built and is developed
with referenced principles: The constitution of the Brazilian Federative Republic 1988, The
city statute – law n. 10.257/01, of the multiannual plan 2004/2007 the Lula government
“Brazil a country for all’’, the multiannual plan 2008/2001, 2012/2015, Elder statute - law n.
10.741/2003, National Politic to the integration of disabled people decree n. 3298/199 e Ottawa Letter of 1989.
The program in addition to democratize the sport and leisure, which is a constitutional
right, has the intention to make them state and not government politic. Therefore, its format
is based on two initiatives; the implementation/developing of leisure and recreational sport
nucleus and continued formation that are strategies executed periodically, to guarantee the
qualiﬁcation and empowerment of local actions.
The local agents, local people that develop the program, are accompanied during the
whole covenant by meetings, formations and program adopted methodology. These formations are divided in modules with respective workload: Introductory module I and II each with
workload of 24 hours and Evaluation I and II each with 16 hours and a pedagogical visit that
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occurs together with module AV I and it has workload of 8 hours. The formation is a strategy
created to guarantee the qualiﬁcation of local team, that, by the directed weekly study has a
remunerated workload of 2 hours. It needs to be a study time, ideas and experiences exchange, local professional speeches, videos and deepening of the program concepts is also a
moment of planning the actions of systematic and unsystematic activities of the nucleus.
The sport and recreational leisure nucleus have as objective to agglutinate the community and develop workshops from 1h30 to 2h of duration with body, cultural, artistic and intellectual activities. The program actions have playfulness, pedagogical and social characters.
The Sport Ministry purpose together with UFMG is to foment the community the ownership of its public politic so that the empowerment of an older people could be bound to
the directive pillars which ground the program: Community self-organization, collective work,
protagonist of the aging person, local culture appreciation, to value popular knowledge, diversity respect (cultural, sexual, ethnical and religious), intersectorialityand municipalization.
These directives are granted by the developed content in the formations as: popular education, participative planning, shared management and social participation and control.
The duration of the covenant is 24 months and has forecasted ﬁnance resources to hire
human support (social agents and coordinators), acquisition of permanent material, events
items which are the program unsymmetrical activities.
The program priority is to attend cities that do not have or have small areas and leisure
equipment.Communities that did not obtain, historically, the opportunity to enjoy the leisure
as its social right.
What we perceived as program formers are changes stories of the status quofrom population in their life conditions; freedom of social isolation, reframing its way to their life
cycle, liberation of the psychological drug dependency and medical appointments, regain
their life history and life style change.
There is not a program pattern, because we know the cultural variants we have in the
extent territorial our country has. In many of them, the local management group can develop an intersetorial action in municipal governance between; Health Secretary, Social and
Educational Assistance, which qualiﬁes the program and advances in the proposed actions
by PELC- Healthy Life. We have heard from healthy teams that behavior changes occur with
old people from the cities. They no longer look for the health centers to have medication
(in many cases were unnecessary, it was just a psychological dependence more than a biological need)and they started to participate in educative and preventive speeches. The program brings the access possibility to promote the welfare in its primary focus and the city
ﬁnds a reduction in the demand of health public services as UBAS. By city Mayor reports
agreed to the program, there is a reduction on the medication purchase after the program
has been implemented.
The local teams; sport and leisure social agents, coordinators, social controllers and management group during the covenant will improve the qualiﬁcation and professionalization
of its actions as leisure city agent and the result is the change in the community people lives
and local team.
The Federal University of Minas Gerais– UFMG, member of the management team of
PELC program, oﬀers distance education, with speciﬁc content in the aging area. Themes related to sport, leisure, health, ﬁnancing and guidelines on how structure a public politic; are
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granted within the platform so the formation of this city agents and managers are eﬀectively
implemented with quality. These contents are organized in modules to qualify and deepen
PELC’s Thematic.
The transformation and social empowerment of elder people is done by acquaintanceship, leisure practices, the diﬀerent interests and by the workshops that includes the recreational sport. The health teams that also participate in the program management council,
and follow the beneﬁciaries in some activities, show that the behavior of old people toward
the comorbidities of aging are modiﬁed. They are old persons motivated and rejuvenated
with the group activities implemented. This is the result of public politic that deals primarily
with prevention, primary attention in a country that ages in a an exponential form.

Final Considerations

The program has in its identity the inclusion logic, democracy and continuous formation
to qualify all people involved in the covenant. They become managers in sport and leisure
politics in the cities that, many times, don’t have Sport Secretary, speciﬁc area that should
develop the PELC–Healthy Life program. This reality is a reﬂex of the lack of investment and
planning absence of this politic in Brazil, that historically was neglected. We understand
that the leisure and recreational sport must be part of the discussion in the three governance
areas; municipal, state and federal. The defense of leisure access, by program as Healthy Life,
assures that the constitutional rights can promote signiﬁcant changes in the old people life
path. It is perceived that qualitative results in behavior, social, psychological and physical aspects of the attended population in the program, the program that in its directives indicates
the social empowerment as one of its objectives. What can be veriﬁed is that in many cities,
small, medium or big sizes, an old person has no or almost no leisure option.
The redetermination of city areas, the community empowerment, the local team makes
this program a mark in the cities where it is implemented.
The population aging is one of the current main challenges of contemporaneous society.
Because of that, the importance in recognizing this program as one initiative that can help in
the awareness and most importantly to create condition favorable to actions that aim the attendance and development of national politics of health integration and promotion for this
population welfare. Elderly are persons with creative, social and human potential and inside
of a gerontological concept they must participate in diﬀerent places and deserve meaningful
recognition, because they are the most experienced of its community. It is clear the gain in
life quality of community people. In public management, the planning of aging politics must
consider the primary attention to welfare as emergency strategy, because it is more cost eﬀective, so it is viable to all cities, it is needed low investment in comparison to other strategies,
and in an eﬀective way acts in the prevention of comorbidities and the worsening of the aging.
Therefore, the investment in leisure and recreational sport program implementation can better allocate the ﬁnance resources, optimizing the preventive politic. It becomes more eﬀective
than, for instance, medicalization, the hospitalization and long stay institution for elderly - ILPI’splaces that disregard the bonds, isolate the human from the society and accelerates the
loss process; the physical, mental and social capabilities and mainly the dignity.
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THE sEmIoTICs oF sALAzAr To óCIos WINE AND rEsIsTANCEs
IN THE FoUrTH AgE

António Pernas1

AbsTrACT
The present reﬂection intends to analyse the proximity of the stimulus to the consumption of wine in
a context of ócio and recreation in Portuguese society born between 1930 and 1940. In this sense, shall
elect from the methodological point of view, the convening of a cartographic and hermeneutical approach that decodes the appropriation Salazar propagandist of the consumption of wine by the tavern
as a privileged space for leisure time, gathers manifestations of popular culture. Those who attended
at the time of the Salazarism referred to in this study, are the same ones that continue to experience
in the 21st century. Support in times of ócio, where the spontaneity of practices of micro-resistances
is a constant. You can happen from the block improvised that sings to out, until a fado timeless.
kEyWorDs
Cultural Studies, Elderly, Leisure, Ócio, Micro-resistances.

The stimulus to consumption of wine - salazar induction of ócio and leisure
in generations of 1930/40

In times gone by the dictatorship in Portugal and one of its greatest interpreters - António
de Oliveira Salazar – the national production of wine stood in 1934 and 1938 in 10,804.7 and
10,955 hectolitres (2010:42) respectively, according to information collected in the work of
the author Dulce Freire and entitled to Produzir e Beber – A Questão do Vinho no Estado Novo.
Between 1930 and 1940 these were the productive values achieved with greater prominence.
Agricultural and rural Portugal these decades, until our days, the wine was and is today the
great and acclaimed national drink. And if in the past the appropriation Salazar propagandist
in wine consumption by the policy was an undeniable reality, at present, the same wine export
shatters all those years. The ViniPortugal - Organization of wine of Portugal - recognized by
order of the Ministry of Agriculture, being the managing entity of the Registered Wines of
Portugal, maintains that in 2017 the exports of Portuguese wine stood at 777,924 thousand
euros. An increase of 7.5% compared to the year 2016. Succeed if the records, year after year.
Through the theoretical and methodological perspective of Cultural Studies, is pretence
of this study to understand the plurality of meanings of hypothetical relation that approximates the stimulus to consumption of wine and the relationship with times of ócio in subjects
octogenarians Portuguese who dwell in non-urban context, those who lived across an ideologically fascist hegemony and often gave him "vivid" in the taverns, exulting the dictator,
with glasses ﬁlled with wine. We can go to one of these exemples in the blog intitule História
e Arqueologia não é só Desvendar o Passado é Também Construir o Futuro - Garvão. He found
a small article titled Tio Manuel da Vaca Gorda - man of the "vivid Salazar." Regarding the
blog that the stations where walking around, always walking up to taverns, were contained
in such "vivid", yelled by this man, without anyone noticing the why.
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We tried to look for the development of this problem, through a conversational analysis
and observation around the practice of micro-resistance that these subjects developed and
developing in customary environment of tavern/coﬀee.
This population, aging, lives the idleness between one area and a mythical memory.
Scan, many times, imaginatively, moments of leisure activities that do not render the days
so long nor ﬁlled with emotions. Sing the out, comment on the past and the everyday, tell
anecdotes, play board games (chess) and table (dominoes and cards), and to imitate the singers of yore.
Between speeches and political practices, the life histories of these subjects are strongly
linked to idleness’s in which the consumption of wine is also a pretext to celebrate a strong
local identity, articulated with the already cited opportunities for leisure and an idiosyncrasy
that socially is not always accepted and understood in the best way. Be elderly, it is not yet
a "fashion" in Portugal, much less when it resists this aging process with the power of the
mind, rejecting the social and cultural discrimination, living in a game of images of an absence
of Salazar, who many believe have nostalgia.
Speaking of images is to speak of relations, correspondence and greatness, sprang up
throughout a game that can also be of voices, sounds, objects and senses. If we want to remind you of the image of the dictator António de Oliveira Salazar, we can do it with diﬀerent
looks, but what moves us in this study is to imagine it as a hypothetical player, strategic, ideological and psychological, speaking between ócios and leisure’s, next to the people, those
workers who say Licínio Martins in the book Cultura e Lazer, evoked the "Sunday" as "the
only day that […] had to rest and to perform some activities for which during the weekend
will not have time, since they had to work during large hours" (2017:21).
The propaganda of the Estado Novo, skilfully controlled by António Ferro and that Orlando Raimundo in the work António Ferro o Inventor do Salazarismo places "in command
of the instrument of propaganda [and say] at a time, the wheelhouse, the bow and the mast
nau Salazar, [has as ideological mission] to cheer the poor, protect the rich" (2015:11). And
this time, the poor easily rejoiced in the "pilgrimages [that] would also places of leisure, the
pair of taverns" (Licínio Martins, op.cit., p.21). The same author also adds that "these two
places were almost always associated with the workers' habits, which, when committed in
excess, were eﬀects, the excessive consumption of alcoholic drinks and the problem of money
games" (Id., ibid).
Provided always that the consumption of wine has with the tradition and the Portuguese
culture a relationship lots of closeness. Whether in a privileged area of the tavern or in the
cosiness of home, the wine is since remote times a product venerable. Let us remember
"Dionysus, also called Bacchus and identiﬁed in Rome with the ancient god italic Liber Pater
[which] is, in the Classical era, essentially the god of vineyards, wine and the mystical delirium" (Grimal, 2009:121).
From Rome to Lisbon, we will ﬁnd this gloriﬁcation to wine consumption in the invocation of the poet Ary dos Santos when he writes in 1973 a song titled Vira do Vinho. The lyrics
of the song can be viewed on the blog Tonicha Fan Club, given have been the interpreter of
the same: "It was the wine, my well, it was the wine/was the thing that I loved/ (…) only by
death, my well, only by death/only by death the wine I left." It is sung throughout the West
in Portugal, in the conviviality of taverns, in brief moments in which "the so-called laziness,
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which consists not in doing nothing, but do many of the things that are not recognized by
the dogmatic formulations of the dominant class, have as much right to assert its position
as the work itself", defends and suggests, virtuously, Robert Louis Stevenson (2016:11) in
the work Apologia do Ócio.
In this context, the ﬁrst question that guided this study, relates to the fact or not to continue to exist in octogenarians from Portugal today some similarity with the hegemonic potential and their political action and ideological and veneration by the consumption of wine
of Portugal of yore. The gesture of picking up a glass of wine will have nowadays the same
meaning, the same sense of identity of nation that Michel Giacometti refers to the work of
O Cancioneiro Popular Português, when concerns about the hands and the rites? We believe
that the consumption of wine and sing the song, in times of ócio, had and seem to continue
to have an intimate relationship over time.
Dionysus, god of wine and of inspiration, was celebrated with tumultuous processions, in
which appeared, evoked by masks, the geniuses of the Earth and fruitfulness. These processions gave rise to more regular representations of the theatre: the comedy, tragedy and
the drama satirist, who retained for longer the mark of their origins.
(Grimal, 2009:122)

We speak of a relationship, where the image – stereotyped - can communicate in an allegory, a symbol, an emblem, a cultural issue and policy. From it can be drafted the text.
The bread was the man and of rites, i.e., the codification of laws of nature. When he met the
olives, the rites taught him the prayer of the corner that matures and becomes the fruit of
docile to the gestures of retailer. Thus, learned the exact size of the voice and discovered in
the rites, which were also the movements of the sun and the moon, the space of their survival. Cultivated Plants, cut out stones, tamed waters and noticed that the corner opened
the earth, penetrated the heart of stone, broke the quiet fragility of water. Later, we observed
in longs the secret ambition to abolish the voice. Then sought ways without end and bent
under heavy loads or packaged by cycling slow the gallant ox, - sang the distances possible
of men. When the time came to join his cattle, no longer surprised that he come to voice the
slopes of the mountains, echoing singularly by valleys. In fact, it was at this moment, and
only in this moment, who accepted the land as his own. Therefore, he returned home, he
stepped the grape, drank from his wine and dropped her song under the moon high.
(Giacometti, 1981:133)

In Giacometti, the learning process of man in contact with the "laws of nature" culminates with wine and singing. In leisure time, men hold hands, they help each order to produce
gestures of ócio. Translate an image that looks at us and is look. In search of I or in the encounter with the other, exists in this shoulder to shoulder a whole set of possibilities to establish communication between the "bread" and the "rites" the agrarian myth translates the
consumption of wine that will produce the corner.
In the space of the identity construction and cultural development of "traditional taverns", whose continuity seems to be placed in danger, and even with a great "tendency to
disappear, swallowed up by the new sociability of the century" (Leite, 2014:30), the wine
dissipates in the gorges of customers, mostly male. But the memory does not disappear and
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even though the critical analysis of Orlando Leite at work Guia das Tascas e Tabernas de Portugal suggest the uprooting of traditional tavern, all the action that it continues to exist with
entertainments to the back of card games (bisca, swedish, etc.) and others, will always be
what Robert Louis Stevenson refers to "the ability to ócio", [which], implies an ecumenical
appetite and a personal identity" (2016:21).
The consumption of wine has no gender, even when ingested in the time of Salazar.
Men and women are encouraged to drink, as illustrated Joaquim Vieira in Portugal Século
XX – Crónica em Imagens - 1930-1940, to submit a poster of propaganda which reads: "Drinking wine is to give the bread to 1 million Portuguese" (1999:144). The same author adds
that this would be "one of three posters of the campaign pro-wine from 1938 submerge the
country" (Id., ibid.).
Similarly, in the famous text of Platão, - O Banquete - reference is made to a proverb:
"on the wine, without children or with them, were not the truth" (Platão, 1972:54). We have
"[a] allusion to the proverb: (…) the wine and the children are truthful" (Id., ibid).
Until the policy appropriates and idealize a strategy around the consumption of wine.
It is no surprise that "the debates in the National Assembly, from the end of the decade of
1930, [continued] the beneﬁt of drinking wine, "the healthy national drink."" (without,
2011:68-69).
The people need a "time to let wander the thoughts" (Martins, 2014:109). The people
of the food needs of ócio, or culture. In the work coordinated by Maria Manuel Baptista and
Anne Ventura, called Do Ócio Debates no Contexto Cultural Contemporâneo, the same author
argues that "ócio is a free experience, necessary and enriching human nature" (Ibid., p. 110).
Salazar needed some «drunkenness» national to propagate their political ideology. Nothing
better to do than organising parties controlled by the Estado Novo. Daniel Melo at work Salazarismo e Cultura Popular, stresses the importance that Salazar referenced as an instrument
of political action of the regime to everything that was "tradition" and "usual popular".
One of the first experiments with national impact were the Festas Vindimárias, started on
25-10-1936. (…) celebrated the spirit of abundance, of wine harvest, national product par
excellence. In short, the praise of work in a tone of feast. (…) The political-ideological order
that subjugation the implementation of this initiative journal was not hidden, sought to lead
the people to the appreciation of what was positive, productive or national (work, vintage
beauty), sanitizing the (mental and aesthetically) and away what was fated (sadness, daily
routine).
(Melo, 2013:191-192)

In the theoretical and methodological perspective of Cultural Studies, Maria Manuel
Baptista to publish in the Revista Brasileira de Estudos do Lazer in the article titled, Estudos
de Ócio e Leisure Studies – O atual debate ﬁlosóﬁco, político e cultural, says there is "the idea
that the ócio, laziness and leisure are morally dangerous" (Baptista, 2016:22).
And if this hypothetical hazardousness associating the consumption of wine, as a source
of inspiration dionysus?
Salazar "leads" to drink wine; Impinge them, falsely, "idleness’s" on Sunday. Refer to the
hypothesis of these “idleness’s" in a leisure context analysed by José Clerton de Oliveira Martins as a "liberating character (…) the result of the free choice of the individual - although it
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does not exist as an absolute and full, once the free choice is marked by various conditionings,
especially socio-economic" (2014:108). We must not forget that these constraints are a living
presence and constant of the domestic economy Salazar who tries to create and recreate
ócios through popular culture, based on propagandism in favor of the regime.
Is that when we write, paint, sculpt, drink a glass of wine in the tavern and feel inspired
to sing a fado, to create, we occupy a time of ócio (creative)?
Manuel Cuenca Cabeza and Macarena Cuenca Friend show us two ramps at this possibility of extension of creative ócio.
The creative dimension of ócio becomes reality through two complementary strands, creation and "recreation". The creation leads us to the pleasure of inventing something or,
simply, the rewarding experience of creativity. The creative experience corresponds to the
authors and actors. The other aspect of creative ócio is the "recreation", which in this case
means giving life, recreate something created. […] the joy of recreating appears to relive
the artistic creative process; but, in addition to the process, the experience of the ócio opens
us to the message of a work of art and to your personal and cultural signiﬁcance.
(Cabeza e Amigo, 2014:16)

The same authors also recognize that "the creation and recreation areas are essential
to understand the inter-relationship between ócio and culture" (Id., ibid.). Argue that ócio is
everything you realize people freely and simply because the oﬀer" (Idem, p.17). Salazar had
some notion that ócio while "personal and community action which has its roots in the motivation and willingness [could through the consumption of wine which he asked the Portuguese to drink, lead to] values [as] freedom, satisfaction and gratuitousness, without
forgetting the relating to identity, overcoming and justice?" (Id., ibid.).
Salazar was limited to evaluate and encourage the consumption of wine, as one more
economic support of 30 years, by dogmatic between trading sessions: "Eat, drink wine grapes
[or] Grapes: source of health and joy " (Vieira, 1999:142-143).
And it is this wine that the generations born between 1930 and 1940 even today drink.
A wine which at that time was served by the Estado Novo and taking in the sights:
Lead the population to increase the consumption of wine products, in defence not only of
their lobbying of producers, but also to maintain social stability of a sector that depends on
a significant number of rural families, and the phenomena of overproduction threaten to
cause problems.
(Ibid., p.143)

Currently, in the preceding generations, little or nothing has changed in that the consumption of wine concerns. The Portuguese continue to produce and consume too much
wine. The Database Pordata noted in a 2017 production of 6,736,772 hl, slightly higher than
the 2016 with 6,021,968 hl. Already at the level of per capita consumption and comparing
the data on the Iberian Peninsula between the years 2013 and 2014, available in the database
of the International Organization of Vine and Wine, we noticed that the Portuguese continue
to individually consume more wine that the Spaniards: 46.5 to 24.8 l in 2013 and 48.1 to
25.0 l in 2014, respectively.
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In rural areas, for example, the old man is typiﬁed, despite the advanced age, by almost
never dispense with the pleasure of savouring a good snack and drink a few glasses of wine
in the "tasca" ever (a rarity) or in the current "café/bar", as a poor imitation of the tavern. It
is a daily routine, a source of pleasure, a development of micro-resistances ranging from the
art of singing to challenge, in the form of spontaneous and with corner blocks rhyming in
stanzas of four verses, to the fado “castiço”, full of irony and a shake of his shoulders in way
of bravery and provocation. This oral tradition, also there are anecdotes and even reports
and their own interpretations of diverse themes of everyday life.
These subjects were born in an era where exposed "unsuspected medical advantages
in wine consumption (which the campaign, in fact, pushes sharply)" (Vieira, 1999:143). Behind this assertion, it hides the ability of a government which "gives an aid conditional upon
the production and sale of spirits and beer" (Id., ibid.).
The consumption of wine thus constitutes a signiﬁcant reality imagery from the spirits
that Salazar seeks to educate, relying on the "new values of the "popular culture", nationalruralist and corporate, i.e., in accordance with the great ideological mainstays of the regime"
(Rosas, 2015:181).
And it is this beverage that many consider the most sound of all, which makes singing
men in taverns, freely. Through this consumption, discourse, cry truths, mix the wine with
pleasure. Aspire to a "sense of freedom perceived, [which] occurs when the person who lives
the action of ócio interprets it because of his free will" (Monteagudo et al, 2014:136). Contrary to the times of Salazar when this "forced" to consume wine as a socio-economic strategy.
If pause our city look in free time that most of the men of the village occupies in the tavern, it occurs to us that, "an unbiased perspective, it seems clear that many of the roles
more wise in the theatre of life are performed for free, and are seen by people in general, as
products of ócio" (Stevenson, 2016:23-24). This line of thought of Robert Louis Stevenson,
can serve to better listen what is happening in terms of ócio in the interior of the tavern that
intermediate the stage of the Theatre," where "both the gentleman who ambulation, as created that sings, as the diligent violinist in the orchestra pit, but also the spectators who watch
and clap in the audience, all fulﬁl their role and all contribute to the general result" (Id., ibid.).
In the living space of the tavern the art happens naturally as the theatre. There are actors and spectators playing authentic performances with glasses of wine and inspire themselves in corners spontaneous, whose target, can be the companion of the side that ended
up paying a round, action very used whenever you want to pay drink to many people. The
manifestation of this popular culture inset ethnographic knowledge. It allows us to know the
social reality of these subjects and periods of ócio passed in the tavern as a period in which
"proclaim the rights of laziness" (Lafargue, 2016:37). The likeness of Stevenson, when he
speaks of the "roles" performed by the man in the "Theatre of Life," also Paul Lafargue in
work O Direito à Preguiça tells us of ﬁgures and ﬂoat, because "in regime of laziness, to kill
the time that every second will killing, there continuously shows and theatrical representations" (Ibid., p.70-71). Already in the time of Dionysus they existed. This trilogy and microsocial resistance that is composed by tavern, sloth and ócio, just ﬁt and act on these old men
as a "balsam for the anguish human" (Ibid., p.75).
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The song, in the speciﬁc case of fado, beyond all the tightness of the heart that these
subjects feel when after a few glasses of wine, the soul asks them to interpret the "painful
feeling of existence, impregnated with sweetness and resignation, which seems to characterise the Portuguese culture" (Lourenço, 2004:39). This "feeling" that Eduardo Lourenço
says derive from the "inﬂuence and omnipresence of Christianity" (Id., ibid.) is not necessarily
sense these men octogenarians who lived at the time of this inﬂuence mysticism preached
by Salazar and with tics Sébastien.
Singing in the tavern while cultural format which houses several micro-resistances,
seems to require a provision stable around the healthy relationships with friends and greeted
with wine. There are within these micro-resistance, like a tiny freedom in creative practices
of ócio. They resist the stigma of old age, cause the curiosity of those who hear, stimulate,
between the consumption of a glass of wine and ultimately convey other meanings of the
world. Maria Monteagudo et al. believe that "the perceived freedom is closely related with
the motivation that encourages laziness, so that the greater is the sense of freedom that a
person has, the greater will be its intrinsic orientation to the idleness" (2014:137). The tavern
serves as a space for socializing in the taverner is often the manager of diﬀerent emotions,
especially when in function of wine consumed in excess if it loses the reason and because
perhaps the feeling of singing the fado is linked to a "beginning" of reason itself, feeling that
defended by Hegel, "in the ﬁrst waves of emotion" (2004:18).
Also the corner to out, challenging, characteristic of the tavern and always guided by
the excess of singers in the language used, seems to promote and develop what Maria Monteagudo et al. consider to be "the satisfaction that generates the feeling of self-determination
and [that] adds to the caused by the feeling of competition emanating from most of the behaviours of ócio" (2014:137).
Follow the laughter when someone remembers to tell a joke "spicy", almost always characterized with a sexual theme to develop it. The most diverse cultural events unfold in leisure
time and ócio of the tavern, savouring various snacks, because the consumption of wine to
such obligation. After all, the tavern is not only a stage of ócios, is also of rites and rituals.
These elderly parents left them a booty of leisure and principles of identity, where the
free time can be striking, socially and culturally. Who will leave them to future generations
to a 21st century in permanent technological turbulence?
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CoNNECTINg PoPULATIoNs: THE ACTIoN oF CULTUrAL CENTrEs IN
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AbsTrACT
Several factors inﬂuence the organization and enjoyment of free time in the day-to-day of the populations. In the society in which we live, social phenomena arise from which it is necessary to respond in
a way that fosters the well-being of these populations. In what concerns the occupation of free time,
this changed according to the conditions in which it arises, as well as the renewed ways of using it. This
has challenged contemporary societies, the challenge of occupying free time in the cities in a useful
and conducive way of opportunities. We know that free time is a promoter of well-being. In this sense,
some authors argue that this time is linked not only to well-being, but also to the promotion of quality
of life and freedom. Thus, in making the valuation of this time, society began to see it in a diﬀerentiated
way, being attributed advantages and beneﬁts diﬀerent from those resulting from mere work. Turning
to seeing free time as a time that can be destined to personal and social development (being idle a
way to achieve it), the human being, through independent and autonomous participation in various
actions, promotes pleasure and satisfaction. Providing spaces of formation and sharing, creation and
fun, man studies new ways of occupying this time, forms where a feeling, a responsibility and social
sense, manifest themselves. In this context, reﬂecting on the role of free time and leisure as practices
of resistance and determination in the processes of growth and aging in diﬀerentiated cultural contexts
are important themes for the discussion of the directions that are observed in contemporary societies,
when we think about education in formal and non-formal contexts. Its importance is related to the
need to think about the educational, training and cultural oﬀerings at local, regional and national level,
as well as the visibility we want for daily leisure and leisure practices, both for the communities and
for the individual. These practices speak of diverse sayings and actions that agglomerate diﬀerent social,
political and cultural forces, which seek to promote dialogue and the development of populations.
Trying to investigate how lifelong activities can become anti-aging practices, and how they can become
a place of sharing and resilience, and transforming into local and regional development engines, is
our goal. Thus, based on the analysis of the activities promoted by the cultural action centers and the
cultural services of the local authorities, we intend to verify how these activities constitute elements
that promote active aging and a form of resistance to abandonment and exclusion. We will also analyze
whether knowledge and practices are used as a motor for local and regional development, and whether social and cultural policies are adequate to maintain the values and practices of an active, useful
and safe aging for the promotion of the well-being of communities and populations, building up at
another time.
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The diﬀerence between work and leisure times, studied by diﬀerent authors, has historically underscored the less proper and morally unworthy character of leisure, idle and lazy
times (Dumazedier, 1980; Lafarque, 2011; Cuenca Cabaza, 1996; Cuenca Cabaza, 2013). However, this time represents in contemporary societies an added value for the formation of
the individual and for the relationships that he establishes with society, the family, the employer and their peers. Leisure times and leisure are times of creation and personal renewal
that allow the revitalization of the individual in what concerns the rapid reestablishment of
his physical and mental forces. Thus, times of leisure and leisure are seen in our society in
diﬀerent ways. Leisure time is a time we all have the right to the activities we do in our dayto-day life. It is the time we set aside for leisure activities based on the freedom we have to
decide what to do with that time. In what concerns leisure, we can approach it in an educational perspective. In this perspective, the leisure contributes to the development of the
human being in face of the potentials that it enlarges and the well-being that it generates
(Cuenca Cabeza, 2013). From an educational perspective, we still have leisure as a promoter
of attitudes and values. It is in the promotion of these attitudes and values, as well as the
ludic experiences that fosters during party activities, in a declared appeal to creativity and
fantasy. The freedom demanded by the socio-cultural agents is there and the formation of
the individual reborn in an education supported by the promoted activities in a continuous
and conscious leisure. In a positive action, the man is able to create spaces and times useful
to the development of the human being (Cuenca Cabaza, 1996). These actions, developed
in a perspective that promotes the well-being, happiness and integration of all in the proposed activities, proves to be of crucial importance for the connection of populations and regions. Organizing time diﬀerently in terms of free time and leisure time, man can choose
what to do at the same time in order to give another boost to his culture and education,
with a view to personal change and enrichment. Thus, in the society in which we live, there
are opportunities to rethink cultural and educational oﬀerings for the population, in order
to create spaces for sharing and well-being, as well as diverse socio-educational responses
to active, creative and responsible occupation of free time of diﬀerent populations (Pereira,
2004). Concomitantly, this occupation is modiﬁed according to the conditions in which it is
presented, as well as the renewed ways of using that same free time. The reduction of working hours in contemporary societies has given rise to the challenge of occupying free time
in cities, as a result of the movement of populations to large cities following the change of
societies after the industrial revolution, but also in the countryside.
Some authors, such as Friedmann and Dumazedier (1980), argue that unoccupied time
is linked to the well-being of the human being, to a higher quality of life, as well as the freedom that each one has in occupying that time in the way that he or she pleases and ﬁnd it
more beneﬁcial to you. This inevitably leads to a society which needs to organize its time in
order for it to be valued. When valuing your time, man gives it advantages and beneﬁts diﬀerent from those of work. Therefore, free time can be seen as a time for personal and social
development, with the independent and autonomous participation of the individual in various actions that are carried out with pleasure and satisfaction, providing spaces of sharing
and experiences, fun and learning, in contexts non-formal. It is in this context that the Sociocultural Animation and the Sociocultural Animator can arise. Carrying knowledge and skills
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that allow him to see free time as a learning time in a non-formal context, he plans activities
aimed at very precise goals and plays a prominent role in the society where he is inserted.
In what concerns the activities that develops in a formal and non-formal context, and the
advantages that can bring to each one that participates in them, we realize that these can
be of several types, namely: rest, fun, development and personal knowledge, etc. It is born,
in the person to whom the activities are destined, the need to act and live in a diﬀerentiated
way. It is the act, the participation in the time freed from daily occupations, called paid, which
is, working time, which makes the diﬀerence. In this time, a time that must be ﬁlled in a
useful and creative way, is in it that we ﬁnd a time conducive to the creation of new social
relations and new social values. In this sense, several authors deﬁne free time in terms of
the individual’s freedom of action during this period, as well as open participation in the activities proposed to him (Dumazedier, 1980; Lafarque, 2011; Cuenca Cabaza, 1996; Cuenca
Cabaza, 2013). It is at this time that idleness appears, the time when one does not work, and
in which one can perform various voluntary occupations. In this perspective, free time is one
of the conditions, or one of the necessary requirements for leisure, and it is indispensable.
Leisure refers us to the absence of a routine, especially as regards tasks and obligations,
as well as to work. It refers us to personal availability, to the free choice of activities and to
their development in a perspective of personal satisfaction, and the individual can choose
to rest, have fun or increase their knowledge. By actively participating in events aimed at
learning in non-formal contexts, he is responsible for the same time, for this same action,
taking responsibility. We must say that in idleness nothing is imposed upon us. The individual
participates in a free, creative attitude and from which he obtains pleasure. In this sense,
the individual achieves several advantages, namely at the physical level by resting and reducing tiredness, the psychological by stimulation of creativity and imagination, and social by
active participation in life in society, achieving proﬁts for its development and enrichment.
Assuming that all people need to enjoy certain forms of recreation, (re) learn indoor
and outdoor games, enjoy the acquisition of certain cultural habits, in order to achieve and
preserve their self-esteem by garnering aﬀections and emotions, it is in leisure activities that
the individual derives from his free time. Thus, it is urgent to rethink the way of being and
experiencing these spaces that open in our lives. Time can be (re) harnessed in contexts and
spaces of active and motivated learning, in actions and concretizations where the participation of the agents involved, and the public will open the door to more just and fraternal societies, stimulating and fostering relationships. In this sense, it is necessary for the actors to
have time for the development of activities designed and directed to publics of various ages,
purposes and intentions, promoting their well-being, self-esteem and resistance and resilience in the face of the emptiness of some lives. It is the transformation of emptiness into
something good, beneﬁcial and proﬁtable, transforming society and ways of acting and thinking, that the Animator can foster the development of populations, connecting generations.
By proposing and carrying out various activities aimed at the diﬀerent age groups, we believe
that it is possible to improve their lives. At the individual level we will beneﬁt from our voluntary participation in the diﬀerent activities we promote. Developing personalities, generating self-esteem and conﬁdence, providing cultural production adapted to the community
spaces where the communities are inserted, we are agents promoting knowledge and development, receiving the beneﬁts of our gestures and actions.
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Sociocultural Animation, present in all domains of human life, works to overcome social
inequalities, giving freedom to the expression of the most disadvantaged. Thus, in the educational spaces of the municipalities, among which we highlight those where education is
promoted, and individuals are valued, there are projects designed to motivate and stimulate
the imagination and creativity of all. Thus, it is possible to foster the educational potential of
the Sociocultural Animator in actions that promote social growth, or the cultural evolution
that comes from visiting museums, theatres, libraries, cultural centers and artistic and cultural development programs, the Sociocultural Animator has the possibility of fostering educational and therapeutic potential and the development of varied challenges among the
public involved, as well as the education and appreciation of the individual (Serrano & Puya
2005; Serrano & Puya 2006). Thus, the work carried out by libraries and other spaces in the
socio-educational ﬁeld, in the extracurricular programs that they promote, and, in the learning, they carry out in non-formal education and training spaces, are of prime importance
for the development of the individual, as well as the valuation of their time free. Harmonizing
individual, collective, cultural and economic values, with the diversiﬁed interests of a constantly evolving society, the Sociocultural Animator gives voice to the interests of the most
disadvantaged, leading them by actions of dissemination of culture and knowledge, liberating
knowledge, human being to a continuous formation. It is the intention of the Animator to
intervene with the work group, to study the group to which their actions are directed, in
order to better diagnose and analyze the needs, the intervention areas in which they must
act, planning and implementing projects of socio-educational intervention with organization,
promotion and development of educational, cultural, social and recreational activities. In an
institutional context, we will take into account the services in which the Cultural Centers and
the Educational Services of the Autarchies are integrated, and the needs of the groups and
individuals to whom the activities are directed. Let us not forget that Sociocultural Animation
is, according to several authors, a set of social practices that aim to stimulate the initiative
and the participation of the populations in the process of their own development, and in the
global dynamics of the socio-political life in which they are integrated, being essential time
for this. According to Ventosa, Sociocultural Animation educates for democracy through cultural practice. These practices are the ﬁrst support for the development of social and cultural
actions and practices whose results will derive from a set of objectives ﬁrst studied and delineated according to the results to be obtained (Trilla, 2004).
Similarly, we will not be able to decouple Sociocultural Animation from non-formal education, because when working with individuals according to their needs, Sociocultural Animation can be a strategy of social inclusion, which diﬀers from other socio-cultural practices
because it develops actions whose objectives are to integrate and promote both individual,
collective and community (Huizinga, 1949). The Animator will thus promote, and in the best
way, the well-being of the populations, the knowledge, the responsibility, the autonomy and
the critical sense of the individual. It should be noted that the Animator is the pillar of all activity of animation, since it is he who assumes the responsibility of promoting the life of the
group. In today’s society, where education must be permanent and communitarian, assuming
collective participation, the educational process rejects the school / warehouse model, va-
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luing the sharing of knowledge between the diﬀerent contexts of learning (formal and nonformal), as well as in the interaction with the surrounding environment (Lopes, 2008). According to the same author, there must be a relationship of proximity between the
educational plan and the social plan, since education conditions the interaction in society. It
is in this interaction between individuals and between society and education that the act of
animating must assume a role of participation / action, which is also in line with what has
been defended by several authors who aﬃrm that permanent education, to build a valid action, must be complemented by animation actions. These actions will be an asset in current
educational practices; the Sociocultural Animation transforming the stimuli and motivation
in these ﬁelds of socio-educative action, revealing a strategy of education in non-formal context that promotes a global and permanent education of the individual.
In short, Sociocultural Animation is a form of stimulation and motivation in the ﬁeld of
socio-educational action and this, as a modality of Sociocultural Animation intervenes in the
educational system as a strategy of non-formal education. By assuming a playful character,
the socio-educational animation allows to give space to the imagination and creativity of the
individual, as well as to promote and motivate groups and communities for the participation
in the actions developed by the Cultural Centers and by the Educational Services of the diﬀerent Municipalities.

The Cultural Centers and Educational services of the City Hall: the guarda
Library, Ludoteca and municipal Theatre

The Educational Services of the spaces we present here are places of cultural preservation and diﬀusion, which may become, depending on the cultural agents involved, sources
of inexhaustible territorial dynamization. We veriﬁed by their action that the activities and
cultural dynamics they present make these territories fertile and enterprising, and that their
populations give them the hope of spreading the culture and the arts. By observing the
dynamics generated by these services, we believe that these places excel in the planning
and organization of activities designed and directed to the young and the most disadvantaged, promoting their access to literature, art and culture, an access that otherwise it would
not be possible. The activities carried out, be they social, cultural or other, are aimed at a
speciﬁc audience, an audience that is led there to enjoy these unique times of their extracurricular activities.
The Education Services of the City Council promote actions to disseminate culture and
traditions, namely by the presence of schools of diﬀerent levels of education in the various
existing actions. Since these actions always have a theme that is worked out by the schools
in the initiatives they promote, and, in the materials that they produce throughout the school
year, the study of these subjects is in keeping with the innovative nature of the new teaching
and learning methodologies. These methodologies where important for learning sharing and
the construction of knowledge by the actions developed and lead the child to think in an active way and to cement the knowledge that he acquires. The simulation and preparation of
activities according to the curricula and the areas under study, leads the child to seek the
knowledge by their means and to ask the eldest of the research solutions that must be carried
out to get the answers that he needs. Research, supported by the actions that these centers
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develop in the activities they promote, especially with regard to conferences, workshops,
round tables and other activities where sharing and exchange of knowledge, are an added
value for all. In this sense, the Educational Services of the Eduardo Lourenço Library and the
Ludoteca are fertile in the actions they involve. The diversity of themes addressed, the promotion of national and international literature and culture, the dissemination of local authors
to schools and the participation of children and young people in these actions is an asset in
these territories where education and culture have diﬃculty to reach the most disadvantaged
groups. Pre-school children and students of various levels of education are invited to take
part in a variety of actions, including workshops, exhibitions, reading and dramatization of
short stories, the nights spent in the library next to books, actions that take the younger ones
to think of the space of the Library and the Ludoteca as his home, looking for books to support his studies, support for his creativity and imagination. The Educational Service of the
Municipal Theatre develops a unique action with these public. Talks, concerts, cinema sessions and theatre, whose entrance is free and intended for the city’s schools, are a means of
spreading culture and knowledge. Together with a population with unique characteristics,
given its territorial insertion, it proves to be central in a region that is not very fertile in these
actions, either because of the economic and social diﬃculties that are always present, or because they are, more often than not, in favor of desertiﬁcation and abandonment
By analyzing their cultural agendas and the diﬀerent promotional means of these services, we ﬁnd that their contribution to education and cultural diﬀusion among young people
is a reality. The actions they develop cooperate in the demarcation of spaces of art and culture that supply in a diﬀerentiated way to the artistic education of young people. From the
analysis of the work of the Animator in partnership with the cultural agents, we understand
that their action and the presence of the Educational Services in these territories are the nucleus and future of the Cultural and Artistic Education of the younger populations, promoting
the active participation in manifestations of cultural character, looking for a new reality and
a new future for these regions and territories.

Conclusion

Through the analysis and research carried out, we can gauge the enormous importance
these Services have for the dynamics of the territories, and the integrated management of
these spaces. Having plans of activities designed and aimed for the dissemination of their
local and regional assets, they added value for these regions and promotes a way of approaching knowledge and culture on the part of the citizens. Revealing itself in their cultural action, whether in training workshops, storytelling, dramatization of stories and children’s
stories, whose function is the exploitation of intangible heritage, the Educational Services,
play an important role in connecting the populations.
The action of the Centers of Cultural Action in the promotion and valuation of free time
of the diﬀerent generations are a factor of cultural development. They also promote the economic and social well-being of the populations. With regard to the Educational Services mentioned here, we are referring to its relevance in activities in the ﬁeld of non-formal education
and the management, dynamization and organization of educational and cultural spaces. At
the same time, articulated and integrated management of knowledge can, within a certain
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region, provide unique actuation and dissemination tools, in an interaction between municipalities and entities, highlighting the need to reduce working time, and increase the times
of psychosocial development of individuals and populations. It is urgent to act in the sense
of promoting sources of culture and leisure, and the Animator, for his role in society, can act
in the sense of organizing and managing cultural and educational spaces, with a view to their
eﬀective and integrated use in activities in which it performs functions.
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EVEryDAy sPorTs PrACTICE oF yoUTHs WITH DIsAbILITIEs AND
THEIr PErCEIVED bArrIErs1
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AbsTrACT
This study deﬁnes leisure as an area of human development and a universal human right, with sport
as one of its fundamental areas. Leisure experience, or, in this case, sports experience, fosters the integral development of individuals; this is especially crucial in youths, as youth is an evolutionary period
essential to the construction and reinforcement of the individuals’ integral development.
Many studies have been carried out in Spain that study sports among the young, but few studies pinpoint and analyze the reality of sports in the speciﬁc framework of people with disabilities. Youths with
disabilities value leisure very highly and practice sportive, cultural, or recreational activities on a regular
basis, while at the same time longing for more activities in which, however, they cannot take part.
Various authors have found various types of barriers, which can be categorized according to diﬀerent
criteria, but all of which constitute a reality that curtails or prevents participation in leisure activities.
One of the areas that has garnered the most attention and in which a wide spectrum of barriers has
been found is that of sports, which have been studied along diﬀerent life cycles and from various perspectives, including motivations, interests, well-being, and the prevention of unhealthy habits, among
others. Barriers are even more prevalent when disabilities are present as elements that interfere in the
practice of the desired leisure activities, sportive or otherwise.
Therefore, the goal of this study is to identify the types of barriers perceived by youths with disabilities
as crucial elements curtailing or preventing their participation in the sports practice of their choice.
kEyWorDs
Leisure; sports practice; youth; disability; barriers.

1. Introduction

Leisure studies, linked to psychology and closely related to human behavior, have evolved
greatly over the last few decades (Bryant & Veroﬀ, 2007; Kleiber, Walker, & Mannell, 2011;
Moscovici, 2000; Neulinger, 1980). Many studies have focused on the barriers and beneﬁts
of leisure (Driver, Brown, & Peterson, 1991; Driver & Bruns, 1999; Kelly & Godbey, 1992).
Barriers are deﬁned as all the factors that curtail, inhibit or restrict a person’s ability to
take part in the leisure activities of their choice (Jackson, 2000; Shogan 2002). Prominent
among the studies focusing on barriers, we ﬁnd those that study a speciﬁc group, be it
women (Martínez, Fernández, & Camacho, 2010), at-risk populations (Ponde & Santana,
2000), people with disabilities (Allison & Hibbler 2004; Madariaga & Lazcano, 2014) or elderly
1
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people regarding access to information and communication technologies (García & Bermejo,
2004). When studying youths, studies have focused on participation patterns rather than on
barriers per se (Ballesteros, Megías, & Rodríguez, 2012; Boyd, 2008; Salvador, 2009).
There is consensus on the fact that barriers preventing access to leisure can be not only
economic, but also social and educational; and that these barriers, furthermore, weigh heavily on youths (Crawford, Jackson, & Godbey, 1991), especially if they have any kind of disability (Romero, Madariaga, & Lazcano, 2014; Andreu, 2003). Among the areas of leisure in
which more barriers persist, sport is the one most widely studied for all ages and sociodemographic contexts (Ingham, 1986; Monteagudo & Cuenca, 2012).
Youth studies that inquire into the concerns regarding youth development (Ballesteros
et al., 2012; Boyd, 2008; González-Anleo, López, Valls, Ayuso, & González, 2010; Salvador,
2009) highlight near-risk behaviors that become apparent during leisure time (Berrios & Buxarrais, 2005; Livingstone, 2008); the studies delve into gender-related aspects (Frost, 2003;
Kafai, Heeter, Denner, & Sun, 2008) and underscore the importance of leisure in their perceived well-being (Heintzman, 2000).
A certain number of studies have been found focusing on physical activity and sports
practice among people in diﬀerent age groups and in diﬀerent aspects, some of which concentrated on evolution (Romero et al., 2014), whereas others described the practices and
motivations of adolescents (Castillo & Balaguer, 2001) or sought to promote physical activity
in order to counter sedentary habits (Samdal, Tynjälä, Roberts, Sallis, Villberg, & Wold, 2007;
Santos, Gomes, & Mota, 2005).
In contrast, few studies have been found that examined youths with disabilities in general and on perceived barriers to physical activity. However, we have found studies that focused on disability and/or speciﬁc activities, such as the barriers that youths with physical
disabilities encounter in community and recreational areas (Law, Petrenchik, King, & Hurley,
2007), the barriers encountered by youth with intellectual disabilities when participating in
general leisure activities (Badia, Orgaz, Verdugo, Ullán, & Martínez, 2011) or barriers that
youths with cerebral palsy face when taking part in physical activity (Verschuren, Wiart, Hermans, & Ketelaar, 2012).
Throughout the years, there has been some improvement in the promotion and development of sports activity geared towards people with disabilities, developing a greater presence and reaching more potential beneﬁciaries (Rivas & Vaillo, 2012).
Youth is a stage of development during which individuals work hard at establishing and
asserting their own identity (Boyd, 2008), in the framework of the development of a group
identity (Coatsworth, 2005). Throughout this process, socialization remains the pivotal element
in the development of youths, and the area of leisure provides the ideal space to foster socialization and social processes that will solidify interpersonal relationships (Rodríguez, 2010).
Youth is a life stage in which to forge and develop interests, habits, and identity; however, disabilities and their associated potential barriers to leisure can have an impact on that
development. This study seeks to gain insight into the factors, personal or belonging to daily
life, that determine the barriers that will keep people with disabilities from practicing sports.
It will also delve into gender-based diﬀerences in said barriers.

EVERYDAY SPORTS PRACTICE OF YOUTHS WITH DISABILITIES AND THEIR PERCEIVED BARRIERS

2. method

Participants. We carried out a random sampling on the youth population that belonged
to associations for people with disabilities in the autonomous community of the Basque
Country, in Spain; this yielded an initial sample of 400 youths. From that initial sample, a further selection was made, only including youths who had stated that they had been unable
to take part in the sports practice of their choice. This sample comprised 30.5% of the total
population (n=122), comprising 64 men (52.5%), and whose ages ranged from 16 to 29 years.
Procedure. In order to gain access to the sample of youths, we approached all the associations for people with disabilities registered in the Basque Country. The people in charge
of the associations were contacted and informed of the goals of the study and of the data
conﬁdentiality policies. Subsequently, we requested that volunteering participants complete
a paper-based questionnaire; for minors, permission was sought from parents or legal tutors.
Instrument. We used an instrument jointly designed by the Institute of Leisure Studies
of the University of Deusto and the Basque Youth Observatory that gauges the leisure practice
and experience of youths with disabilities in the Basque Country. For this study, in addition
to the sample identiﬁcation and description variables, we selected a series of questions relevant to the research. These referenced the youths’ opinion on diverse aspects of their daily
life and that might limit their access to the leisure practices of their choice: general opinion
on leisure (V1-V20), preferences in their spare time (V21-V32), personal and social perception
of various issues (V33-V40). The questions were formulated on a three-point Likert scale,
ranging from “1 = disagree” to “3 = agree”.
Data analysis. In order to identify the factors acting as barriers to participation in sports
practice, we performed an analysis of variance (ANOVA), together with the Brown-Forsythe
robust test (Brown & Forsythe, 1974) in the cases where heteroscedasticity existed; additionally, we calculated the size of the eﬀect based on Cohen’s d coeﬃcient (Lakens, 2013) and,
thus, we compared youth’s perceptions according to their gender. Before carrying out this
analysis, we also sought insights into the main reasons why youths did not practice sports,
as perceived by themselves; in other words, we analyzed the speciﬁc barriers they reported
as precluding them from sports practice.

results

Regarding the types of disability addressed in this study (Table 1), a majority of participating youths have hearing impairments, although the distribution ﬁts that of the main existing types of disabilities.
As for speciﬁc barriers identiﬁed by youths as precluding them from sports practice,
analyzed data shows that gender inﬂuences perception: although disability itself is the main
factor that youths identify as barring them from sports practice, women underscore the importance of transport-related barriers, whereas men highlight lack of time, communication
issues, and other causes.
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table 1. type of disability and speciﬁc barriers perceived.
Total

1016

Type of
disability

Physical
Visual

31

28

n

Women

16

15

%

13.1%

12.3%

Men
n

15

13

Auditory

39

16

13.1%

23

Transport

14

10

8.2%

4

4

4

Intellectual

24

Economic

10

Communication related

12

Family related

1

Architectural
Social

Specific
barriers

N

0

11

9.0%

13

%

12.3%

10.7%

18.9%
10.7%

2.5%

7

5.7%

2

1.6%

10

8.2%

0.8%

0

0

1

0.0%

0
0

0.0%

26

21.3%

18

14.8%

Lack of skill

0

0

0.0%

0

0.0%

Lack of relationships

0

Lack of time

17

Other

13

Negative attributions
Chi-square test; p= signiﬁcance leve

2

4

0

6

1

1

3.3%

0.0%

1

0

4.9%

11

0.8%

12

0.8%

1

.728

28.31

.001

0.0%

44
5

1.30

0.0%

Disability

Lack of knowledge

p

3.3%

3

3.3%

χ²

0.8%

0.0%
9.0%

0.8%

9.8%

Concerning the variance analysis to compare which aspects of daily life determine the barriers for both population groups, Table 2 shows how the perception of each group varies in
some of the questions asked. Thus, for questions related to what leisure is for youths (V1V20), women are more prone to rejecting the statement that leisure is a waste of time (Mw
= 1.05/Mm = 1.34), with a high eﬀect-size score (Cohen’s d = .60). Women are also more in
agreement with the statement that leisure is a worthwhile expense (Mw = 2.81/Mm = 2.59)
and a time for learning new things (Mw = 2.90/Mm = 2.70). Furthermore, the more consumerist aspect of leisure is referenced, as women also greatly agree with the statement
that leisure is a time for purchases (Mw = 2.64/Mm = 2.30). Leisure is also a time for disconnecting from daily duties, again an aspect valued more highly by women (Mw = 2.88/Mm =
2.64). Likewise, women state that leisure is a time for intellectual activities (Mw = 2.67/Mm
= 2.22) and, closely related, a time for reading and for visiting museums and gallery exhibitions (Mw = 2.69/Mm = 1.92). The eﬀect size for these last two questions is also very high
(Cohen’s d = .60 and 1.01, respectively); moreover, women very strongly agree with the last
question, whereas men remain indiﬀerent.
With regards to the leisure-time preferences of youths (V21- V32), women are again the most
proactive towards discovering new places and things (Mw = 2.95/Mm = 2.81), and towards
staying somewhere quiet (Mw = 2.76/Mm = 2.41). The eﬀect size for this last question has
been very large (Cohen’s d = .59).
With respect to the importance of various daily aspects (V33-V40), no statistically signiﬁcant
diﬀerences have been found between female and male youths: both sexes state that it is important for them to feel integrated, to have an enthusiastic approach to life and/or to feel
safe, among others.

EVERYDAY SPORTS PRACTICE OF YOUTHS WITH DISABILITIES AND THEIR PERCEIVED BARRIERS

Table 2. Perception of aspects of youths’ daily lives: Comparison of means and eﬀect sizes.

Total (n = 122)

V.1 A time to spend with my
family
V.2 A time for rest
V.3 A waste of time

V.4 A worthwhile expense

V.5 A time to enjoy the outdoors
V.6 A way to waste money

V.7 A way to make new friends
V.8 A time to learn new things
V.9 A time to help others
V.10 A time for fun

Women
(n = 58)

Men
(n = 64)

M
2.3

SD
0.82

M
SD
2.21 0.85

M
SD
2.38 0.79

F
1.28

df
1. 120

p
.260

d
.22

1.2

0.48

1.05 0.22

1.34 0.60

13.27

1.81.8

≤.001

.63

2.84
2.7

2.85
1.25
2.87
2.8
2.6

2.74

V.11 An opportunity for personal 2.75
advancement
V.12 A time to make purchases
2.46
V.13 A time to disconnect from
daily duties
V.14 An opportunity to gather
strength
V.15 A time to read, visit museums and gallery exhibitions
V.16 A time to practice sports

V.17 A time for intellectual activities
V.18 An important element in
my life
V.19 A time to spend in nature
V.20 An opportunity to be useful
and to help
V.21 Learning things
V.22 Avoiding the bustle of daily
life
V.23 Making new friends
V.24 Testing my skills

V.25 Using my imagination
V.26 Physically relaxing

V.27 Being with other people

V.28. Having a good time with
my friends
V.29 Feeling a sense of belonging
V.30 Discovering new places and
things
V.31 Mentally relaxing

V.32 Being in a quiet place

2.75
2.84
2.29
2.61
2.43
2.86
2.69
2.43
2.83
2.52
2.93
2.81
2.62
2.69
2.83
2.94
2.63
2.88
2.71
2.57

0.48
0.51
0.42
0.54
0.44
0.46
0.58
0.51
0.50
0.76
0.50
0.45
0.85
0.74
0.77
0.39
0.58
0.69
0.40
0.67
0.28
0.50
0.58
0.67
0.42
0.23
0.59
0.33
0.52
0.62

2.86 0.51
2.81 0.48
2.9

0.45

2.9

0.45

1.17 0.50
2.9

0.36

2.64 0.58
2.78 0.53
2.83 0.46
2.64 0.69
2.88 0.46
2.91 0.34
2.69 0.65
2.66 0.72
2.67 0.66
2.84 0.41
2.79 0.49
2.53 0.68
2.78 0.46
2.47 0.66
2.9

0.36

2.84 0.52
2.71 0.59
2.6

0.72

2.79 0.49
2.95 0.22
2.62 0.59
2.95 0.22
2.64 0.61
2.76 0.47

2.83 0.46
2.59 0.53
2.81 0.39
1.31 0.56
2.84 0.44
2.7

0.53

2.7

0.49

2.3

0.79

2.56 0.59
2.69 0.53
2.64 0.52
2.77 0.53
1.92 0.84
2.58 0.77
2.22 0.81
2.88 0.38
2.59 0.64
2.33 0.69
2.88 0.33
2.56 0.69
2.97 0.18
2.78 0.49
2.55 0.56
2.77 0.61
2.86 0.35
2.94 0.24
2.64 0.60
2.81 0.39
2.78 0.42
2.41 0.68

0.15
5.70
1.22
2.11

0.427
5.72
0.51
0.61
2.39
6.45
7.28
3.33

31.95
0.32

11.66
0.179
3.73
2.75
1.88
0.63
2.04
0.48
2.34
1.80
0.76
0.06
0.03
5.62
2.32

11.17

1.120

.699

1.120.0 .019
1. 120

.271

1.120

.515

1. 120

.149

1.111.9 .018
1.120

.479

1.120

.125

1.120

.435

1.119.9 .012
1.120.0 .008

.06
.43
.21
.26
.13
.43
.14
.15
.28
.45
.48

1.120

.070

1.120

.570

1.0
1
.10

1.120

.673

.10

1.120

.100

1.117.4 ≤.001
1.118.8 .001
1.120
1.120
1.120
1.120
1.120
1.120
1.120
1.120
1.120
1.120

.056
.173
.428
.156
.488
.128
.182
.387
.800
.854

1.101.6 .020
1.120

.130

1.112.2 .001

.31

.60
.34
.29
.25
.13
.25
.11
.28
.26
.17
.04
.03
.43
.27
.59
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V.33 Feeling integrated

2.8

0.44

2.86 0.44 2.75

0.44 2.00 1.120

.160

.25

V.35 Feeling safe

2.94 0.23

2.95 0.22 2.94

0.24 0.06 1.120

.800

.04

V.37 Enjoying life, having fun, feeling
pleasure
V.38 Having a good self-concept

2.99 0.09

V.34 Approaching life with enthusiasm 2.96 0.24
V.36 Feeling good about myself
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V.39 Feeling satisﬁed with the things I
do well
V.40 Having aﬀectionate relationships
with others

Discussion

2.96 0.20
2.81 0.58
2.98 0.16
2.94 0.27

2.98 0.13 2.94
2.93 0.26 2.98
3

0.00 2.98

2.81 0.58 2.81
2.95 0.22 3

2.95 0.22 2.94

0.30 1.11 1.120
0.13 2.21 1.120
0.13 0.91 1.120
0.59 0.00 1.120
0.00 3.43 1.120
0.30 0.49 1.120

.294
.140
.343
.984
.066
.825

.17
.25
.21
.00
.32
.04

The main goal of this study was to gain insight into the factors of daily life that create
barriers towards sports practice in youths with disabilities. Several studies have shown that
sports are aﬀected by a greater demand that cannot be met (Castillo & Balaguer, 2001), generally due to the disability itself, although partly also to issues related to transportation,
lack of communication, lack of time and lack of knowledge. The abundance of barriers in this
area of leisure had already been well established (Crawford et al., 1991; Ingham, 1986; Shogan, 2002).
The great majority of sports practice require perseverance and consistency (Elkington
& Stebbins, 2014) if they are to be enjoyed and performed with correct technique; this means
that it is necessary to have enough information on the speciﬁc sports practice, along with
the time and the means for the practice itself and for travelling to and from the place of practice (Martínez et al., 2010). Tendency to sedentarism and to isolation are two important
threats to sports practice; this tendency is even greater in people with disabilities, who, faced
with diﬃculties to travel to other places and with the myriad options for home entertainment, can neglect their sports practice (Andreu, 2003; Ramirez, Vinaccia, & Ramon, 2004;
Romero et al., 2014). This explains why, in this study, youths with disabilities identify disability
itself as the main barrier precluding them from practicing sports, as disabilities can impact
the speciﬁc skills required for any given sports practice (Moscoso & Moyano, 2009).
Although both groups have shown positive scores (close to 3) towards their perception
of what leisure is, their preferences, and the importance of leisure on certain aspects of daily
life, women have expressed a greater perceived importance of the questions posed in this
study.
Indeed, women express a stronger agreement with the statements that leisure is a time
for learning new things, for intellectual activities, and a way to disconnect from daily routine.
Additionally, both groups state leisure is also a time to practice sports. Women are also more
proactive towards discovering new places and being somewhere quiet during their leisure
time.
As for the importance of certain aspects of life, both groups assert it is essential to enjoy
life, to feel integrated, to have a good self-concept, to feel satisﬁed for the things they do
well and to have aﬀectionate relationships with others. Consequently, participation in any
speciﬁc sports practice can help individuals build a more solid self-esteem (Sonstroem, 1997)

EVERYDAY SPORTS PRACTICE OF YOUTHS WITH DISABILITIES AND THEIR PERCEIVED BARRIERS

and can lead to easier socialization (Ramirez et al., 2004). This underscores the importance
of leisure in youths’ perceived well-being (Heintzman, 2000).
Leisure time is a spatial and temporal framework that enables the furthering of the individuals’ potential (Cuenca, 2014), giving them the spotlight, autonomy, responsibilities, a
chance to get to experiment diﬀerent situations, live new experiences, rest, have fun, take
the initiative, decide and choose, participate, and interact with others in new environments.
The youths themselves, especially women, are aware of the beneﬁts of leisure, as clearly
shown in our results. Leisure fosters the development of attitudes/behaviors and contributes
to the integral development of the individual (Kleiber et al., 2011); disabilities should never
curtail any of the above. Sports practice should always seek to integrate and to include, and
never to exclude (Andreu, 2003).
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AbsTrACT
The concept of creativity and leisure gains visibility in contemporaneity, due to the growing need of
these experiences as an exercise in human development and a diﬀerential factor in the face of the
crises and demands of the new millennium. It is considered here that contemporaneity is a social scene
that promotes reﬂections about the challenges related to the experience of leisure as an essential element to the creative experience. Thus, this article aims to understand the creative self-perception of
higher education students with Art-related training. The data collection phase was carried out through
the application of a questionnaire to 100 ﬁnal students of the Culture and Art Institute (UFC), located
in Fortaleza-Ce, Brazil, in Music, Fashion-Design, Theater, Advertising and Publicity courses and Cinema
and Audiovisual during the year 2014. The results of the investigation pointed out the link between
creative performance, identiﬁcation with state of ﬂow and the leisure necessary to manage the innovative projects. It is concluded that the interaction between these factors has the capacity to encourage
or inhibit the creative potential about the intrinsic relationship between leisure and creativity in the
educational environment.
kEyWorDs
Creativity; Leisure; Resistance; Flow; Education.

Introduction

The scientiﬁc production related to the creative practices´s development in Education´s
ﬁelds reiterates that lies in the creative process the need for an leisure phase that allows improvement in the conception and ﬂow for the generation of ideas or enlightenment insight.
The most recent studies point to the need to experience creativity as an exercise in human
development in the face of the crises and demands of the new millennium.
As a factor that increases the complexity of this context, it is considered the scenario of
social, behavioral and ideological transitions that marked the end of the 1980s, entitled
‘Hypermodernity’.
The term refers to the constant acceleration and growth of psychosocial changes marked
by hedonism, individualism, consumerism, work rhythms, technological revolution and relativization of values (Lipovetsky, 2004).
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Technological advances, coupled with processes of uninstalling values and ideological
ruptures, have led to a new social dynamic in which new habits characterized by the excess
of information and accumulation of activities that have triggered contemporary conﬂicts or
diseases of the time have been consolidated (Rhoden, 2009) relating the recurrent behavior
in the current society perceptible in phenomena like the overcrowded agenda; anxiety and
insecurities regarding the management of time and guilt in the face of an alleged idleness.
In the current stage of research on creativity, there are broad deﬁnitions and theories
consolidated about this concept, conditions, and stages inherent to the creation process.
On the second half of the twentieth century, deepening approaches related to the role
of intelligence, emotion and the unconscious occured within creative thinking. The systematizing process of the creative experience at depth levels or stages to be experienced has revealed that the greater and more complex the phase of mental saturation, or the search for
alternatives or responses, the greater the chances of loss of discernment or inner conﬂict
experienced by the creative subject (Lubart, 2007).
The experience of leisure here addressed refers to an experience based on choosing
free and satisfactory actions, but that imply for the individual a subjective experience, of
self-knowledge, of overcoming expression and of personal meaning. Therefore, the experience of leisure can not be simpliﬁed to the management of chronological time, but enlarged
to a perception of the state of freedom resulting from practices of introspection that result
in interior permission and impel to the motivations proper to the creative act.
In light of the above, the present article consists of a literature review, whose objectives
are: to present the conceptual discussion about creativity, the relevance that leisure brings
to the creative experience and to reﬂect on the complexity of experiencing the state of leisure
in times of hypermodernity. In this way, it is intended to promote the dialogue between theoretical constructs that deal with leisure, hypermodernity, creativity and ﬂow.

method

The present study used a methodology of qualitative-quantitative nature anchored in
bibliographic research and investigated, from the creativity referential literature, and the relationship of the experience of leisure and ﬂow in the context of hypermodernity.
In addition to the authors considered a reference in the approach to theoretical constructs, a research was carried out in the Capes periodicals database, in order to carry out a
survey of the publications that correlated or approached the mentioned themes.
The descriptors used as inclusion / exclusion criteria were: creativity; idleness; ﬂow and
hypermodernity. After crossing the study areas, ten articles were integrated in the discussion
of the existing theoretical framework, with the purpose of indicating relations and pointing
out the state of the art referring to this theoretical foundation.
The research was made possible through a quantitative study in which the data were
collected in a delimited universe of 100 graduation students, that were concluding in the following courses: Cinema and Audiovisual, Advertising and Publicity, Theater, Music and Fashion-Design in the Institute of Culture and Art of the Federal University of Ceará. The data
collection period was during the year 2014 and the sample was composed of twenty students
from each previously enrolled course.

LEISURE FOR CREATIVE EXPERIENCE AS A RESISTANCE TO RUSH ON EDUCATION

The questionnaires aimed to identify aspects of students’ creative self-perception, which
are the stimuli or inhibitory factors of creative processes, as well as to identify the paths necessary for the experience of creative experiences.

Conceptual Evolution of Creativity

Research on creativity has grown in the last decades since the second half of the twentieth century, and has occupied a prominent position in the visibility of debates about its relevance to society.
Several areas of knowledge have been dedicated throughout history in the arduous task
of conceptualizing creativity. Currently, the main investigations involving this theme, as well
as the theories conceived, come from Psychology, Psychoanalysis, Neuroscience, Education,
Design and Art.
The motivations behind this research seek answers in thought studies and brain functions
in order to elucidate the implications that promote positive performance in the creative act.
The literature studies, (Alencar, 2004; Lubart, 2007; Ostrower, 2003; Resende, 2011) show
that discussions on these subjects have evolved and demystiﬁed concepts hitherto accepted
about the creative act; among these, the idea that creativity is an innate gift, relegated to few
individuals and that the exercise of creation is a privilege restricted to the stage of youth.
In addition to the physiological aspect, research in Psychology reveals outstanding characteristics of the creative individual and the stages of this process characterized as a pattern
that can be described with at least four guiding experiences, which are: research or survey
of alternatives; incubation at the unconscious level of ideas; promotion of insight or creative
revelation and analysis or veriﬁcation of results (De Masi, 2003).
Until a concept accepted by the scientiﬁc community was designed, the idea of creativity
has gone through many speculations. In spite of the ﬁrst investigations about the creation
action reassemble with the emergence of the classic model proposed by Wallas in the 1920s
(Lubart, 2007), it is known that the great impetus of studies on creativity came from what
became known as bipartite brain experience or commissurotomy, which occurred in the
1950s in California at the Call Tech Institute.
In the current stage of research on creativity, there are innumerable deﬁnitions and theories consolidated about the concept, conditions, and steps necessary for the exercise of creation. In the second half of the twentieth century, there was a deepening of approaches related
to the role of intelligence, emotion and the unconscious within creative thinking (Lubart, 2007).
The deepening of discussions about creativity and education came mainly after the
1980s, when research on creativity began to consider individual developmental factors such
as intellectual abilities, personality traits, environmental context, and the relationship between these factors. The creative process was systematized from the observation of four distinct phases that are: saturation; incubation; enlightenment or insight and veriﬁcation
(Alencar, 2005).
The ﬁrst step can be understood as the research phase or saturation, in which the creative individual must carry out a wide survey of factors and variables related to their object
of study. However, the greater and more complex the saturation phase, the greater the chances of loss of discernment about how to proceed in the later stages of the creative process.
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Therefore, after this stage, the creative individual should be allowed to experience a stage
of leisure condition sine qua non, that is, indispensable to the incubation.
It is in the incubation phase, provided by the experience of leisure or inner freedom
that the best solutions to the problems are born, since the unconscious rejects a large part
of these associations, which he deems useless, becoming an important stage in establishing
the discernment and equilibrium of the best alternative to be followed in the later phases of
the creative act, which consist in the selection and appropriation of elements in the search
for answers.
It is understood that the level of immersion necessary to provide genuine insight stems
from the introspection stages that characterize the creative act, and that for some authors
entails a series of internal and external conditions to the individual. There is a long list of
conditions necessary to promote creativity, such as: solitude, isolation, inactivity, inner permitting ability so that the reins of thought itself can be released so that it can roam freely,
having the availability for exploration and acceptance (Arieti, 1976). In this way, the relevance
of leisure is understood in the experience of the creative stages and education for leisure
and through experiences that generate self-knowledge, introspection, characterized by inner
freedom as a means to promote creativity.

Leisure as resistance in the context of hypermodernity

The thought about leisure has undergone and still suﬀers innumerable variations depending on the nuances between the relations that society develops with the administration
of time and work. From the Industrial Revolution, a new concept of time management becomes evident, an ideal that denies Greek contemplative leisure, idealized in the conception
of exaltation to work and that confuses the concept of leisure with ‘nothing to do’, redeﬁning
it in modern society as the ‘father of all vices’. In this way, work becomes the source of all
virtues, and the work journey increases disproportionately in relation to other historical periods, thus generating psychosomatic decompensations in the vast majority of people (De
Masi, 2003).
Therefore, the concept of leisure inherited in the conception of post-industrial society
seems to be impregnated with stereotypes that compromise its experience and its acceptance as a healthy practice in the conciliation and equilibrium of the daily rhythm. There is
no consensus regarding the deﬁnition of leisure, but ideas and conceptions that attribute
leisure to a superior level to merely recreational activities. Leisure requires involvement,
commitment, and a psychological state of focus and introspection that results in overcoming
(Cuenca, 2017; Csikszentmihalyi, 1999). It is a doing impregnated with personal meaning,
which provides the immersion and delivery in the discoveries of an autotelic experience, that
is, that has a purpose and meaning in itself (Monteagudo, 2013).
The dilemmas caused by constant acceleration, haste, consumerism, the frenetic pace
imposed by technological advances, and their programmed obsolescence serve as a setting
for the emergence of the “ diseases of this time,” which are the very common behaviors in
postmodern society. Coming from haste as an element that governs life and relationships,
the practice of praising the excess of the incessant pursuit of the hedonist, of visual stimulation, of the ephemeral, and of the absence of meaning is consolidated (Lipovesty, 2004).
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In this way, it is conceived that the recent problematizations of contemporaneity in relation to the experience of leisure as a necessary resistance to the exercise of creativity. From
the tangency of these questions with the ‘chronos’ in the contemporary world, they are not
restricted to the dilemmas of hours destined for work and free time, but they surpass the
relations of time and work and pass through social relations and constructions, anchoring
themselves in permissive conducts of continuous work, resulting from the permanent digital
connection and the lack of privacy of the present times.
In educational environments values are cultivated that contradict the exercise of creativity in its essence. From basic formation, people are acculturated by theories and positions
leading to the exercise of attitudes of conformism and submission to preestablished factors
(Alencar, 2004). On the other hand, the stimulus to creative capacities should prepare the
individual for questioning, doubt and predisposition for experimentation, openness for trial
and probable errors, as well as the possibility of exposing ideas without concern with previous
external and negative judgments. The challenges of educational institutions, to implant in
their pedagogical methodologies and projects a culture of stimulating innovation, starts from
the concepts and deﬁnitions about education itself.

results and discussion

In order to understand students’ self-perception about performance in creative activities
in academic projects, an investigative tool was developed adapted from the questionnaire
provided by the researcher Alencar (2005), proposed for research that deals with creativity
in the educational context. The questions focused on the self-evaluation of the creative performance and the relation with the time destined to execute these practices. It will be presented questions related to the time allocated to the creative activities, the capacity of
concentration in the project provided by the practices and the self-perception of performance
in these exercises. Signed aspects for their agreement or disagreement at the following levels:
1 - I fully agree; 2 - agree; 3 - I do not know; 4 - disagree and 5 - strongly disagree. The issues
were grouped according to the themes: 1. Time for creative practices; 2. Self-perception of
the student in relation to the enjoyment of ideas 3. Ability to concentrate or be involved with
the creative project 4. Self-perception about solutions to problems.
1. Time for creative practices. Most of the students (n = 53) stated that in the disciplines
time is devoted to creative practices. However, if we consider the contrasting responses, that
is, the students who did not know how to respond, that is, the total number of abstentions
(n = 13), together with the students who considered insuﬃcient time for project management
(n = 30) the percentage is very expressive, since 46 of these students disagree that the time
spent practicing the projects is enough for the management of innovation.
It is emphasized that the exercise of creativity arouses stimuli in an environment of freedom or absence of psychological pressures. However, the perceptions pointed out by the
students reinforce the fact that a curricular race prevails against time, whose goal is to arrive
at the end of the contents, as they point out (Castro & Martins, 2017).
In this context, we prioritize the traditional model of explanation and discussion of content, to the detriment of the investment in attempts and probable errors resulting from creative processes and the need to give due time to the emergence and maturation of new ideas.
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2. Self-perception of the student in relation to the enjoyment of ideas. When asked
about the ease in generating ideas or divergent thinking aimed at solving the problems identiﬁed in the creative projects, only a minority (n = 11) showed conﬁdence in the capacity to
generate solutions, of which only (n = 1) stated with conviction about the subject. However,
the representative majority of students (n = 82) asserted the opposite, that is, that does not
elaborate many alternatives or proposed solutions for creative projects.
The contrast in the number of answers summons reﬂections, since the sample that composes the study is composed by students of undergraduate courses that prioritize the innovative professional proﬁle.
3. Ability to concentrate or engage with the creative project. When questioned about
the ability to concentrate or focus on ludic activities, in order to provide a better understanding on the part of the students about the type of creative experience was being endorsed,
the characteristics of the ﬂow state were described in the questionnaire, according to Csikszentmihali (1999 ), it is characterized by times when the person is in a situation of high challenge and requires extreme skill accompanied by feelings of concentration, creativity to the
point of causing loss of feeling of self-awareness and feeling of time distorted. Before the
description of experience presented as immersion or total focus on creative activity, only (n
= 7) students aﬃrmed ‘with conviction’, have already experienced such experience. However,
most students (n = 61) stated the opposite, that is, they do not recognize themselves in the
description of immersion presented by the author, not even in any academic work previously
done in other creative disciplines. Of this total, (n = 19) students did not know how to respond.
4. Self-perception about problem solving. When asked about the eﬀectiveness of their
creative problem solving proposals, most students (n = 79) stated that they did not believe
in the eﬀectiveness of their answers, and (n = 47) disagreed with the eﬀectiveness of their
proposals and n = 32) could not say with certainty on the subject. While (n = 21) believe that
it presents eﬀective responses in the search for creative solutions to problem solving.
It is important to point out the direct relationship between the time required for creative
practices and the ability to focus and be eﬀective in these activities in order to provide experiences of attempts and errors as a means of directly inﬂuencing the generation of ideas
or inhibiting intrinsic factors to creative self-perception.
Conclusion
The relevance of having leisure states for creative success is defended by the studies
and the theoretical discussion pointed out. one realizes the necessity of the phases of introspection and relaxation at levels that guarantee the experience of ﬂow, which is characterized by the loss of self-consciousness; feeling of distortion or loss before the passage of
time; feeling of autotelic experience. It is through the experience of ﬂow and leisure that the
creative experience is formed, in which ideas are worked on the unconscious level; after the
incubation phase the sensation of inshigt or “inner certainty” is veriﬁed, a structuring factor
of the creative process.
The complexity of the context of sustaining healthy practices of idleness in the scenario
of the ideological transition from postmodernity to hypermodernity is perceived. Leisure is
considered as an element of resistance in the context of the rush of modernity. The experience of having leisure and creativity seems to be compromised in its essence by the impo-
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sed social dynamics and the psychosomatic obstacles and disturbances originating from the
excesses that the hypermodern mentality has brought about in the contemporaneity.
In the perception of the students studied, the creative performance is considered as
good for an expressive number of these. However, the representativeness among those who
say they have diﬃculties in recognizing and identifying in a discretionary way the ﬂow state
experiences in the activities of a creative character, aspect reﬂected in the students’ response, is notorious.
It is considered that, without due curricular investment in a time that provides the experience of the revitalizing leisure, the creative experience is compromised. When educational practices are not cultivated in a rhythm of inclusion of leisure, with the management
of time that provides the full experience of the creative stages, the success of the generation
of ideas is compromised or at least, the creative alternatives are reduced, considering the
context of acceleration and curriculum rush so peculiar to ‘hypermodernity’.
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The purpose of this paper was to identify and analyze pedagogical practices of a interdisciplinary leisure
project done in Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) – Campus Ouro Branco that themed the gender
relations and sexuality. Therefore, we draw as a methodological route the combination of the bibliographic research and the ﬁeld research, starting from the structured observation and the ﬁeld notebooks; from the analysis of the content. In the observed practices we identiﬁed possibilities for
intervention in the curriculum and in the daily life of the school, we emphasize the importance of the
collectivization of these practices that proposed together with the students that debate about gender
and sexuality inequality, such as about its deconstruction. These pedagogical practices sought to break
with certain logics that had been redesigned within the scope of the institution and had as a starting
point the re-elaboration of the interdisciplinary leisure project collectively with the students. Thus, the
theme “gender and sexuality” entered the project discussions also in the format of speciﬁc content
based on the relations established with leisure and more speciﬁcally with the academic context. In this
relation of exchange between teachers and students, we emphasize the importance of recognizing the
value and explanatory power contained in the diﬀerent types of knowledge and social practices, allowing the relation to be delineated and become more harmonious.
kEyWorDs
leisure; education; high school; gender; sexuality.

Introduction

We mean by heteronormativity the historical naturalization of heterosexuality as a reference to normal behavior and sexual identity (BUTLER, 2003). The heteronormative matrix
presupposes that the idea of masculinity rests on the necessary repression of feminine aspects
- of the bisexual potential of the subject - and introduces the conﬂict in the opposition of masculine and feminine. Calegari (2006) also points out that heteronormativity is characterized
by the reproduction of heterosexual codes and practices, sustained by the naturalization of
monogamous marriage, romantic love, conjugal ﬁdelity and the constitution of the family.
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Given this context, we perceive the need to focus our studies and interventions in the
context of the school, seeking to narrow the pedagogical practices carried out with the discussion of gender4 and sexuality5.
Gender studies emerged at a time of political and cultural eﬀervescence in diﬀerent cultural contexts. Time of resistance, in which the recognition of diﬀerences was sought and a
more egalitarian society. Time to contest scientiﬁc neutrality and the search for its reformulation (GOELLNER, 2004).
Thus, the word “gender”, since the 1980s, has been recurring in a large number of researches, essays, reviews, texts produced by several authors related to diﬀerent areas, including leisure studies. The word crosses several glances, which confers on the ﬁeld, studies
that point to diﬀerent perspectives (GOELLNER, 2004). One of its aspects is the aﬃrmation
that it is not only the (biological) sex that establishes diﬀerences between men and women,
but also social, historical and cultural aspects. Studies oriented by this view denaturalize the
commonly considered “natural” and, therefore, become controversial, uncomfortable, make
think, and in this way, invoke epistemological changes.
When it comes to the gender/sexuality relation, we cannot ignore the uncountable concerns that permeate the reﬂections about the experience of these sexualities, especially
when the focus is on homosexuality. This element, which is still very subtle, has been the
focus of study of academics from diﬀerent areas, aware of the need to expand the concepts,
values and attitudes that permeate it.
In this context, we emphasize the importance of the role of the school in the educational
process, because in the face of this exclusionary scenario, the school ends up collaborating
in some way with this sad reality, not acting, in most cases, as a mediator to change it. The
school should actually be an environment of construction and reﬂection and, above all, an
environment of collectivization of these reﬂections, where the passive acceptance of values
of exclusion such as gender and sexuality must be overcome (CAMPOS et al., 2008).
Thus, in this study, we sought to identify and analyze pedagogical practices of the interdisciplinary leisure project carried out at Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) - Campus
Ouro Branco, which thematized the relations of gender and sexuality.
We know that although these themes are still recommended by national documents,
such as the Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), they are hardly treated as a priority
in the formal school curriculum. This is a problem that starts with teacher training and is aggravated by the shortage of continuing education programs and/or lack of opportunity to
access them.
Therefore, understanding the concepts of gender and sexuality is fundamental for understanding this context, seeking interventions, and for awakening the need for eﬀective
changes in education, since for many years the sexual diﬀerences between men and women
have been related to the social roles played for each one of them, inside the school.
4

By gender is understood the social condition through which we identify ourselves as masculine and feminine.
Gender, therefore, is not established linearly from biological determinations associated with biological sex. It is
imbricated to it, but it is socially and culturally constructed and involves a set of processes that mark bodies, from
what is identiﬁed to be masculine and/or feminine (GOELLNER, 2010).

Sexuality is tied to gender. It involves a series of socially constructed and historically modeled beliefs,
behaviors, relations and identities that allow men and women to live, in certain ways, their desires and
their bodily pleasures (WEEKS, 1999).

5
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gender and sexuality: what it is about?

In the course of its history, the term gender has always been re-signiﬁcated from several
discussions, many of which come from the feminist movement itself characterized by inequalities and disagreements about the diﬀerent experiences lived among women. Thus, the
very history of the term was not presented through ruptures but rather of continuities
(LOURO, 2001).
Approaching the most critical formulations of feminist studies and cultural studies; subjects are understood as having plural, multiple identities; identities that are transformed,
that are not ﬁxed or permanent, that can even be contradictory. As a result of this relation,
it is observed that sexual identities are constituted by the way in which individuals live their
sexuality, with same-sex partners, of the opposite sex, of both sexes or without partners; in
the same way that subjects also identify themselves socially and historically as male and female, and thus construct their gender identities (LOURO, 2001). Of course, these identities
are interrelated, but they are not the same thing and are embedded in a dynamic of historical
construction.
The idea of masculinity rests on the necessary repression of feminine aspects - of the
bisexual potential of the subject - and introduces the conﬂict into the opposition of masculine
and feminine (SCOTT, 1990). If on the one hand the feminine is the great threat to man’s heterosexuality; On the other hand, masculinity is forbidden to women, for the woman in the
place of man is the “world in reverse,” the corrupt order, the outraged nature (FILHO, 2005).
One can thus analyze that homosexual men “downgrade” their sex by choosing to be below
other men; and lesbian women, in turn, usurp a power that does not belong to them, and
which they cannot even use, since they are deprived of the consummation of masculinity
(FILHO, 2005).
This binary relation of gender and world identiﬁes the masculine and the feminine as
opposite terms, which even if complementary, can coexist with each other but never in each
other. Sexual and aﬀective practices and behaviors that do not obey the dual distinction are
taken as deviance and perversion, and this is understood socially in a negative way, generating
discrimination and prejudices. In this way, we understand that subjectivities were produced
and these permeated the everyday and what we understand at present by concepts and experiences such as: feelings, desires, passions, conjugal lives, pleasures, sexes, bodies, genders,
sexual orientations, social role constructions, identities, stigmas, prejudices, diﬀerentiations
(questions about vulnerabilities to gender violence).
Such productions permeate various social instances, including the academic context,
and at this point, Louro (2001) emphasizes that the school space produces female and male
subjects, and since its creation is a space designed to print distinction, an example of this is
the separation between sexes:
If in some academical areas the constitution of gender identity often seems to be made
through implicit discourses, in Physical Education classes this process is generally more explicit and evident (LOURO, 2001, p.72).
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Thus, understanding the importance of the school in recovering these “roles”, “norms”,
“codes of meanings”, mainly within the classes of academic Physical Education, where these
bodies will be conﬁgured.
Therefore, questions of gender and sexuality also emerge in formation, seeking pedagogical alternatives for classes, projects and other practices that would enable changes in
power relations between the sexes, deconstructing binarisms about male and female bodies,
their possibilities for action and their potentialities (ABREU, 1992, 1995; SOUZA & ALTMANN,
1999; ALTMANN, 2002).
Given the conceptual explanations, we will present the analysis of the pedagogical practices of the interdisciplinary leisure project carried out at the Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) – Campus Ouro Branco that thematicised the
relations of gender and sexuality. For this study we draw as methodological route the combination of bibliographical research and ﬁeld research with structured observation and ﬁeld
notebooks; from the analysis of the content. We emphasize that it is in the space of the
school that the body and its subjectivities, seen and produced in unique ways, represent,
under the same stage, the attributions and accommodations that ﬁt them, allowing conﬂicts
and possibilities between diﬀerences.

New looks at gender and sexuality from experience with leisure

Within the school, especially in Physical Education, one of the factors that strengthens
the diﬀerences between boys and girls is the content of the classes. For Altmann (1998) there
is great evidence that sport is a predominantly masculine activity and of fundamental importance in the construction of the identity of this gender, that is, it is very important that
the students provide activities that oﬀer conditions to the teachers to overcome gender relations and not the other way around, as is usually the case with sport.
Thus, in the context of the IFMG – Campus Ouro Branco, we found practices – initially
identiﬁed in the Physical Education discipline - that sought to break with certain logics that
had been redesigned within the scope of the school. In order to know and design the practices, we had identiﬁed an interdisciplinary leisure project emergence within this school. The
IFMG – Campus Ouro Branco oﬀers three courses in integrated secondary education: management, metallurgy and computing. The project was oﬀered to all students, from the theme
“Leisure and School: body in movement”, and participation was from membership in the format of weekly meetings (debates and experiences) on and oﬀ campus.
The starting point was the elaboration of the project itself collectively with the students,
in this opportunity, in addition to considering the experience of teacher training and professional trajectory, we sought to contextualize the actions from the experiences of the students
with the school, with leisure, with the body and with the movement. In this movement, it
was possible to deconstruct and reconstruct certain senses and meanings that were attributed to leisure and school, this was the most complex process seen in previous experiences
of the students.
Furthermore, in a dialoged form the wishes and expectations of all participants were
contemplated. This experience allowed the elaboration of a diversiﬁed curriculum, which
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sought to extend access and experience to the corporal manifestations, and to allow the
identiﬁcation and understanding of the physical, biological, social, cultural and aesthetic possibilities of the body. And in this action, the theme “gender and sexuality” entered into the
project discussions also in the format of speciﬁc content based on relations established with
the school and more speciﬁcally with Physical Education classes.
This construction took place when considering the experiences of the students that revealed classes separated by sex; classes with male teachers for boys and female teachers for
girls; mixed classes in which the girls did not participate, because the content was futsal, and
futsal was for boys; mixed classes in which the boys played futsal and the girls played dodgeball; we also pointed out that recurring statements were about the veiled obligation of
boys to like and “know” to play futsal under the risk of suﬀering prejudice and/or discrimination. It was sought from the visibility of the theme, as well as with the debate of this content to indicate the intention of the proponent group of the project for an education for the
diversity, giving the tone of the work form of the other contents, epistemologically and methodologically.
Thus, during ﬁve meetings, an opportunity was given to discuss the concepts of gender
and sexuality, their historical-cultural relation, and, consequently, equalities that impact society, enabling deconstructions and new constructions of relations. The following guiding topics were worked on: conceptual dimension - gender and sexuality; construction of
masculinities and femininities; leisure and relations of gender and sexuality; and the role of
the school in leisure experiences.
The participation of the students was signiﬁcant and considering the perspective of
work of collective construction of the classes, the proposal was being redesigned according
to the experiences and groups. The conduction of all the experiences, debates and other
contents developed in/through the project took into account this debate and walked towards the deconstruction of the inequalities of gender and sexuality in the context of school
and leisure.
With diﬀerent strategies, whether with theater, movie debates, simulated jury, festivals,
picnics, walks, sports, among others, we tried to opportunize the debate and the deconstruction of gender relations and sexuality in the leisureal universe, realizing how the inequalities of gender and around sexuality limit us and take away the opportunity of new learning
and experiences, even in the sphere of leisure.
Based on these experiences and the methodological approach, we sought in the project
context contribute to interpret the contents and experiences of leisure organized inside and
outside the school in a relational perspective of gender, combating sexism, and allowing students the opportunity to get rid of the things that determine what each sex can experience
as corporal practices, and yet, from what standardize us as individuals. When working with
gymnastics and even with dance, the gender arrangements of dealing with men cost more
than with women, for enabling them to manifest an emotional expression/moves, aspects
that transgress what is associated with masculine by society; as it occurs with soccer in the
case of women (SARAIVA, 2002).
We corroborate with the contributions of Louro (2004), considering that this binary
trend between the male and the female, is now deconstructed from this approach and methodological choice adopted by the project coordinators that problematizes the discontinui-
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ties in the representations of the female and male present in the new spaces occupied by
men (private space, childcare) and women (public space, professional work) in society and
in this speciﬁc case, in the school context.
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Considerations

We realized that the inquiries about gender and sexuality relations and the consequent
perception of their meanings and impacts in the school context, as well as heteronormativity,
patriarchy and social losses caused by prejudicial relations, or even prejudiced nuances contained in certain ideological speeches are excessively restricted. In this sense, we take Machado’s words (2007: 04): “to produce knowledge about the pain of others may be enough
to be indignant at certain forms of oppression, but it is not enough to know what it means”.
Thus, in the exchange relation between teachers and students, we emphasize the importance of recognizing the value and explanatory power contained in the diﬀerent types of
knowledge and social practices, allowing the relation to be delineated and become more
harmonious. It was through these approaches and dynamics during the course of the project
that it was possible to question theoretical, epistemological, social and existential values and
perspectives.
It is interesting that from the work developed there was a demand from the students
and from the school itself regarding the treatment of gender and sexuality issues within the
institution, and from this experience the Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero,
Raça/Etnia e Sexualidade (NEPGRES) arised.
The NEPGRES is linked to the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Minas Gerais (IFMG) and organizes groups of studies, research, teaching and extension activities that seek reﬂections, actions and publications in the ﬁeld of education about with culture, body and society themes; to strengthen research and scientiﬁc initiation through the
inclusion of students, scholarship and non-scholarship holders in the study groups, develop
interdisciplinary research that focuses on education, promote and expand studies in the ﬁeld
of gender, race/ethnicity and sexuality to and in the academic environment and social activism.
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“IN THE bEgINNINg WAs THE sILENCE”:
LEIsUrE AND sILENCE As A PossIbILITy oF (rE) ExIsTENCE
Samara S. Amaral Ribeiro1
José Clerton de Olveira Martins2

AbsTrACT
Modernity brings with it a set of practices and innovations that are its own, the main one being the
advent of technique, which brought with it its inevitable noise. Its neighbor and heir, contemporaneity,
still living under the spectrum of it presents a kind of “superlativization” of its ideals, revealing an even
more accelerated and noisy era. From a society of narration, we witness the emergence of the information society, revealing an impoverishment of experience. With this, noise has increasingly colonized
the place of silence, so dear to the old societies that through it, sought to achieve an ideal of happy
life, opening a possibility for the experience of creator leisure. Understanding leisure like this autotelic
experience, deeply linked to subjectivity, we ask: is it possible to access leisure in this society full of
noises? Is silence a medium of conduction to the experience of leisure? In the light of these questions,
raised and tried on the occasion of a visit to an indigenous village in the Brazilian Amazon, we propose
a reﬂection on the close relationship between leisure and silence and thus think, in what way these
articulated constructs may present itselves as resistance in this contemporary.
kEyWorDs
Leisure; Silence; Narrative; Resistance; Indian people.

Introduction

The work to which we are committed in this article on the theme of leisure seeks to recover its meaning from a humanistic perspective. In the face of the profusion of ideas disseminated - most often in the wrong way - and of the constant pejorative use of the term, it is
important to point out that, given the various meanings given to this term, we highlight here
leisure as “an integral human experience centered on and that is, with an end in itself
“(Cuenca, 2008 as quoted in Martins, 2010). From ancient Greek times, to this day, this construct has gone through diﬀerent epochs and transformations. According to Martins (2016),
the word “leisure” derives from the Latin otium, meaning “the fruit of the hours of rest, rest
and tranquility, carrying with it a sense of gentle and pleasant occupation.”
To the ancient Greeks, like Aristotle, for example, leisure was understood as the state
of an individual free from the need to work. In this perspective, we ﬁnd in Cuenca (2016),
the same concern to seek the roots of this concept in the classic tradition, when he says that
according to Aristotle “leisure lies within the scope of the valorous, what is good and desirable for the human being, not being bound to a passing, immediate pleasure, or a punctual
satisfaction for the person who experiences it. “ (Cuenca, 2016, p.15).
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What we observe is that from the nineteenth century, what once represented a recognized value and ideal of life, with the arrival of modernity and its technical and productivity
ideal, it began to acquire meanings of a derogatory character, “associated with the ideas of
vagrancy, debauchery, unproductiveness, disorder, wasted time and, a little further on, recreational leisure” (Pinheiro, Rhoden & Martins, 2010: 1134).
Analogous to the changes in apprehension of the idea of valorous leisure, we perceive
another concept that seems to succumb because of similar reasons, namely: silence. This
construct appears in contemporaneity as something anachronistic, something that was repressed in a long forgotten past (Le Breton, 1997, p, 11). In mythical narratives, for example,
silence is referred to as originating, as that which is at the origin and beginning of everything,
keeping close relation with the principle of creation.
In this work we will adopt the perspective of the French thinker David Le Breton, who
deﬁnes the silence as opposed to the noise and excess of verbiage, so common to our time.
This silence, referred to here, is much closer to a mode of meaning than to a mode of sound.
The silence seen in this way seeks a strong feeling of existence and “shows itself as a way toward ourselves” (Le Breton, 1997, p. 146). That is why we need to reﬂect on the representation of silence and its importance as a way of access to leisure.

methodology

On the occasion of a visit made in 2012 to an indigenous village, located in the State of
Acre, in the heart of the Brazilian Amazon Rainforest, we had the opportunity to spend about
40 days with the Huni Kuin people, “Kaxinawá”. In spite of the various peculiarities perceived
during the visit, we chose two speciﬁc experiences to develop the proposal of this work, they
were: the morning meditation and the storytelling wheel of the village elder.
This work follows a phenomenological approach considering the subjectivity and interpretation of the perception of those involved in the analysis of a given phenomenon in a
context. In addition, it is a case study, of a descriptive-exploratory type (Triviños, 1987) and
of ethnographic inspiration (Atkinson, 1994).
In order to collect information, we used two strategies, participant observation and a
semi-structured interview script. The interviews were recorded by audio and later transcribed
in full. As a method of data interpretation, content analysis was used (Bardin, 1977). The collected data were systematized through ﬁeld diary.

“In the beginning was the silence ...”

In the book “The Primordial Silence,” by the Argentine essayist and poet Kovadloﬀ (2003,
p.21), we ﬁnd the writer’s surprise, who says: “It is curious that the Greeks, who have sensed
almost everything, did not conceive a deity of silence. “ The poet may disregard assimilation
by the Greek culture of the god-boy called Harpocrates. Of Egyptian origin, the deity was
eventually transformed into a Hellenistic entity when the Greeks, led by Alexander the Great,
conquered Egypt.
Harpocrates means “Horus-boy,” that is, it is the Egyptian god Horus himself on his childish face. The representation of a boy-god takes us back to an Edenic, primordial state. The
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child is symbolized in several traditions by the return to the embryonic state, of which it is
close, a symbol of natural simplicity (Chevalier & Gheerbrant, 1997, 404), and of “simple happiness” (Bachelard, 1984, 106).
As far as myths are concerned, it is worth mentioning that their aﬃnity with silence
goes from the etymology of the term to the very relationship that man established with these
narratives. According to Viktor D. Salis (2017):

The myths were born of this art of being silent to listen to the gods; you have to learn to
shut up and that’s an art. From mithos derived meyin, which means to silence the “mental
and emotional voices”. While these voices can not be silenced, the meyin does not manifest
itself. (Salis et al., 2017: p.12)

The narrative form - myth being one of these modalities - was the way the ancients
found access to experience and transmitted it to subsequent generations. In the Benjaminian
sense, the transmission of experience is taxed by the pre-capitalist forms of production, and
because it is dialogical, evokes a necessary link to silence. As Benjamin (1986b) says, the narrative inserts one who knows how to tell it, along with the listener, as links of a great chain.
Moreover, the relationship of subjects with time, in a premodern community, highlights
another category that deserves our attention: temporality (Kehl, 2009: 163). The drastic changes in man’s relation to time are caused by the predominance of a larger and more complex
phenomenon: the advent of technique; which we will detail in the next topic.

The Noise of the Technique

Modernity brought with it the excessive valorization of the technique together with the
many noises of the machines. Two well-known essays by the philosopher Walter Benjamin
put a strong critique of this exacerbation of technique: “Experience and Poverty” (1933) and
“The Narrator” (1936). In both, the philosopher brings a reﬂection on the demoralization of
experience in modernity whose background is the drastic transformations in temporality
caused by the predominance of technique (Kehl, 2009, 153). In the ﬁrst essay, he states: “a
new form of misery arose with this monstrous development of technique, overcoming man”
(Benjamin, 1986a, 20). This misery, which refers to Benjamin, is the misery of experience.
The impact of the new technologies of death introduced in the industrialized world of
the First World War had a diﬀerential, besides the already known capacity of the destruction
of life, they were: the speed and unpredictability of the air attacks.

Under the distant bombing, one could no longer count on even the capabilities that military
training develops: dexterity, strength, bravery. A man faced with the imminence of a bombardment depended on his increasingly urgent ability to pay attention to all the noises, the
slightest signs of altering the landscape around him and above him. “ (Kehl, 2009, pp. 154155).

By this she means that in spite of the intensity lived in the trenches, the combatants returned from the ﬁelds unable to convey, in the traditional form of the oral narratives, the
horror of the limit situation by which they had passed. Benjamin (1986a) says, “At the end
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of the war it was observed that the combatants returned dumb from the battleﬁeld, not richer but poorer in communicable experience”. This mutism, which has nothing to do with
the silence that leads to leisure, is symptomatic of this age, as it reveals the inability of these
subjects to narrate themselves.
Another arm of technique, which overcomes man with voracity, is the consumption of
information. Benjamin (1986b) points to journalism as the great modern device for the destruction of generalized experience, being one of the main causes that lead to the death of
the narrative. He argues that “if the art of narrative is today rare, the diﬀusion of information
is decisively responsible for this decline” (Benjamin, 1986b, p.203). The impossibility of rescuing this silence, so precious to experience, leads the contemporaneity to go against the
ancients, and as in a kind of “hemorrhage of discourse” makes a path opposite to that of
narrative.
Resuming the essay, “Experience and Poverty,” Benjamin (1986a) observes that, even
at a time when so many things are happening, experience is still rare, which is conﬁrmed in
the everyday life of the city. Events occur in the form of noises, and the word, once clothed
with the auratic value of experience, is weakened by the imperative to say everything. The
word that emerges from this whirlwind of noises, is the word of information, “a word without
presence,” noisy, without wisdom and therefore, without experience (Le Breton, 1997).

“silence / Leisure”: The Experience in the Indigenous Village

Le Breton (1997) warns of the fact that silence is not an absence of sound. Even the desert regions and the immense forests isolated from civilization emit some sound. We can
imagine the wildest place possible, and even in this place, there will be the sounds of our
own body. In this way, we can aﬃrm that it is not the place, not even the absence of sound
that deﬁnes the silence.

Silence is not a reality in itself, but a relationship always appears in the human condition,
within a relationship with the world. Silence is not only a certain modality of sound, it is
mainly a certain modality of meaning “(Le Breton, 1997, p.143).

Because it is subjective, or as Breton calls it, a “mode of meaning,” silence can be summoned even in a noise-ﬁlled environment, even if the latter presents itself as an aggression.
Here we point out one of the ﬁrst points of approximation between the sense of leisure and
silence perceived during the days in the forest: the subjective character of silence.
During all the time we were in the village, we noticed the presence of a group of nonindigenous visitors, who gathered to meditate every morning. We soon incorporated the
practice into the morning routine. The experience with meditation in that place was similar
to that of a dissolution with the environment. The silence experienced was of a depth never
experienced in the city. The intense sound of the forest enhanced the experience, unlike the
noises of the city. For Le Breton (1997) nature has a sound that does not exasperate and that
does not resemble noise.
The noise, for the French anthropologist, appears as a sort of reverse of silence. For
him, “it represents an unpleasant interference between the world and the self, a distortion
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of communication through which meanings are lost” (Le Breton 1997: 166). In this way, the
noise also reveals itself as an impediment to leisure.
The experience of total quietness of meditation in the forest has brought us with the
passing of days, a sense of completeness, of greater appropriation of self and place, resembling what the literature says about the experience of leisiure. Such a perception is
confirmed by Francileudo (2013), when saying that an experience of leisure must be understood as a psychological perspective that provides a personal development, going beyond simple relaxation, pleasure, filling time or escape. Rhoden (2009) also brings an
important meaning, she understands leisure as an experience that is not found in the activity, but rather in subjectivity.
The sense of joy and personal satisfaction, as well as the desire to repeat meditation rigorously every day, were reported at the end of meditation. In the understanding of Cuenca
(2008), the experiences of leisure place us in a context that is not dominated by duty or obligation, but by actions with purpose in themselves and by themselves; in other words, they
are autotelic, they seek only self-satisfaction.
Another important factor refers to an important transformation in experience over time,
in the transition to modernity. This point, refers to the moment experienced with the storyteller
of the village. Every day we met the village elder in the same place. Sitting in front of the main
maloca, he gently counted his many stories lived and learned. In this way, we can point to the
village’s old storyteller, as being “the narrator” described in Walter Benjamin’s essay.
Of all the diﬀerences between the culture of the urban man and the one of the original
people, the relation with time is perhaps the one that jumps the most. The old man’s unconcerned manner of conducting his narratives, and his daily availability, denotes a pace of
life that had not yet been colonized by productivity.
The oral narratives favor the transmission of experience and rescue a distended time,
diﬀerent from the time of the mechanized production that characterizes our epoch (Kehl,
2009: 163). This diﬀerentiated perception that the narrator possesses over time is observed
by the psychoanalyst Kehl:
Of all the subjective experiences that history has left behind, perhaps the most lost, for
the contemporary subject, is that of the abandonment of the mind to the slow passage of
hours: a time of reverie, of pleasure, devoted to telling and recalling stories (Kehl, 2009: p.164).
The silence of the narrator is both the literal silence, present in the dramatic pauses
between words, which for Le Breton (1997), are responsible for covering the word of value;
as well as a metaphorical, poetic, original silence: the silence-resistance of the narratives. If
we were to choose a deﬁnition for the silence of the narrative, we would have the following
passage: “Silence is a remnant, what noise has not yet penetrated or altered, what the means
or consequences of technique still spare” (Le Breton, 1997, 173). To this silence that enhances
the experience of leisure and merges as one, we choose to call it “silence / leisure”.

To silence is to re (Exist)!

The relationship between leisure and silence in a society dominated by productivity
and noise allows us to use a term suggested by Benjamin (1995, 225): “to brush against the
grain.” To speak of leisure and silence as possibilities of resistance is also to speak of the
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history of struggle and resistance of the indigenous peoples, who bring these two concepts
as marks of their culture. Brushing against the grain is what makes the resistance. And what
is this resistance?
The concept of resistance is paradoxical, ambiguous, ambivalent, like the acts themselves, gestures, movements, phenomena, images, ﬁgures, practices of resistance. According
to Foucault (1995), historically the various forms of resistance, the most important today are
those that go against the forms of subjection, that is, against the submission of subjectivity.
He says these are “struggles that question the status of the individual” (Foucault, 1995), and
it is these struggles that best describe the resistance found in the village.
Resistance is characterized essentially by the struggle that is capable of producing new
forms of subjectivity through the refusal of the individualities that have been imposed historically. “The idea is not to ﬁnd out who we are, but to refuse who we are and transform
ourselves,” says Foucault (1995, 235). In this way, it is possible to observe that the concept
of resistance in Foucault’s work is directly related to the process of subjectivation. For this
philosopher, not to submit is to resist and open to new and new ways of being subject and
of being in the world.
The silence experienced in the everyday life of the village of the Huni Kuin Indians was
observed not to be subjected to the noise that abounds in our society, which in turn creates
a new way of relating to silence. Taking up the example of the old story-teller, he said in one
of our long conversations:
The silence is heavier than the noise, that is why the white people who arrive here, almost
can not bear it ... is an agony that you need to see it for yourself. These boys think it’s foolishness what we say, they think it’s no good (Old Storyteller).

The old man referred to the discomfort of the visitors in the face of so much silence and
the apparent lack of availability of time and interest in their stories. As Le Breton says:
in a productive and commercial logic, silence is useless, occupies a time and a space that
could be used for greater income. For modernity, silence is a residue that expects a more
proﬁtable use (Breton, 1997: p.172).

In this passage, leisure and silence appear once again as uniﬁed values, also presented
as a form of resistance to the colonization of noise and productivity, and equally opposed
and denied by the values of contemporaneity. The city accustomed to this incessant noise,
feels uncomfortable in a quiet place. To Le Breton (1997), the diﬀusion of ambient music has
become an eﬀective weapon against this phobia of silence, for it there is a diﬀuse fear of having nothing to say.
Silence, far from being something passive, which comes from the external to the internal, is much more a work of subjective search, active therefore. We take as an opportune
starting point a quotation from the Slovenian philosopher Slavoj Zizek:

The ﬁrst creative act, therefore, is to create silence - not that silence is broken, but silence
itself breaks, interrupts, the murmur of the Real, thus opening a clearing in which words
can be said. There is no discourse proper without this background of silence (...). It takes a
lot of work to create silence. (Zizek, 2008, pp. 209-210)

“IN THE BEGINNING WAS THE SILENCE”:
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From the perspective of the philosopher, silence is understood as the product of human
work. It is the result of social practices that constitute a space of silence delimited by the
ceaseless noise of the Real. We can say that the silence of the narrator is a silence “worked”.
Just as this form reveals a craft mode of communication, the narrator works and sculpts his
narrative in this web of noises and silences.
This conquered silence of resistance, in keeping with what Orlandi (2007) calls “founding
silence”, that is: “that which exists in words, which means the unsaid and gives space to the
signiﬁcant retreat” (Orlandi, 2007, p. .24). In this foundational silence, contained between
the intervals of words and in the very stance of the narrative, of silencing the external world
to come into contact in its universe, is the possibility of the autotelic work of signiﬁcation
and re-creation of self.
Increasingly rare today, the ﬁgure of the narrator, represents one of these last places of
resistance. In choosing not to be subject to the logic of acceleration that governs the world
of machines and the noisy profusion of information, the narrator points to the importance
of rescuing leisure and silence, so dear to his narratives, and which in our time seems forgotten in an archaic and primordial past.

Conclusive referrals

The silence present in the narratives of storytellers presents itself as this fruitful, founding silence. This silence may be only the silent pause that the narrator makes before the
narrative, or the narrative itself, here alluded metaphorically, as a form of silence - “the silencing of technique.” It is not an absence of sound that we are talking about - this is what
Le Breton calls “mutism” - but a silence that contrasts with the noise that dispels us from
ourselves, such as the sound pollution of large cities or the ceaseless noises of the media
and mass communication.
As Benjamin (1986b) says: “The man of today does not cultivate what can not be abbreviated.” The increasingly contracted time of mercantile logic brings with it the incessant
noises of machines and as a consequence, the devaluation of the narrative. This supposed
lack of time for daydreaming leads the subject to the impossibility of accessing a fecund silence, away from himself and the practices that lead to experiences aimed at personal development. Rescuing this founding silence, today, is seen as a resistance, a mode of meaning
that allows the subject to know himself and what is around him, and thus better lead him to
a real experience of leisure.
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HEgEmoNIC DIsCoUrsEs oN Work, IN THE TAbLoID mEDIA,
DUrINg THE EUrozoNE CrIsIs1
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AbsTrACT
This article explores hegemonic discourses on productive work and labor, in the context of the Eurozone
crisis. Based on the separation between creditor and debtor countries, often associated with Northern
and Southern Europe, the coverage of the Portuguese legislative elections of 2011, in the online versions of two tabloid newspapers, the German Bild and the Portuguese Correio da Manhã, was analyzed.
The analysis allowed us to identify a hegemonic discourse, transversal to both newspapers, that places
work and the consequent accumulation of capital, as the central axis of valuing a society, dividing Europe into compliant (trustworthy) and non-compliant (untrustworthy) countries. In a few instances,
we have identiﬁed a counter-hegemonic discourse, that values elements beyond productivity, calls into
question the need for compliance, and places the root of the crisis in the very system that values development, as promoted in advanced capitalism.
kEyWorDs
Hegemony, Work, Eurozone crisis, Media Studies

In the context of postcolonial studies, solidiﬁed ideas about development, equated
simply with indicators of economic growth, productivity, and eﬃciency, have been called into
question from many angles (Shiva, 1988, Harris, 2008). However, within the European Union,
or “the West”, the source of this idea of development, which it invented and exported (with
more or less force) to the “rest” of world, the hegemonic vision of economic development
in advanced capitalism (Braidotti, 2017), based on ideas about work ethics, prevails, even
when public policies and welfare studies sometimes contradict this perspective (Penttilä,
2007). The hegemonic view is so robust that, even in countries seen as failures within this
model, it continues to be accepted as a reference of value for societies, creating hierarchies
within Europe.
Starting from the concepts of ideology and hegemony as developed by Stuart Hall
(2016), from Marx (1932/1968), Althusser (1971/2014) and Gramsci (1971/1999), we focus
on journalistic coverage, as a practice that has ideology as an object (Hall, 2016, p. 137).
The media tend to reproduce hegemony, not only because of the narrative nature of journalistic texts, and the disguise of objectivity (Bird & Dardenne, 1999), but also because of
the power of the so-called primary deﬁners - the oﬃcial sources to which more credibility
is given (Hall et al., 1999).
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Media, being part of the hegemonic structures of a society, and at the same time part
of counter-hegemonies, because they work as the “Fourth Estate”, are especially rich places
in which to explore discourses about these issues (Hall, 2016). In the context of the sovereign
debt crisis, which erupted in 2009, Europe, in the form of the European Union, or the Eurozone, which presented itself as a uniﬁed whole, broke out into several “europes”, developed
along discourses about “us” and “them”. The most obvious political and economic cleavage
divided Europe between trustworthy creditors and untrustworthy defaulters, quickly associated with a division between Northern and Southern Europe. Thus, in this study, we focus
on the contexts of Portugal and Germany as representative of these “two Europes” (Lourenço, 1988) – a dichotomy which was not born in this crisis.
In addition to the North-South geographic referent, this division found another line of
separation: the non-compliant debtor countries are found in the Catholic or non-Protestant
Europe (PIIGS), and the abiding creditors in a Protestant Europe - a line already used by Weber
(1930/2005) in the search for the cultural origin of capitalism, which he found in the Protestant work ethic. The inﬂuence of the Reformation on the ideologies and pervasive discursive
hegemonies in contemporary Europe is undeniable. Even though the Lutheran inﬂuence is
not the focus of this present work, it is a referral worth mentioning, especially when it comes
to speeches about work and leisure, in an era in which value, relevance, even dignity, are
measured by economic indicators - a view closely related to the “development” models that
put countries on a spectrum of evolution according to allegedly neutral standards.
Thus, in a context in which economic and ﬁnancial success is the measure of the triumph
and validity of a societal model, discourses about “us” and “them” transform communities
into valid or invalid, worthy or not of respect, through the economic indicators they present,
which are often simply attributed to questions of “backwardness” and “development” that
is, states of evolution. And in the European context, Germany, led by Angela Merkel, has undoubtedly emerged as a leader, Beck having even coined the term “Merkiavel” to illustrate
the German chancellor’s leadership style (Beck, 2014).

The Hegemony of Productivity in the media

The empirical analysis carried out in this study allowed us to identify this hegemonic vision, both in Portugal and in Germany, which places productive labor and the consequent
accumulation of capital as the central axis of valorization of a society, dividing Europe into
trustworthy creditors and untrustworthy debtors. At times, we have identiﬁed a counter-hegemonic vision that values elements beyond productivity, calls into question the need for
compliance, and places the root of the crisis in the very system that values development, in
its traditional meaning.
In this article, we focus on so-called tabloid journalism, a type of popular journalism,
made up primarily of short stories and paragraphs and simple sentences, with a greater focus
on the emotional side of the news (DFJV, na, Público, Comunicação SA, 1998), represented
here by the German Bild Zeitung, and by the Portuguese newspaper Correio da Manhã, in
their online versions. The data was collected according to a strategic time selection, around
the resignation of the Portuguese Government on March 23rd 2011, and the ensuing legislative elections in Portugal on June 5th 2011, with two diﬀerent methods, taking into account
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the relationship of the newspaper under analysis to the electoral context. Thus, the time period for the collection of news at Bild was: 23 -24.03.2011; 14.05 - 06.06.2011; 05.07.2011,
and in the Correio da Manhã: 23.03-24.03.2001; 30.05-06.06.2011; 07.05.2011. For each of
the newspapers, the collection began with an online search through the search engine Google,
according to strategically selected keywords4, completed by the internal search engines of
each website. The most relevant articles were selected to perform a content analysis (Bardin,
2007), leading to the analysis of 33 articles from Correio da Manhã and 15 articles from Bild.

The Hegemony of the german success model

In the hegemonic view identiﬁed in this article, Germany, often personiﬁed in the individual of Chancellor Angela Merkel, emerges as the undeniable model to follow, the leader
of Europe, since it is the economically strongest country. Here, however, we ﬁnd a diﬀerence
between the representation in the Portuguese newspaper compared to the German newspaper, since, in the former, Merkel tends to emerge as the leader who dominates Europe,
with a power equivalent or superior to that of the European institutions, whilst in the latter,
Germany is generally presented in a position of equality with the other Member States, with
the European institutions dominating, and Merkel only a benevolent leader who wants to
“save the Euro”.
One of the examples, present in both newspapers, and repeated in several moments of
the analysis, is the use of the expression “doing their/our homework”, as in the opinion piece
signed by a CDS (right-wing) politician (Félix, 2011), in which the author equates Germany’s
power with that of the European institutions: “Now, it’s even governmentally fashionable to
do our homework ... away from home. In other words, from house to house, in a German or
a Brusseleair house” (idem).
In “Olhai e Grecia - e fugi!” (“Look at Greece – and run!”) (Guerreiro, 2011), the author,
a journalist, conveys a discourse centered on a self-image of Portugal as a weak country of
potential defaulters, part of Europe’s “weakest links”: “Europe does not know what to do to
its weakest links and there is the temptation to simply drop them: to exclude from the Eurozone” (idem).
Although it only appears as a secondary part of the main news piece (Correio da Manhã,
2011), under the heading “Europeus do Sul trabalham mais do que alemães” (“Southern Europeans work more than the Germans”), one of the most directly relevant articles to explore
the hegemonic discourses at play is found, since it does not question the hegemonic view, it
simply claims that the countries of the South work harder, thus, are even more valid:
“Southern Europeans work much more, and sometimes longer, than the Germans,” says a
study that runs counter to the recent statements by the German chancellor about possible
social laxity in Portugal, Spain or Greece. “

In the opinion piece “A anedota da Europa” (“The joke of Europe”) (Coutinho, 2011),
the author adopts a derogatory tone on Portugal, seeking validation in the external gaze, not
4

German: Portugal, Portugiesen, Portugiesin, Portugiesisch, Südeuropa, Südeuropäer, Europa
Portuguese: Alemanha, alemão, alemã, alemães, “Europa do Norte”, “europeu do norte”, “europeus do norte”, Europa
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directly from Germany, but from Europe, who sees Portugal as a “one-horse town” (“parvonia”), as a country worthy even to be ridiculed: “Portugal will cease to be just another poor
and irresponsible country on the periphery. It will certainly be Europe’s biggest joke”.
In addition to articles referring to football (in the ﬁgure of Cristiano Ronaldo) and the
beauty of Praia da Marinha, which helps to associate the country to leisure activities, most
of the articles mentioning Portugal in the coverage of Bild revolve around the crisis. Especially interesting, in the article about the Portuguese parliamentary elections, is the use of
language associated with disease and health in ﬁnancial terms (Bild, 2011). The title itself
indicates: “Wahlsieger Coelho will Portugal gesundsparen” (“Winner of the election Coelho
wants save Portugal to health”). Portugal is, not only in this article, often described as a
“highly indebted country” (idem).
In the article “Griechen verhöhnen Europa ... und kriegen neue Milliarden” (“Greeks ridicule Europe ... and receive new millions”) (Ronzheimer & Schuler, 2011), the framing of
the issue is immediately visible in the title itself, which questions whether the protests in
Greece would be a waste of the Europeans’ “willingness to help”. Although the article is not
directly on Portugal, but on Greece, both countries are often referenced together in the context of the crisis. The response to the protests is sought in German sources, whose statements
appear as imperatives, and demand that the standards of Central Europe, i.e. the German
model, be met5:
“Volker Kauder (CDU - Merkel’s party) has now spoken clearly with BILD: “Greece is struggling, but their eﬀorts are not enough, we have to guide greece with a ﬁrm hand in the
path of solidity. Greece needs to make even greater savings eﬀorts.” (idem)
“A clear message to the demonstrators: “We should not be impressed by demonstrations
in Greece: Greece must ﬁnally become a state with Central European standards, only then
will we prevent Europe from dying.” (ibidem)

In the article “Griechen sollen weniger Urlaub machen” (“Greeks should do less vacation”) (Bild, 2011) the newspaper reports on how Merkel “provoked” Portuguese and Greeks,
and put “Druck” (pressure) on “Europas Schuldensünder” (European debt sinners). Interesting is also the use of language associated with religion, and the association of debt to sin.
Merkel is once again represented as being in the position of the one who dictates the rules
of the game: “It is also important that people cannot retire sooner than in Germany, in countries like Greece, Spain, Portugal, but that everyone struggles a little in the same way - this
is important. (…) We cannot have a single currency, where the one can have many vacation
days and the other very few” (ibidem). The call also comes from German Finance Minister
Wolfgang Schäuble: “The Economic and Monetary Union was not created to be a system of
redistribution from rich Member States to poor ones” (ibidem). The actual facts about vacation days and retirement age are not veriﬁed.
In an interview with Chancellor Angela Merkel (Blome & Draxler, 2011), a division between the newspaper’s framing of the crisis and the stance adopted by the political leader
becomes evident. However, the hegemonic vision of the importance of German supremacy,
5

Expressions placed in bold by the authors, for emphasis

“DO YOUR HOMEWORK”:
HEGEMONIC DISCOURSES ON WORK, IN THE TABLOID MEDIA, DURING THE EUROZONE CRISIS

as a strong country that helps the weak countries, and as a savior of Europe, remains in both
perspectives:

BILD: When the crisis fund emerges permanently, can we still speak of a distinction between
the Eurozone and a “transfer Union”, where the strong have to constantly help the weak?
Merkel: “Germany has been, and is, available to help the weakest, as we demonstrate every
year with our contributions to the EU budget. But, with me, there will be no transfer union.
Each country is responsible for its own debt. But Germany, like all other countries, has an
interest in the stability of the Euro as a whole. Therefore, the Crisis Fund will only grant
loans in emergency situations and under strict conditions - loans which, of course, are repayable. Germany can, therefore, use its veto power if the conditions for aid are not met, I
will also make use of it” (idem)

In the same interview, an appeal to diligence is renewed, in the paternalistic tone underlying the education language, when Merkel is quoted saying: “Some countries in the monetary union have not done their homework for years. This is what these countries are now
compensating for, and the Competitiveness Pact will provide political guidance “ (ibidem).

The Counter-Hegemonic Alternatives

In the instances in which we identiﬁed a counter-hegemonic discourse, in the case of
the Portuguese newspaper, we have sometimes found a representation of Angela Merkel as
the dominant leader, but without recognizing the legitimacy of this leadership, and there are
even moments where we found a discourse of hatred or rancor.
It is also relevant to understand the moments in which the counter-hegemonic discourses emerge in both newspapers. In Correio da Manhã, they essentially appear during the coverage and comments of what we call the “Case of the Cucumbers”, when there is a failure
on the part of the German authorities, which seems to open a space for overt criticism of
the whole hegemonic vision of the country’s model’s supremacy, and arises essentially
through entire articles, which are written in the counter-hegemonic vision. They are also
written mainly by left-wing politicians or journalists from the newspaper itself. In the German
newspaper, fragments of counter-hegemonic discourses appear throughout the articles
which also reinforce the hegemony, often as a counterpoint to the hegemonic vision. This,
however, can also be explained by the fact that many of the articles analyzed in Correio da
Manhã are opinion pieces, where contradiction and the search for objectivity are not necessary (Bird & Dardenne, 1999), and in Bild, they are exclusively pieces of hard news, in which
there are journalistic routines seeking an alleged journalistic objectivity.
In a short interview in Correio da Manhã with a member of the POUS (a left-wing opposition party) (Correio da Manhã, 2011), we ﬁnd two divergent discourses on the debt issue:
one reﬂected in the journalist’s question and the other in the respondent’s response:
“- How do we pay what we owe?
- We don’t owe. We have not made this debt. The debt is the debt of speculators and is imposed on us.” (idem)
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The question reﬂects a common discourse in the context of the crisis, which is that of
representing Portugal as a non-compliant debtor, underlying the expression “pay what we
owe”. The interviewee places the emphasis on responsibility not on non-compliant countries
but on the ﬁnancial sector. This discourse of the interviewee also leads to a totally counterhegemonic grouping of identities, based on the rejection of the system itself: it is not a question of German “them” and Portuguese “us”, but of a class division that transcends borders:
“The key issue is to unite workers across Europe against the Euro” (ibidem).
In another opinion piece, by a member of the PS (center-left) (Cabrita, 2011), we highlight the blaming of “wild liberalism” and populism, as well as of the “global crisis of 2008”
for the situation in Portugal. Once again, the author of the leftist political wing, puts the
blame on liberalism, and criticizes austerity: “Portugal is in an unequal ﬁght against time to
prove the failure of revenue followed in Greece and Ireland” (idem).
In addition to the articles on various topics relating to the crisis, that allow us to explore
these counter-hegemonic discourses, there was a particularly caricatural news event that
was also extremely relevant: the case of cucumbers contaminated with E.Coli. In May 2011,
an outbreak of the E.coli bacteria in Hamburg, Germany, was presented by the German authorities as having had a probable origin in cucumbers from Spain, allegations that turned
out not to be corroborated by laboratory results. In the Portuguese media, various reports
on the case, which refer repeatedly to “Spanish cucumbers”, and to the precipitousness of
the German authorities, include references to Portuguese and Spanish farmers whi are “angry
at the Germans”, creating an underlying cleavage by nationalizing the issue. In addition to
these references, the event was also the subject of several opinion pieces that clearly and
explicitly exploit its symbolism: “The speculative crisis created in Europe a tendency of suicidal selﬁshness that manifests itself from the euro crisis to the tragedy of the allegedly Spanish cucumbers allegedly” (Cabrita, Os Passos da Crise, 2011), or, in a similar tone, another
opinion piece:
“The unfortunate episode in Germany of blaming the new strain of the bacterium on Spanish
cucumbers is a sign of these times when the idea of European social cohesion gives way to
stupid national egoisms, where prejudices prevail” (Pereira, 2011)

This opinion piece contains several references to the power of the European Union, and
Germany, personiﬁed in the ﬁgure of Angela Merkel: “The most important questions about
our future are already decided more in Berlin or in Frankfurt, seat of the ECB, than in Lisbon.
And judging from the way this Europe leads, the prediction is not good” (idem).
In a regular column, in which a journalist from the newspaper highlights and makes
short comments on the week’s top news, under the subtitle “A fuga: Leve pepinos para Berlim” (“The Escape: Take cucumbers to Berlin”), the tone of confrontation, even with some
violence, is not disguised:
“The trip is cheap and patriotic. Take the plane to Madrid, buy some beautiful Spanish cucumbers, hide them in the suitcase and leave quickly for Berlin. When you get to the capital
of Germany, try everything to see Ms. Merkel and oﬀer her the cucumbers. With any luck,
you will Portugal from certain bankruptcy” (Ferreira, 2011)

“DO YOUR HOMEWORK”:
HEGEMONIC DISCOURSES ON WORK, IN THE TABLOID MEDIA, DURING THE EUROZONE CRISIS

A militant of Bloco de Esquerda (left-wing party) also signs an opinion piece titled
“Grande pepineira” (“What a cucumbery”) (Dias, 2011) where the following is written: “The
killer cucumber is a good symbol of the state of Europe. Faced with E.coli infections, Germany
decided, without proof, to blame the Spanish product” (idem).
In a similar tone, in the article “Coliforme Merkel” (“Coliform Merkel”) (Catarino, 2011),
the author uses irony to also criticize the German leadership on Europe and to satirize discourses about Southern-European countries:
“The fortress commanded by Angela Merkel discovered, terriﬁed, an invasion by legions of
E.coli - a bacterium horriﬁed of soap and disinfectant. It could only come from the barbarians of the south. German intestines, accustomed to sausages, pork and red cabbage sauerkraut, are a small bottle of rose water. Unlike the Spaniards, Portuguese, Greeks and even
Italians - who put public health at serious risk. “(Idem)

The article continues with references to representations of the German leadership:

“I do not know what is worse - whether the bacterium against which medicine has its weapons, or the deep contempt of mrs. Angela for us all. What really threatens Europe is not
simply E.coli, but a new species called E.coli.merkel. This is what is killing us. The strain
spreads unstoppably. Either we get an antidote - or we will not survive the pandemic of this
E.coli.merkel” (ibidem)

In the German newspaper, a distancing from the hegemonic discourse by Angela Merkel is to be found, in the aforementioned interview (Blome & Draxler, 2011). Namely, a rejection of the discourse of victimization of German taxpayers and the view of Germany as
an indisputable model of Europe on all fronts. This, in turn, contributes to her representation
as a benevolent leader, while the newspaper’s own question denotes a division between
“well” and “badly” behaved countries. Once again, it is a question of “doing their homework”, that is, doing what is required according to the right model of behavior, following
externally deﬁned guidance:
“BILD: Can you understand that many Germans feel like the “idiots of Europe?” We did the
necessary reforms, but the others did not ...
Merkel: First of all, we must never forget how much we Germans beneﬁt politically and economically from Europe. But we also see that some countries of the monetary union have
not done their homework for years, which is what these countries are now compensating
for (…) But we are not the best at everything. Think about the issues of vacancies in kindergartens or our rate of people with degrees. That is where we can learn a lot from other
EU countries” (idem).

Also in the aforementioned article on vacation days and the retirement age in the South
(Bild, 2011), there is a concern with consulting a Portuguese source for comment, without,
however, verifying the facts:

“The chancellor’s criticism provoked outrage and protests in Portugal, which is at risk of
bankruptcy. “This is pure colonialism,” reprimanded the president of the CGTP union, Manuel Carvalho da Silva, which lacks “any solidarity”.” (idem)
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The analysis presented here allows us to explore, in a preliminary way, the way in which
work ethics and the resulting economic success are hegemonically presented as hierarchical
referents of diﬀerent societies, sustaining relations of power with undeniable political, economic and social consequences, and serving as justiﬁcation for public policies at all scales.
The traditional development model, with its focus on economic indicators, is still hegemonically accepted, with consequences even inside of the European framework.
This brief study, also allows us to raise the veil on how this same hierarchy can lead to
discourses of hetero- and auto-depreciation and devaluation of entire societies, as well as,
as a retaliation, leading even to violent speeches of resentment, creating cleavages that are
obstacles to cosmopolitan community and solidarity projects.
The role of the media as a vehicle and actor in the construction of hegemonic and counter-hegemonic discourses, being a privileged place in which to identify and understand the
hegemonies and ideologies that underlie a society, in its discursive and material elements,
is evident today. Its potential in the deconstruction and questioning of hegemonic, and even
counter-hegemonic, discourses can be crucial, if awareness about the hegemonies and even
ideologies that cross prevailing discourses is raised.
Since this study is only preliminary, it would beneﬁt from further research, including
the analysis of non-tabloid newspapers, in order to perceive if the same hegemonies are present in more mitigated and less sensationalist discourses. It could also be enhanced by expanding the temporal incidence of analysis, in order to encompass a more recent historical
period, when political changes in Europe seem to indicate a shift in hegemonic discourses
on productivity, especially on the austerity side, and other “crises” seem to be at play, as is
the case with the “migration crisis”.
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LEIsUrE AND PoWEr - modern deviCes oF time Control1
Júlio Ruas2

AbsTrACT
This essay proposes a discussion about the emergence of leisure in modern societies as a dominant form
of relationship with non-work time. The essay tries to indicate how leisure, from the end of the nineteenth century and the ﬁrst half of the twentieth century, becomes a strategic device that plays a relevant
role in the social relations of power present in capitalist societies. With this purpose, the text seeks to
show which are the strategic functions performed by the “leisure device” in industrial societies.
kEyWorDs
Device; Job; Idleness; Leisure; Biopolitics

Introduction

The spread of leisure in modernity and the scarcity of sociological studies on the subject
Since the nineteenth century, there is a vast sociological bibliography about the relations
of domination / coercion and the processes of subjectivation involved in labor regimes guided
by the capitalist logic. Besides that, it can be said that the birthmark of sociology as a scientiﬁc
knowledge presents the signs of this great preoccupation with work that has pervaded Western thought the eighteenth century - with the birth of the economic sciences - and that has
crossed all through the XIX century - with the development of political-economy and sociology. It would not be a mistake to say that work was the most studied “social fact” by sociology and that, in a certain way, sociology of work is older than sociology itself. The three
authors who are now considered the founders of the discipline - K. Marx, M. Weber and E.
Durkheim - devoted themselves to the study of this subject, addressing, in their own way,
various social and subjective dimensions of work. Work as a producer of alienation through
social relations of domination and exploitation, work as support and as a motivator for subjective valuations and work as a generator of solidarity in complex capitalist societies are sociological propositions that have been deeply debated throughout, at least, a century.
In contrast, the theme of leisure has not caught that much attention from the older sociologists. Sociology has been much more committed to the ﬁeld of “serious” and “rational”
social life. In this way, the social problems generally seen as more serious - such as economics,
politics, work and formal education - were given extensive treatment by sociological analysis,
in contrast to other subjects considered “non-serious” or “economically worthless”, such as
sport, art, partying, gambling and leisure - seems to have been overlooked, among other
things, because they are considered by dominant thinking to be situated at the negative pole
of the conventionally accepted dichotomous complex that separates hierarchical “work” and
“leisure”, “seriousness” and “pleasure”, “economic” and “non-economic”, “rational” and “irrational”, “formal” and “informal”.

1
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Despite the relative few numbers of sociological studies on leisure - compared to the abundance of studies in the sociology of work - this subject has not remained untouched over time.
In Classical Antiquity, philosophers such as Socrates, Plato, Aristotle, Seneca, Cicero and Horace
discussed what would be the beneﬁts and harms of idleness for the men and the society. During
the Middle Ages, the slow monastic routine led the priests to wonder how far the religious
ideal of contemplative life could, instead of linking believers to God, make them fall into the
sins of idleness and laziness. At the dawn of modern times, authors such as Montaigne and
later Schopenhauer and Nietzsche reﬂected on the dangers and virtues of an existence free of
ordinary necessities that imprison the men to various obligations. So, philosophical discussions
about the availability of time are as old as the reﬂections on the need to work. Despite the advanced age of spiritual and philosophical questions about the time that is not dedicated on
solving material needs, the scientiﬁc approaches to leisure are very recent3.
The following text intends to investigate the social conditions that allowed the emergence of the modern notion of leisure and some practices, experiences and knowledge associated with it. From this investigation, the essay will seek to show how leisure is embedded
within the power relations of modern societies. It is a matter of questioning the reason(s)
for the emergency of leisure as a dominant [and oftentimes dominating] way of relating to
the time available in modernity. It is not, therefore, a matter of seeking to know the essence
of leisure or of trying to deﬁne what would be its ideal form - much less to seek the constitution of a rigid and conclusive deﬁnition of leisure. The purpose of this essay is to understand
what are the concrete factors - that is, the historical, social, economic, political and cultural
conditions - that made possible the existence of the notion and leisure practices, however
ambiguous and contradictory they may appear if taken in themselves.

Development

theoretical dialogues - dumazedier and Foucault

The limitation of the working day is one of the necessary conditions for the existence of leisure, economists and sociologists of various orientations are in agreement on this4. In this

A few decades ago the sociology of leisure in Brazil was no more than a complement of the sociology of work.
The lack of lines of research on leisure sociology in sociology departments of Brazilian universities seems to
indicate that initially this was not a sociological discipline treated with such importance by Brazilian sociologists.
According to Valquíria Padilha, “Unfortunately, the Brazilian social sciences have not yet looked at the theme of
leisure with due seriousness, most probably because it is a country that is facing many structural problems considered (not without reason) of greater importance . But also - and this must be said - because there is still, in our
country, sociological prejudice in relation to the study of leisure. The social science courses in our country have
not yet included the theme of leisure in their programs “(2006: 10-11).
4
”First of all, the production of free time, which contains leisure time, is, of course, the result of a progress in productivity, derived from the application of scientiﬁc and technical discoveries; all economists agree on this point,
from Marx to Keynes “(Dumazedier 2008: 55). In the current context of capitalist society, this statement by Dumazedier raises some questions. Leading companies in the 10’s of the 21st century, some of which are directly involved
with high technology - such as Microsoft, Google, Facebook, for example, make available to their employees spaces
of leisure inside the places and the time of work. More than allowing “production of free time”, technological development allowed the introduction of leisure time-space work, as well as enter work in the leisure time-space.
This indicates that limiting working hours - and consequent free time - may not be a requirement for leisure. The
development of information technology, with its implications for productive organization, seems to have blurred
the boundaries between work and leisure. The increase in the number of home-based workers thanks to the
advance of the internet also seems to have confused the times and the spaces of work and leisure.
3
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conception, the time free of work can be understood as a kind of enclosure - or habitat - that
shelters and crosses out the practices and hours of leisure. However, the sociology of leisure
considers that the simple interruption of the working day and, therefore, the free time that
results from such a pause, cannot be considered leisure by itself. Joﬀre Dumazedier, in Sociologia Empírica do Lazer (2008), argues that not all free time is leisure. According to him,
to leisure exist is required, besides the limitation of working time, a particular disposition of
the individuals, who assign a meaning - at the same time precise and quite ample [the meaning of leisure] - to the practices that they develop during their free time. It can be said, therefore, that non-working time, that is, the free time, may or may not be converted into
leisure. Such conversion depends, in addition to propitious material and social conditions,
on the meaning that subjects attribute to their practices during non-working time. According
to Dumazedier, such meanings are usually expressed in activities classiﬁed into ﬁve categories: physical leisure - such as sports and jogging, for example - artistic leisure, practical leisure
- read, “Do it yourself”- intellectual and social leisures (2008: 92). In my view, the sociology
of leisure of the 21st century should, however, devise open forms of classiﬁcation, capable
of integrating new elements and new categories as they are discovered or invented, such as
tourist and virtual leisure.

According to Dumazedier, one of the important factors that would have reinforced the
growth of leisure in modernity would be the diminution of social regulation exercised over
individuals by political, religious and familial institutions. In the author’s words, “the regression of social control by the basic institutions of society (familial, socio-spiritual, and sociopolitical) allows us to occupy time released mainly through leisure activities” (1979: 60). It is
possible to assume, from this statement of Dumazedier, that the autonomization of the subject, that is, the liberation of the ties that bound him to religious, family and socio-political
obligations, would allow a greater dedication to those leisure activities motivated by individual inclination. In this conception, leisure would be a modern form of personal development, corresponding more to individualistic values, that is, to the idea of self-realization and
expression, than to social norms and obligations formerly dictated by political, religious or
family institutions. Nevertheless, the idea of ”regression of social control” suggested by Dumazedier cannot be taken as a conclusive explanation, on the contrary, it raises many questions, as shown below.
Michel Foucault showed in his research that, after the eighteenth century, modern institutions - such as schools, hospitals, factories, and States - began to act in an increasingly
decisive way in the orientation of the practices developed by pre-modern institutions; thus,
a family can no longer regulate, autonomously, the time and the practices of its members.
Dumazedier saw this decline in the family’s autonomy on controlling the time of its members,
but he seems to have disregarded the fact that new institutions began to act over families,
making their free time directed to practices that were diﬀerent from pre-modern practices.
It is interesting to note that the increase in the number and types of private and public
institutions whose activity is reportedly the promotion of leisures coincides with the decrease
in the number of the so-called “total institutions” - or, using the vocabulary employed by
Foucault, kidnapping institutions “ - linked to the exploitation of work through internment
regimes. In the eighteenth and nineteenth centuries factory-prisons, named workhouses,
were still common. At some point in the process of the development of the capitalist system,
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around the turn of the nineteenth century to the twentieth, the rigidity of the regime of
these totalitarian institutions was obsolete and costly.
It can be said that the dynamics of capitalist society fragmented the activity of controlling the time and the bodies of the subjects5. The rarity of the “total institutions” of labor, in
which workers were kept locked for months or years, is simultaneous with the appearance
of numerous institutions, both public and private, whose interest is to oﬀer desirable and/or
proﬁtable forms of occupation of free time. In this context, begun to emerge a series of establishments - such as amusement parks, zoos, shopping malls, sports clubs, workers’ and
employers alloys - whose function is promoting and/or marketing leisure products and services. At same time occurs the emergence of the ﬁrst factories specialized in the production
of toys and other recreational articles. According to Walter Benjamin, “in the nineteenth century the production of toys will be the object of a speciﬁc industry” (1994: 245). This means
that toy factories were no longer dependent on other “more serious” industries. The manufacture of wooden dolls, for example, was no longer made with the remnants of carpentry,
but it began to constitute itself as an independent industry with its own production engineering6. It is also here that is observed the consolidation of tourism as a leisure service explored commercially. Thus, it can be said that leisure, as a marketable industrial product and
a personal experience planned by speciﬁc institutions, is a son of Belle époque7.
About the same time it can be noticed the disappearance of the notion of distinctive
idleness of the high classes and the emergence of diﬀerent forms of free-time living linked
to working classes, the leisure - both bourgeois and proletarian. In industrial countries,
around the eighteenth and nineteenth centuries, the importance given to the idea that the
occupation of non-working time should follow certain precepts is intensiﬁed. Victorian
pamphlets and texts of the nineteenth century addressed to the masses exalted the economic-use-of-time and condemned idleness and torpor. At this moment, what we might call
“the modern moral critique of idleness” was being consolidated. Here also begins to appear
the problem [about which much will be said in the next century] of the mass leisure. According to the historian E. P. Thompson, this was the time of maturation of the idea that “in mature capitalist society, all time must be consumed, negotiated, used; it is an oﬀense that the
workforce merely ‘paves the way’ “(1992: 298). From then on, even free time should follow
normative and pragmatic guidelines desirable for economic growth.
In addition to what have been already solidly constituted, at the end of the nineteenth
century, as a product and a service marketed by several capitalist enterprises, leisure became
Recently there has been an increase in the number of factories with an internment regime. See the situation of
countless Chinese factories, among them, in particular, Foxconn which has constantly recorded cases of suicides
in their quarters, or even the situation of Bolivian workers in Brazil.
6
The history of Lego is signiﬁcant for the visualization of this process of autonomization of the leisure industry. Although the company was opened as a toy factory in 1932 and currently works with plastic products, its beginnings
go back to the purchase of a shop and carpentry workshop by the humble Danish carpenter Ole Kirk Christiansen.
The original establishment bought by Christiansen was founded at the end of the 19th century, in 1895, for
initially nothing educational, recreational or playful purposes.
7
The artistic expressions of painting at that time often take leisure as a theme of great importance. This is the case
of several pictorial works of several artists from the turn of the last century such as Edouard Manet, Claude
Monet, Edgar Degas, Paul Cezanne, Auguste Renoir, Van Gogh. All of them represent scenes and spaces that have
become an integral part of the daily leisure experience of people in modern times. So much so that the picnics,
cafes, parks, cabarets, beaches, bars, strolls through squares and boulevards, bohemia etc, were themes deeply
approached by the Impressionist painting of the Belle époque.
5
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a social right in the ﬁrst half of the last century. In 1936 paid vacations was instituted in
France. It was at this point in the “history of class struggle” that the working class eﬀectively
appropriated the bourgeois notion of leisure, but not without making some changes in its
meaning and further away from a conception of idleness based on some pecuniary or birth
privilege. In the workers’ conception, leisure is an achievement and, as such, it must be deserved. According to Robert Castel,
“The popular leisure organization - an important and original part of the Front Populaire’s
accomplishments - translates this concern into escaping free idleness. At the same time, it
expresses a strong awareness of the diﬀerence of classes and of a certain pragmatic moralism: leisure is well deserved and must be well ﬁlled. It is necessary to distinguish themselves
from the idle rich, who are social parasites. Culture, sport, health, contact with nature,
healthy relationships (and not sexualized) among young people, etc. should saturate the
time not dedicated to work. No dead time, freedom is neither anarchy nor pure pleasure.
It is necessary to do better than the bourgeois, and to work leisure “(1998: 440-441).

It is time to study leisure devices. If idleness gained a negative meaning in modernity
and is generally seen as something to be fought against, we should examine not only the
idleness combat devices but the leisure devices that appeared as a desirable alternative of
free-time experience. Faced with this analysis, the following questions are presented: why
does the ﬁlling of free-time with certain leisures become a social problem? Why, since the
nineteenth century, did theories and prescriptions on leisure have multiplied? Where does
the interest of producing rules, advice and behavioral recommendations for leisure time
comes from? Why, in the last centuries, has been a growing debate about how leisure time
should be occupied?
If leisure depends on the regression of control exercised by the “basic” institutions of
society - family, church and state - about the time of individuals, how do new institutions appears to realize the guidance of this liberated time? How can leisure serve the exercise of
power? That is, what is the strategic function of leisure within the power relations of our society? Which social institutions operate the leisure device?
Psychology and sociology admits that leisure is a favorable ﬁeld for the development of
subjectivity. If leisure is a voluntary mean of personal development, capable of generating
multiple processes of subjectivation, how can it act as a device capable of aﬀecting development indices? That is, if leisure corresponds to the individualistic ideal of expression and selfdevelopment - in the sense that an individual ﬁnds the possibility of carrying out activities
motivated by his own desire - how and why it becomes integrated to social development
programs run by both public and private institutions? How does it work this articulation between the individual and the collective operated by the leisure device? Why has leisure become the object of numerous projects of personal and social improvement?

Leisure, a biopolitical device

The leisure device acts at the intersection between the individual and the collective,
such as the device of madness and sexuality studied by Foucault. The appearance of leisure
in modernity is a sign of change in the way individuals are led to give meaning and value to
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their conduct, their pleasures, rights, duties, sensations and dreams. The feeling of freedom
and spontaneity that surrounds leisure experiences does not exclude its articulation with a
system of rules and constraints. It is necessary to make the history of leisure as a unique experience of relationship with the non-working time in modernity. Namely, it is necessary to
consider what can be particular, historical, in the modern experience of leisure. To do so,
one must analyze the power systems that regulates this speciﬁc form of relationship with
free time; observe how the formation of the knowledge - the speeches - that referred to it
took place; and how individuals recognize themselves as subjects of this leisure.
Leisure is part of the “art of existence.” It is an important element of our conception of
a good life. Leisure practices are relatively voluntary actions through modes of behavior [habits] are established, which serve to the processes of stylization of life. Leisure is an important
part of the elements that make up a particular lifestyle. It constitutes a kind of “regime” of
free time. Because of his ability to act on subjects’ bodies, tastes and gestures, I believe it is
possible to include leisure in the general picture of what Foucault calls “techniques [or technologies] of self.”
It is also possible to include leisure in the category of modern devices that perform the
government of individuals’ free time. Since the Modern Era, the free time, and leisure in it,
have gained great importance for the market and for the State, because, besides being the
period of rest and recomposition of the labor force, it is the necessary condition for the consumption of goods produced during the working day. This consumption during leisure time
will not be equal or even free of regulation. Leisure time - besides being subject to a series
of prohibitionist state policies, as in the case of the North American Dry Law and the current
war on drugs - also gains importance as a decisive moment of implementation of policies to
combat delinquency, sedentary lifestyle, depression, ignorance, obesity. In this way, leisure
is seen as a biopolitical device aimed at controlling certain behaviors and certain physical
and cultural characteristics of the population.
As mentioned, Foucault’s interpretation raises against Dumazedier the suspicion that
perhaps the emergence of leisure in modernity is not due to a “regression of social control”
exercised by “basic” institutions of society, such as family, church or State, but rather to a
reorganization of the vectors of social pressure that acts on such institutions and, therefore,
on their members.
Today, work institutions are not alone in controlling the time and the bodies of individuals. Factories with an internment regime are quite rare nowadays, as are domestic manufactures and prisons with forced labor. From the end of the nineteenth century and the
beginning of the twentieth, new institutions began to “occupy the occupation of unoccupied
time” of people. Today, the subject’s entire time is no longer destined for a single institution,
as was the case of the workhouses of the eighteenth and nineteenth centuries. From the
twentieth century onwards, a growing network of institutions began to control the time, the
body, the education and the economies of individuals not only during work time and in work
places, but also outside of these places and hours. According to Foucault,
“The time of the laborer, not only the time of his working day, but that of his whole life, can
eﬀectively be used in the best way by the apparatus of production; it is thus that in the form
of these apparently protective and secure institutions a mechanism is established by which
the entire time of human existence is made available to a labor market and the demands of
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labor. The extraction of the totality of time is the ﬁrst function of these institutions of kidnapping. It would also be possible to show how in developed countries this general control
of time is exercised by the mechanism of consumption and advertising “(2003: 118).

Time control devices and work techniques developed by modern industry have been
meticulously analyzed by sociology, history and psychology of work, it is equally relevant for
the human sciences and for philosophy to do researches on control and exploitation techniques of non-working time. How is it possible to maintain a certain disposition of the labor
force outside the working day? By which devices the free time control is made? According
to Foucault, advertising and consumption are some of the mechanisms that are part of the
complex set of techniques for controlling and extracting free time of individuals by the demands of work and the labor market. Likewise, I think that leisure is also part of this set of
devices that have the ability to control the time and bodies of subjects.
What Foucault did regarding the history of sexuality, the history of madness and the
history of prison institutions, as the emergence of human sciences, psychiatry, and certain
legal forms can also be done with the emergence and development of leisure in modernity
and the knowledge linked to it. The history of the constitution of leisure devices can be made
through the analysis of institutional actions whose purpose is to determine speciﬁc forms of
relationship with - and control of - non-working time.
Throughout the twentieth century was observed the multiplication of several institutions whose social function was - and for some still is - to oﬀer leisure, either commercially
or freely.In the last century there was a profusion of institutions linked to the promotion of
leisure through recreational activities, sports, sociability, relaxation and fun activities. In this
context is intensiﬁed the multiplication of shopping malls, discotheques, amusement parks,
cinemas, municipal leisure secretaries in the cities and private or public leisure clubs. All of
these institutions are concerned to a certain point with the problem of how to occupy people’s free time in a better way.
Notwithstanding the need to give space to specialists who wish to dedicate themselves
exclusively to the study of leisure as an important phenomenon itself, it is also necessary to
recognize the relevance of the articulation of leisure sociology with other areas of the human
sciences and with philosophy. After all, the sociological value of leisure can only be understood if sociology has the ability to study this social fact, not as an activity or notion closed in
itself, but in its relation with culture, work, politics, family, education, health, morals, technology, urban development, etc. In addition, to make a sociological [and genealogical] analysis of leisure is also to recognize the historicity of this phenomenon, so that it is always kept
in mind which social and historical conditions are linked to its appearance and its development. Despite the advances made in recent years to show the relationship of leisure with
other activities and periods of time not necessarily free or recreational, there is still much
work to be done.

Conclusion

In general, the sociological approaches to leisure in Brazil oscillates between two main
poles: on the one hand they are strongly inﬂuenced by Marxist theoretical-methodological
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references and, presumably, criticize leisure in capitalist societies by analyzing the impacts
of global capitalism on leisure experience in Brazil, as attested by the book The Dialectic of Leisure (2006). This work, organized by Valquíria Padilha, had the participation of several authors
from diﬀerent Brazilian universities who share a reﬂection supported by historical-dialectical
materialism. On the other hand, the sociology of leisure made in Brazil also approximates a
theoretical reference “which is conventionally called, not occasionally, functionalism (which
has Dumazedier and his followers as main exponents)” (Padilha 2006: 11). According to Padilha,
this stream of leisure studies aligned with Dumazedier’s thinking became dominant in Brazil.
Marxist studies would be in the countercurrent of Dumazedian functionalism.
This work proposes, distinctly from those two lines of reﬂection that oscillate between
Marx and Dumazedier, a third way of thinking about leisure: to use the philosophical instruments created by Foucault to produce a new knowledge about an object that has not yet been
analyzed under this perspective. Christianne Gomes8 presents a similar provision when she assumes the following understanding “as Foucault (1987) shows in Discipline and Punish, it was
not capitalism that created schools, hospices or prisons, but used these devices to put them at
your service. According to my understanding, the same was done with leisure “(2003: 63).
In Foucauldian terms, it can be said that leisure, as part of the program to promote the
quality of life, is also constituted as an biopolitical device because it can operate as a mechanism of government whose function is to deliberately modify rates and indices of collective
development. Leisure planning as a biopolitics makes possible to change the incidence of
certain factors that composes public health such as, for example, sedentary lifestyle, obesity
and depression. Through this planning it’s also possible to manage the participation rates in
sociocultural activities such as frequency to theaters, museums, cinemas, gymnasiums and
libraries. In this way, leisure is shown as one of the mechanisms developed by biopower and
one of the devices that generally puts pressure on physical and cultural aspects of a particular
social group9.
The idea of using Foucault’s philosophical material, more precisely, his concepts of “device” and “biopolitics”, for the analysis of leisure makes possible to perceive which relations
this phenomenon establishes with the mechanisms of power in modern society. With this,
the sociology of leisure beneﬁts with a new theoretical-methodological referential insinuated
8

9

Gomes is a professor of the Master’s Degree and Interdisciplinary Doctoral Degree in Leisure Studies at the
Federal University of Minas Gerais, the ﬁrst coordinator of the Master’s Degree in Leisure at the same university,
the only one in Brazil, and sub-coordinator of the Interdisciplinary Post-Graduation Program in Leisure Studies ,
the only one in Latin America.
Two examples are: 1) the Ministry of Culture develops several projects aimed at expanding access to culture
through the articulation of leisure time to practices and times of consumption of cultural goods, such as the
Projeto Férias com Arte (vacation with art), Project Women’s Saturday and the Diadema Program, City of Readers,
which consists of deploying mini-libraries and itinerant minicinemas in factories for free exhibition of ﬁlms and
training workshops; 2) Since 2011, the Ministry of Health has developed the Health Academy program which, according to its website, “encourages the creation of adequate spaces for physical activity, nutritional counseling,
arts workshops, science, dance, lectures and other activities that promote healthy lifestyles. The objective is to
stimulate health promotion, as well as the prevention and reduction of premature deaths due to Noncommunicable
Chronic Diseases (NCDs), foreseen in the Strategic Action Plan for Coping with NCDs, with targets up to 2022,
based on the improvement of indicators related to smoking, alcohol, inadequate nutrition, sedentary lifestyle
and obesity “(See: http://www.brasil.gov.br/saucho/2012/06/governo-disponibiliza-r-12-4-milhoes-para-mais-94polos-do-programa-academia-da-saude).
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by the writings of Foucault, while the Foucaultian studies expand with the opening of a new
ﬂank of analysis that remains unexplored.
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DIFFErENCEs IN yoUTHs’ PErCEPTIoN oF bArrIErs For LEIsUrE
ACTIVITIEs1
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AbsTrACT
This study delves into the factors, related to school, family or oneself, that youths perceived as barriers
to their participation in the leisure activities they prefer; it also analyses gender diﬀerences in the perception of said barriers. Barriers have been the subject of ample scrutiny by social psychology since
the 1980s, which yielded studies focusing on speciﬁc populations and identifying barriers of various
types: economic, social, educational and psychological. Youths have been also studied from diﬀerent
perspectives, with an emphasis on the evolution of leisure practices on the one hand, and, on the other,
on the risks linked to youths’ leisure behaviors. Leisure has a crucial role in this life stage, as it is both
an element of personal well-being and an area for socialization, which contributes to the development
of identity. In this country-wide study, 684 young high school students took part, with ages 16 to 27.
One of the main conclusions of this study is that youths engage in a greater number of recreational activities, such as hanging out with friends or browsing the internet, even though they would prefer to
practice sports; their participation in sports activities is hindered by a perceived lack of time, with a
greater weight being placed on this barrier by women, who report having less available time for leisure
activities. The results also yield signiﬁcant diﬀerences according to gender in perceived well-being.
kEyWorDs
Leisure; leisure practices; youths; gender; barriers.

Introduction

Throughout the history of leisure studies, many researchers have analized the barriers
to participation in leisure activities (e.g. Bedini & Phoenix, 1999; Driver, Brown, & Peterson,
1991; Driver & Bruns, 1999; Caballo, Varela, & Nájera, 2017; Cerin, Leslie, Sugiyama, & Owen,
2010; Kelly & Godbey, 1992; Madariaga & Romero, 2016; Santos et al., 2014).
Barriers can be deﬁned as all the factors that restrict, inhibit or curtail the ability of people to participate in the leisure of their choice (Jackson, 2000; Shogan 2002). There are studies
on barriers as related to speciﬁc population groups, as women (Martínez, Fernández, & Camacho, 2010), people at risk of social exclusion (Ponde & Santana, 2000), people with disabilities (Allison & Hibbler, 2004; Madariaga & Lazcano, 2014), immigrants (Stodolska, 1999),
or the elderly regarding access to information and communication technologies (Berrios &
Buxarrais, 2005). Sports is the area of leisure in which most barriers persist, and it is also the
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one most studied for all ages and social-demographical contexts (Cerin et al., 2010; Jackson,
2000; Madariaga & Romero, 2016; Santos et al., 2014). However, in the case of youths, studies have mostly delved into patters of participation instead of on the barriers themselves
(Ballesteros, Megías, & Rodríguez, 2012; Boyd, 2008; Injuve, 2012; Salvador, 2009).
Consensus exists on the fact that the barriers restricting access to leisure are not only
economic, but also social and educational, and that said barriers can have a strong impact
on the young (Crawford, Jackson, & Godbey, 1991).
In the life path of the individual there are times in which critical transitions take place
(Kleiber et al., 2011), and one such time is the process of evolution from adolescence
to adulthood (Kleiber, Hutchinson, & Williamson, 2002), during which initiative and commitment are cultivated, furthering the development of people’s interests and deﬁning their individual identities.
Adolescence marks the beginning of a process that will establish individual identity and
that will continue throughout young adult life (Boyd, 2008), within the framework of the development of a group identity (Coatsworth, 2005). In this process, socialization is the central
axis of the development of youths, and leisure is the key area in which to foster the social
processes and the socialization that will provide a strong basis for interpersonal relationships
(Rodríguez, 2010).
There are several studies on youth that have researched the preoccupations linked to the
development of young people (Ballesteros et al., 2012; Boyd, 2008; González-Anleo, López,
Valls, Ayuso, & González, 2010; Injuve, 2012; Salvador, 2009), underscoring the near-risk behaviors that become apparent during leisure time (Berrios & Buxarrais, 2005; Livingstone, 2008),
delving into gender-related aspects (Frost, 2003; Kafai, Heeter, Denner, & Lin, 2008; Sun, 2008),
or highlighting the importance of leisure in perceived well-being (Heintzman, 2000).
Several studies have focused on physical activity and sports practice in various age
groups; some have studied their evolution (Romero, Madariaga, & Lazcano, 2014) whereas
others have described adolescents’ practices and their motivations (Aznar & Webster, 2006;
Castillo & Balaguer, 2001) or have strived to foster physical activity to counter sedentary habits (Samdal, Tynjälä, Roberts, Sallis, Villberg, & Wold, 2007; Santos, Gomes, & Mota, 2005).
Given the importance of this life stage in the development of interests, habits, and identity, and given the impact that barriers to leisure can have on this population, the main goal
of this study is to identify the factors, either personal or related to family and school, that
youth perceive as barriers to their participation in leisure studies. These factors will be analyzed both collectively and according to gender.

method

Participants. A random sampling was carried out on the whole of non-compulsory secondary education students, which yielded an initial sample of 1764 students. For the purposes of this study, we selected the students who had reported being unable to practice at
least one of their preferred leisure activities; this further screening yielded a ﬁnal sample of
39% of the total population (n=684), of which 58.5% are women (n = 400) and whose ages
range from 16 to 27.

DIFFERENCES IN YOUTHS’ PERCEPTION OF BARRIERS FOR LEISURE ACTIVITIES

Procedure. In order to gain access to the youth population, secondary schools were approached. After contacting school administrators, they were informed of the goal of the study
and the data conﬁdentiality policies; subsequently, students’ voluntary participation was requested, for which they would complete a paper-based questionnaire. In the case of underage participants, permission was requested to their parents or legal tutors.
Instrument. The instrument, jointly devised by several research groups in the Ociogune
network, seeks to gain insight into the construction of youth identity and their issues. The
tool was adapted to the study population via a pilot sample of 140 individuals in eight of the
17 autonomous communities in Spain. For the study, besides the variables of sample identiﬁcation and description, we chose a series of questions relevant to the investigation. The
questions delve into the youths’ opinion on various aspects related to their daily life and that
could potentially curtail their access to the leisure practices they would like to perform: satisfaction with school life (V1-V10), assessment of the family environment (V11-V16), and
personal perception of the youths themselves (V17-V21). These questions were formulated
in a ﬁve-degree Likert scale (from “1 = not at all” to “5 = very much”).
Data analysis. In order to identify the factors acting as barriers to participation in leisure
practices, we performed an analysis of variance (ANOVA), together with the Brown-Forsythe
robust test (Brown & Forsythe, 1974) in the cases where heteroscedasticity existed; additionally, we calculated the eﬀect size (Faul, Erdfelder, Lang, & Buchner, 2007), which enabled
us to compare the perception of the youths according to their gender. The analysis outlined
in this section, however, required us to study the leisure activities that youths do practice;
to this eﬀect, we calculated the variation rate, thus gaining insight into the diﬀerences in preferred practices. Subsequently, we also analyzed the activities that youths would like to practice but which they had eventually forgone.

results

Regarding the leisure activities practiced by the participants in the study, Table 1 shows
the general areas encompassing the three leisure activities participants consider most signiﬁcant, in order of importance; these three activities do not include the leisure activity they
would like to engage in the most. The general areas comprise the more than 75 activities
proposed to the participating students.

Culture
Turism
Sports
Recreation
Other
Dk/Da
Total

Table 2. areas of the three activities practiced

1st most important activity (1)

n
166
7
204
253
53
1
684

%
24.3
1
29.8
37
7.7
0.1
100

2nd most important activity (2)

n
206
18
145
238
55
22
684

%
30.01
2.6
21.2
34.8
8
3.2
100

3rd most important activity (3)

n
204
20
112
252
59
37
684

%
29.8
2.9
16.4
36.8
8.6
5.4
100

The leisure activities identiﬁed as most signiﬁcant belong to the recreation area in all
cases (“hanging out with friends”, “browsing the Internet”, “social networks”, “partying and
celebrations”, among others); still, there are variations in all the areas, as shown in Table 2.
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While touristic activities are not the most signiﬁcant for students, these become much more
important as second and third activities (157.14% and 11.11%, respectively). Sports, although
identiﬁed by 29.8% of participants as the most signiﬁcant activity (n = 204), decreases in importance thorough the three options presented (-45.10%). Cultural activities also become
more important, despite not being students’ ﬁrst choice, exhibiting a 22.89% increase as 3rd
choice when compared to 1st choice in the list of the three most signiﬁcant leisure practices
.
table 2. rate of variation in the practice for each area of leisure

âmbito
T 2-1
Culture
24.09%
Turism
157.14%
Sports
-28.92%
Recreation
-5.93%
Other
3.77%
Dk/Da
2100%
T= Rate of relative variation

T 3-2
-0.97%
11.11%
-22.76%
5.88%
7.27%
68.18%

T 3-1
22.89%
185.71%
-45.10%
-0.40%
11.32%
3600%

table 3. area and reason for forgoing the leisure activity participants do not practice
Total
Men
Women

Area of the
activity
participants
forgo

N

n

%

n

%

Cultue

129

79

19.8%

50

17.6%

Sports

260

161

40.3%

99

34.9%

Other

38

20

5.0%

18

6.3%

Turism
Recreation
Dk/Da

Lack of time

Lack of funds

Lack of companion for the
activity
Lack of proper spaces for
the activity in their area

Lack of determination, laziness
Motive to
forgo their
Overabundance of school
preferred
homework
leisure activity
Lack of parental permission
Scheduling issues
Transport issues
Other causes

Several causes
Ns/Nc

X²= Chi-square test; p= signiﬁcance level

50

118
89

31
59

14.8%

50

12.5%

42

10.5%

253

158

8

3

76

7.8%

39.5%
0.8%

19
59

6.7%

13.7%

34

12.0%

5

33.5%

9

2.3%

2

0.7%

40

21

5.3%

19

6.7%

22

12

3.0%

10

31

7

1.8%

24

13
2

202
10

7
7
1

127
6

1.8%
1.8%
0.3%
31.8%
1.5

9
6
1

75
4

26.29

.006

1.8%

11
16

p

.292

20.8%

39
95

χ²

6.15

3.2%
2.1%
3.5%
0.4%
8.5%

26.4%
1.4

As shown on Table 3, the leisure activities that students would like to practice but currently forgo are the same for both genders, and sportive activities dominate the list. The
main reason for the youths to forgo the most signiﬁcant leisure activities is lack of time, although the item “several causes”, representing a combination of several of the options presented, is also very prevalent.

DIFFERENCES IN YOUTHS’ PERCEPTION OF BARRIERS FOR LEISURE ACTIVITIES

Concerning the variance analysis to compare the perceptions for each group, Table 4
shows how there are indeed certain diﬀerences for some of the questions posed to the students. Men report having trouble paying attention in class (Mw = 2.39/Mm =2.6), whereas
women disclose feeling overwhelmed by all the things they have to do (Mw = 3.55/Mm =
2.92), with a very large eﬀect size (Cohen’s d = .56). Men also state they have the time to
hang out with friends (Mw = 2.68/Mm = 2.99), to practice sports (Mw = 2.27/Mm = 3.01), to
take part in extracurricular activities (Mw = 2.21/Mm = 2.42), or to do things they like, in general (Mw = 2.57/ Mm = 3.08); their scores in these areas are very similar to women’s “lack
of time” scores.
There are no observable diﬀerences on questions related to family environment, for
which both groups report higher scores.
With regard to questions related to youth’s personal perception, men report higher scores for every variable, be it health (Mw = 3.99/ Mm = 4.17), body image (Mw = 3.30/Mm =
3.72), physical ﬁtness (Mw = 3.17/Mm = 3.70), perceived level of physical activity (Mw =
3.47/ Mm = 3.42), or general opinion of oneself (Mw = 3.77/Mm = 4.01). Additionally, a large
eﬀect size is observed in the item for perceived physical ﬁtness (Cohen’s d = .50).
Table 4. Perception on aspects of youths’ daily lives: means comparison and eﬀect size.
Total
Women
Men
(n = 684)
(n = 400)
(n = 284)
M

DE

M

DE

M

DE

F

g.l.

p

V.1 They find it hard to pay attention in class 2.48 0.953 2.39 0.897 2.6 1.017 7.26 1. 561.3 .007
V.2 They feel overwhelmed by all the things
3.29 1.123 3.55 1.044 2.92 1.13 54.71 1.579.3 .000
they need to do
V.3 They feel tired after class

2.95 1.191 3.00 1.208 2.88 1.167 1.44

1. 682

.229

V.4 They have enough time to hang out with
2.81 1.062 2.68 1.015 2.99 1.102 14.06 1.577.5 .000
friends
V.5 They have enough time to hang out with
3.19 1.062 3.14 1.012 3.25 1.127 1.81
their family

.22
.56
.10
.29

V.6 They have enough time to practice
sports

.178

.10

2.58 1.213 2.27 1.091 3.01 1.247 63.83 1. 557.6 .000

.61

V.8 They have enough time to do things
they like

2.3 1.225 2.21 1.198 2.42 1.254 4.67 1.592.3 .031

.17

2.78 1.105 2.57 1.029 3.08 1.139 36.91 1.570.1 .000

.46

V.10 They feel time goes by really fast outside of school

2.06 1.046 2.01 1.012 2.12 1.092 1.63

1.682

.202

.10

3.89 1.177 3.92 1.209 3.84 1.131 0.73

1.682

.391

.07

3.52 1.072 3.53 1.045 3.51 1.11 0.09

1.682

.760

.01

1.682

.514

.04

1.682

.730

.02

V.7 They have enough time to take part in
after-school activities
V.9 They feel time goes by really fast at
school

V.11 Usually my family is ideal

V.12 My family ‘s living conditions are excel3.68 1.038 3.56 1.009 3.61 1.07 4.27
lent
V.13 I’m satisfied with my family life

3.87 1.132 3.88 1.112 3.85 1.161 0.12

1. 682

d
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(n = 684)
M

1072

DE

Women
(n = 400)

M

DE

Men
(n = 284)
M

DE

F

V.14 I’ve achieved important things I sought
3.52 1.151 3.55 1.151 3.48 1.151 0.67
in my family life

g.l.

p

d

1.682

.410

.06

1.682

.958

.00

V.15 If I had the choice to do it, I wouldn’t
change anything in my family life

3.24 1.331 3.24 1.317 3.24 1.353 0.00

4.38 1.029 4.46 0.967 4.28 1.104 4.71 1.557.9 .030

.17

V.17 My health is currently good

4.06 0.912 3.99 0.971 4.17 0.812 7.52 1.663.9 .006

.20

V.18 I’m satisfied with my body image

3.47 1.125 3.3 1.166 3.72 1.018 24.83 1.653.4 .000

.37

V.19 I’m in good physical shape

3.39 1.061 3.17 1.039 3.7 1.014 45.16 1.618.2 .000

.50

V.20 I’m a physically active person

3.66 1.178 3.47 1.203 3.92 1.091 25.51 1.642.7 .000

.38

V.21 I’m generally content with my life

3.87 0.982 3.77 1.003 4.01 0.936 10.24 1.633.7 .001

.25

V.16 Someday I’d like to have my own family

Discussion

The main goal of this study was to gain insight into youths’ perception of limiting factors
linked to daily life (school, family, and personal perception) that bar them from practicing
the leisure activities most signiﬁcant to them. Before analyzing the barriers to signiﬁcant leisure activities, it was necessary to analyze what leisure activities they considered to be signiﬁcant (Coatsworth, 2005; Salvador, 2009); namely, what activities they longed to practice
and their reasons not to engage in them. In this regard, we have found that, although recreational activities such as hanging out with friends (Rodríguez, 2010) and browsing the Internet (Berrios & Buxarrais, 2005) are absorb most of their leisure time, sports activities are
the ones most demanded, but not fulﬁlled (Castillo & Balaguer, 2001), mainly due to the students’ lack of time. This ﬁts with the ﬁndings of several studies that encountered a plethora
of barriers in this area of leisure (Crawford et al., 1991; Shogan, 2002; Lin, 2008).
Most sports activities require perseverance and consistency (Elkington & Stebbins, 2014)
if they are to be enjoyed and practiced correctly, which in turn demands a certain amount of
time that should be devoted to the practice and enjoyment of the sport (Martínez et al.,
2010). This explains why sports are not the type of leisure most practiced by youths, even
though they remain the type most demanded and most signiﬁcant.
Several studies have found that lack of time is one of the main barriers (Jackson 2000; Stodolska, 1999) to sports, as people eventually stop practicing, or do not even initiate their practice.
Young women report feeling “considerably” overwhelmed for all the things they have
to do. They also report lower scores in the free time they perceive as available to hang out
with friends or to engage in the leisure activities of their choice (Lin, 2008); women, in fact,
perceived available time as “little time”. Although men’s scores are closer to “some time”,
both groups report a perceived lack of time.

DIFFERENCES IN YOUTHS’ PERCEPTION OF BARRIERS FOR LEISURE ACTIVITIES

Regarding perceived personal well-being among youths, men report a better self-image
and a more proactive attitude in all aspects, whereas women declare lower scores. This underscores the importance of leisure in the perceived well-being of youths (Heintzman, 2000).
Special emphasis should be placed on the diﬀerences between young women (Frost,
2003; Kafai et al., 2008) and men in all aspects linked to their perception of available time,
obligations (school-related or otherwise) and their assessment of their personal well-being
(Heintzman, 2000).
Leisure time is a spatial and temporal framework that makes it possible to develop people’s potential (Neulinger, 1980), reinforcing their importance, autonomy, and responsibilities,
allowing them to experiment new situations and to gain new experiences, but also to have
fun, to take the initiative, to decide and to choose, to take part, and to engage with others
in new environments. Leisure encourages learning social behaviors; it is a space of social involvement and interaction among peers, fostering the development of positive attitudes. In
short, leisure activities contribute to the integral development of the individual (Kleiber et
al., 2002). It is therefore crucial to coordinate educational time and leisure time, so that
youths can engage in both, fully and without constraints.
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PoLITICAL, TrAININg AND LEIsUrE AsPECTs oF UFrN CULTUrE PLAN1
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Fernando Manuel Rocha da Cruz3

AbsTrACT
The debates and the implementation of cultural policies for Brazilian universities, especially in the last
decades, have been intensiﬁed among other reasons, due to the reﬂections and referrals that took place
in the Forums of Pro-Rectors, in the National Extension Program - PROEXT, in the discussions about of
the National Culture Plan (Law no. 12.343 / 2010) and, of course, in the training Meetings and within the
scope of the universities themselves. This scenario of reﬂections and advances has provoked in the universities new referrals around the artistic and cultural productions beyond its own departmental academic
poles, as well as it has become a broader and complex scenario of inquiries, reﬂections and new understandings on the presence and the importance of art in university and society. Due to the formative nature
of the universities, it is well known that much of their academic output is already developing in results
for society, whether through teaching, research, extension, post-graduation and the insertion of their
professionals in the world of work; but here the question itself has another focus, that of the institutionalization of policies for the arts in universities, so that, in this process of self-evaluation and self-perception, the university itself is called to recognize itself not only as a scientiﬁc ﬁeld, but as productive ﬁeld in
art, culture and leisure. The political-cultural context of the Federal University of Rio Grande do Norte
(UFRN / Brazil), has shown us that to reﬂect and seek means to create, execute and qualify the cultural
policy of an institution, it implies often reposition our gaze, so that we do not act as external observers
of a reality; but as co-builders of this reality that we inhabit. There is much more to be considered and
implemented by universities in the sense of the formation, enjoyment and diﬀusion of art and culture,
both politically, formative, leisure and quality of life, contributing even to what is stated in the Brazilian
Federal Constitution , in article 215, in recommending that “the State shall guarantee to all the full exercise
of cultural rights and access to the sources of national culture, and shall support and encourage the promotion and dissemination of cultural manifestations”. The present work will therefore address these
issues from the artistic and cultural context of UFRN and the approval and implementation of the policy
and the Culture Plan of this institution, approved in 2015 in the More Culture Program in Universities,
with resources from the Ministries of Culture and Education of Brazil. Having its policy and its Culture
Plan approved, UFRN has been able to promote and / or support actions, groups, networks and cultural
circuits, as well as expanded the dissemination of cultural actions, providing access to the cultural heritage
of this university and promoting greater access from the internal and external community to its cultural
heritage and the promotion of leisure and quality of life in the university environment. Speciﬁcally, the
implementation of the Plan has succeeded in: 1. Involving several existing extension actions, such as the
Extension Artistic Groups; 2. Include teaching actions, such as those arising from curricular components
in art, culture, politics and education; 3. Involve research actions in so far as problematizes and promotes
reﬂections about the formation, diﬀusion and appreciation / fruition of art in the academic and social
context. On the execution of the Plan of Culture of UFRN and its actions, there are detailed records and
available for public consultation in the institutional site www.nac.ufrn.br.
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To problematize the political dimension of culture means initially considering Article
215 of the 1988 Brazilian Constitution, stating that “the State will guarantee to all the full
exercise of cultural rights.” In this context, we have the idea of culture as a right of all citizens
and therefore thought as the object and subject of public policies. Before that guarantee,
the Universal Declaration of Human Rights (1948) in its article 27 already stated that everyone
has the right to freely take part in the cultural life of the community, to enjoy the artistic and
scientiﬁc progress that results from it, while the State must take part to achieve these goals.
But what is the point of betting on culture and the discussion about cultural politics by
problematizing them in the context of artistic training? What other questions unfold from
this problematization? Here are some guidelines for our dialogue: 1. The understanding of
the triad culture, art and cultural politics; 2. The course of the institutionalization of Brazilian
public policies for culture and the arts; 3. The insertion of this theme in the context of artistic
formation, diﬀusion and enjoyment.
Universal access to culture and the arts depends and is possible, among other conditions, by encouraging artistic creation, oﬀering training, dissemination and enjoyment, qualifying the means of production and preserving the heritage. It is necessary to know to enjoy,
to propose mobilizing questions, to participate and transform realities; feel part of it. How
do we think of this from basic education to university? How do we enable access to arts and
culture throughout life? Is it also a political issue? There are several aspects to be highlighted
and understood in this subject and here we will focus not on truths or directives, but on
questions and reﬂections that can help us think about political and academic interventions,
aiming to broaden the dialogue about access and democratization of knowledge about public
policies for the Brazilian artistic and cultural ﬁeld.

Understanding culture and art in the ﬁeld of cultural policy

When we look at our surroundings, we see how, in the most diverse ﬁelds of Brazilian
public management, culture has always been considered a secondary area, of less importance, with little investment in the formation, diﬀusion and enjoyment. We would say that
little is known about the importance and value that this area has and the impact of its reverberations in other areas.
Culture here does not refer to the restricted and elitist notion of intellectual formation
and arts institutionalized and linked to historical patrimony. Here, culture is considered as
the environment of relationships created and recreated daily to give meaning to existence.
The revision of concepts of culture, goes through the ampliﬁcation of the anthropological
sense and the reﬂection on what is art. For this, we approach Merleau-Ponty and perceive
these phenomena as belonging to the lived world, to the ﬁeld of experiences lived, felt, shared, embodied in the body as a semantic vector for understanding the world. In The Prose
of the World, Merleau-Ponty states:
The world does not exist only for me, but for everything in it that beckons to it. There is a
universality of feeling - and it is upon it that rests our identiﬁcation, the generalization of
my body, the perception of the other. I perceive behaviors immersed in the same world as
I, because the world I perceive still drags my corporeity with me, because my perception is
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the impact of the world on me and the inﬂuence of my gestures on it, so that, between the
things aimed at by the gestures of the asleep- and these same gestures, to the extent that
both are part of my ﬁeld (Merleau-Ponty, 2012, p. 224).

Merleau-Ponty makes us think of art as an advent, a becoming to what has never existed
before. Such a thought is associated with that of the poet Ferreira Gullar,
Art is many things. One of the things that art is, it seems, a symbolic transformation of the
world. That is to say: the artist creates a world, another - more beautiful or more intense or
more signiﬁcant, or more ordered [...] naturally this other world that the artist creates or
invents is born of his culture, his life experience, the ideas that he has in the head, in short,
of his vision of the world (Gullar, 1993, pp.105-106).

Whereas, constitutionally, access to culture is a right of all, and in this sense, art can also
be thought of as culture and materialized by the creation of a new world, an advent; then art
should reach everyone? Would everyone have the right to create a new world every day? How
can we think of the democratization of access to culture and art? What to do so people have
access; ﬁght for your rights? What does this have to do with education and politics?
The Colombian ethnomusicologist Ana Maria Ochoa Gautier (2002) understands that
in recent decades there have been changes in the boundaries between art, culture and politics, so that culture is increasingly required as a crucial area of intervention in social and
political order, including there, in particular, the arts.
In one of the understandings about culture, the Ministry of Culture of Brazil deﬁned it
from three dimensions, namely: symbolic, citizen and economic.
Symbolic dimension: innovation and aesthetic experimentation; circulation, distribution and
dissemination of cultural goods; contribution to preservation, memory and tradition; expression of Brazilian cultural diversity; contribution to research and reﬂection; and promotion of excellence and quality. Economic dimension: generation and qualiﬁcation of
employment and income; development of cultural production chains; strengthening of Brazilian cultural enterprises; internationalization, export and diﬀusion of Brazilian culture
abroad; strengthening international exchange and cooperation with other countries; professionalization, training and training of public and private cultural agents; and sustainability
and continuity of cultural projects. Social dimension: expanding the population’s access to
cultural goods, contents and services; contribution to reducing territorial, regional and local
inequalities; impact on education and urban, territorial and social relations requaliﬁcation
processes; incentive to the formation and maintenance of networks, collectives, companies
and sociocultural groups; reduction of discrimination and prejudice; and strengthening the
cultural initiatives of the communities (Brasil, 2010).

Still, according to Minc, when it comes to cultural policies, they must recognize and
value symbolic capital through the promotion of their multiple expression, generating quality
of life, self-esteem and ties of identity among Brazilians. In this context, the indicators of access to cultural goods and equipment in Brazil need to be considered, which currently reﬂect
well-known inequalities and are among the worst in the world. These indicators show that
only a small part of the Brazilian population is in the habit of reading, attending theaters,
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museums or cinemas. In addition, the concentration of cultural infrastructure, services and
public resources for culture in a few regions, territories and restricted to certain segments
of society is still large, historically and considerably excluding public policies for culture, traditional populations such as indigenous cultures and Afro-Brazilian groups.
We can understand cultural politics as being a set of principles, objectives and strategies
aimed at the cultural development of populations. In other words, as Teixeira Coelho tells us
Cultural policy is usually understood as a program of interventions carried out by the State,
civil institutions, private entities or community groups in order to satisfy the cultural needs
of the population and to promote the development of their symbolic representations. Under
this immediate understanding, cultural policy presents itself as the set of initiatives taken
by these agents to promote the production, distribution and use of culture, the preservation
and dissemination of historical heritage and the organization of the responsible bureaucratic
apparatus for them. (Coelho, 1997, p. 293)

Given this, can we think about who deﬁnes the needs of the population when we talk
about cultural politics? For Eduardo Bolán (2006), in addition to a centralized administrative
organization on the part of the government on culture, there are interests and tensions between political power and the ﬁeld of culture and art, because “Every reﬂection on cultural
politics refers, ultimately, to the exercise of power and to the decision-making of the State
or of the social agentes” (Bolán, 2006, p. 19).
The question is how to form or who elects the norms, the principles, the determinations
that conﬁgure the cultural policies; what values, what conceptions and interests are behind
each instituted act. And here we return to the thought quoted in the ﬁrst page: It is necessary
to know to enjoy, to propose mobilizing questions, to participate and to transform realities;
feeling part of it; ﬁght for access to the spaces of power.
Other authors, like Teixeira Coelho, argue about the importance of civil society as an
agent of cultural policies. As far as politics is public in nature, says Bolán (2006), cultural policy
must consider social and political agreements on the objectives and needs it must meet.
The cultural ﬁeld in the country and in the universities themselves, although with signiﬁcant advances, is still incipient in terms of organization and institutionalization. In the case
of Universities, as Boaventura Santos tells us, as an institution, it was created according to a
model of unilateral relations with society and it is this model that underlies its current institutionality. The university knowledge historically is homogeneous, organizationally hierarchical
and considerably excluding. For this author, we need to think and institute pluriversity knowledge, thus being a contextual, transdisciplinary knowledge, with extra-mural application,
shared among all involved interlocutors. In such a way that this knowledge allows partnerships
between researchers and unions, non-governmental organizations, social movements, social
groups especially in social vulnerability, popular communities, among others.

Path of the institutionalization of brazilian public policies for culture and arts

Revisiting the history of cultural policies in Brazil, we ﬁnd that in some of its phases, institutional initiatives were fragile and managed by a certain state discontinuity.
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Before the coming of the court of D. João VI to Rio de Janeiro, the Portuguese metropolis
did not structure, in a minimal way, the Brazilian cultural ﬁeld. In 1816, D. João ﬁnanced the
coming of a mission of French artists who later created the Imperial Academy of Fine Arts.
In addition to the creation of cultural institutions and facilities, there was ﬁnancial support
and honorary distinctions, which D. João dismissed artists and intellectuals.
In the twentieth century there was an increase in the number of professions related to
the ﬁeld of culture and spectacle. From the 1930s, some federal and municipal initiatives
shaped the ﬁrst Brazilian institutional attempts in the ﬁeld of culture.
As the ﬁrst moment of these transformations, we have Era Vargas (1930-45). When he
assumed the government, Getúlio Vargas had the intention of building the feeling of “Brazilianness” on the part of the “revolutionaries” in power. During his administration several initiatives were proposed in the cultural sphere, such as the creation of the National Council of
Culture (CNC). The National Historical and Artistic Heritage Service (Sphan), the National Museum of Fine Arts, the National Historical Museum, the National Book Institute, the National
Institute of Educational Cinema, the Department of Press and Propaganda (DIP) among other
services and institutions.
Following this historical path of public policies for culture in Brazil, the beginning of the
1990s suﬀered a great destabilization in the cultural area in relation to the previous phase.
President Fernando Collor promulgated Laws n.8.028 and n.8.029. The ﬁrst one transformed
the Ministry of Culture into a Secretariat and the second extinguished a series of public administration entities, in which the area of culture was hard hit. Replacing the Sarney Law,
was enacted Federal Law n.8.313 / 1991, in force until the present moment. This is the Rouanet Law (Law 8,313 / 91), which is according to the MINC, is the main mechanism to promote
the Culture of Brazil.
There are those who argue that the laws to encourage culture through ﬁscal renunciation, begun in 1986, have become the central axis of a policy of stimulating a market of
symbolic goods, concentrated and excluding. (Calabre, 2012)
Subsequently, from 2003 and throughout the government Luis Inácio Lula da Silva and
Dilma Rousseﬀ, there was undeniable emphasis on the participation of society in the elaboration of public policies for culture and arts, through conferences, councils, consultations
and seminars promoted or motivated by the MinC throughout the country. This also resulted
in the elaboration of the National Plan of Culture (PNC), Law no. 12,343, sanctioned on December 2, 2010.
With the loss of the post of president of the republic, after undergoing process of impediment in 2016, Dilma Rousseﬀ was replaced by its vice, Michel Temer (PMDB). As one of
his ﬁrst measures, Temer extinguished the MinC, which became a Secretariat subordinated
to the MEC, a fact that provoked numerous protests, petitions and national and international
demonstrations. Temer decided, then, a month later, to recreate the MinC.
At present, due to the political, economic and social instability that passes through Brazil, there is clearly no broad and eﬀective performance of Minc’s policies in society. Actions
previously approved and in the process of being ﬁnalized or still in progress, have not had
considerable continuity compared to the previous previous administrations of that Ministry.

1081

ÓCIOS E RESISTêNCIAS: CRESCER E ENVELHECER EM CONTEXTOS CULTURAIS DIVERSOS

The debate on cultural policy and leisure in the university context: more
Culture in Universities

1082

As we have already mentioned, constitutionally everyone has the right to culture. But
has everyone had access to culture and art? What policies have been eﬀective for the training
of students and the various publics have guaranteed this right? How has diﬀusion and artistic
enjoyment been taking place? Should a university be one of these spaces?
It is necessary to say that the universities are not separated from the societies, on the
contrary, recursively they integrate, co-exist, so that the commitment of the Institutions of
Higher Education must be eﬀectively with the full development of the human, social and cultural subject, promoting the right to citizenship, training, respect for their world views, studies and the ﬁeld of work. (Plano de Cultura da UFRN, 2015).
The university cultural context of where we speak and act as teachers and managers of
culture, has shown us some advances and challenges. One is to understand how the cultural
history of this university has been given; as the debate about policies for culture and arts
has conquered new institutional spaces and what advances have occurred in the last decades
that has impacted the life of the UFRN institution.
We understand that thinking and promote the development of an artistic culture at the
university requires an institutional stance of not restricting such thinking and actions to university spaces have historically established, like the academic departments of trainers degrees
and bachelor degrees in art and culture. It is possible that these spaces stimulate university
artistic production, especially when they act as mobilizers of the ﬂow of this production, reverberating not only in their own internal space and in the world of work, but also in other
social ﬁelds where they can reach other audiences, other relations and constructions of knowledge, be it through teaching, research and, above all, extension. The university-community
link can occur from “[...] a space of dialogue where the actors involved participate in solving
problems, with diﬀerentiated knowledge, proposing solutions and learning in action” (Thiollent, 2002, p. 4).
Throughout its history, UFRN has been launching creative, critical and reﬂective processes in art and culture that, among other factors, enabled it to institute its culture policy with
guidelines and principles aimed at the development of its university artistic culture, as well
as contributing for its approval, ﬁrstly, in 2015, in the Program for the Promotion of Culture
in Universities, called More Culture in Universities - coordinated by the Ministry of Culture
and the Ministry of Education, even during the Dilma government.
Before this channel of development and after convening interested parties to participate
in the construction of its Culture Plan, UFRN, through its Nucleus of Art and Culture and its
Extension Pro-rectory, systematized the said proposal and requested approval in the Final
Tender Protocol of MINC / MEC, so that its approval was conﬁrmed in 2015, as the only institution that scored 100, which validated it as having the Institutional plan of culture more
complete, among all IFES petitioners, according to the table published by the MINC. According to this Ministry, almost 100% of federal institutions of higher education joined the More
Culture Program in Universities, totaling 101 (one hundred and one) IFES applicants.
Also regarding the Culture Plan of UFRN, it is in force until the beginning of the second
half of 2018 and has as general objective:
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Strengthen, create and implement academic guidelines, goals and actions in the ﬁeld of arts
and culture at UFRN, in order to include, respect and strengthen the cultural diversity of
Natal, the Northeast and Brazil by implementing actions aimed at achieving the goals and
objectives aimed at academic and social development in the ﬁeld of arts and culture. In
order to do so, it will potentiate artistic and cultural programs and projects that have been
developed in a relevant way in UFRN, as well as expand the work of this University, by creating new actions and new partnerships with groups, movements and institutions of art and
culture of Rio Grande do Norte, Northeast and Brazil. (Plano de Cultura da UFRN, 2015)

It is important to emphasize that even before the approval of the Plan and the culture
policy, UFRN already considered as its mission “to educate, produce and disseminate universal knowledge, preserve and spread the arts and culture, contribute to human development, with social justice, social and environmental sustainability, democracy and citizenship”
(PDI, 2010-2019). So the preservation and diﬀusion of arts and culture has been one of
UFRN’s administrative foci. This academic and social process in the ﬁeld of arts and culture
at UFRN has been by rules established both in internal guidelines, as in the case of the Institutional Development Plan (PDI), Management Plans, as well as external guidelines such as
in the case of the National Culture Plan.
We believe that the immense university population when receiving, experiencing or
producing various artistic knowledge, can become an internal and external multiplier cultural
agent, in order to recognize, value and diﬀuse art and culture in its diversity of languages,
ethnicities, artistic collectives, social movements, knowledge practices, popular and professional masters, as well as other modalities and agents that make up the universe of Brazilian
art and culture. In this perspective, it should be emphasized that the more this institution
promotes access to manifestations, expressions, artistic and cultural productions, involving
both its internal public and permanent dialogue with the external public and its territory,
the more there will be social inclusion, respect and recognition of cultural diversity (Plano
de Cultura da UFRN, 2015).
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LEIsUrE, CULTUrE AND CUIsINE: gAsTroNomIC FEsTIVAL oF PIPArN IN THE PromoTIoN oF ToUrIsm IN THE NorTHEAsT oF brAzIL 1
Gabriela Targino2
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AbsTrACT
The tourist areas are reﬂections of meaning and diverse cultural values, which refer to a set of meanings
and symbols vectors of the attraction of new people to consumption and use of the resources oﬀered
in the place. Contemporary society has also been a reﬂection of various ways of enjoying the space in
which it lives. Whether it be in the hustle and bustle of the urban centers with shopping malls and clusters of shops, or at times of vacations and visits to other places for leisure, with free time of work and
moments of relaxation. Cultural events are currently conducive to the promotion of the tourism production chain. The locality of Praia da Pipa belonging to the city of Tibau do Sul (RN), in the state of
Rio Grande do Norte, is part of the northeast coast of Brazil. Investors’ interest in the coastal cities of
that state, due to the natural beauties, boosted growth and development, since they are areas of beaches, the target of real estate speculation and investments in tourism enterprises. This beach, a tourist
destination, in the last decade has been a promoter of the Gastronomic Festival of Pipa, involving cuisine, art, culture and leisure. It has a trajectory in its history that crosses the bias of the gastronomy
because the region has restaurants and bars that value by the insertion of typical inputs of the Brazilian
northeast. The event is a thematic symbol, and currently an icon in the locality, providing its appreciation as well as the city of Tibau do Sul-RN. It is also a symbol of culture and cuisine that expand within
the scope of the trajectory that in 2018 completes fourteen years of edition and 15 years of existence,
favoring the development of a nucleus centered not only in the public square, but which allows to gain
new centralities in the distribution and use of spaces. The cultural values of a place can be expressed
in a diverse way in a study. In this look, the work bridges the dialogue about Sanchéz’s ideology, when
she treats the urban symbolic, referring to the idea of urban spectacle that is now present in the cities,
which adopt it as a symbol of renewal. In view of this, the work developed counts in methodological
terms, with a qualitative research during the period of 2013-2015 where participant observation was
carried out complemented with photographic records and semi-structured interviews. As a main conclusion, there is a strong economic, political and social aggregation during the promotion of the event,
taking into account the purpose of the research that focuses on the sociocultural dynamics of the Pipa
Cultural Gastronomic Festival as a cultural event.
kEyWorDs
Tourist spaces; Cultural events; Praia da Pipa-RN.

Praia da Pipa as a leisure, culture and tourism destination

For over a decade, Praia da Pipa, a tourist destination in the Brazilian Northeast, has
been incorporating a dynamic in the social and economic values associated with the promotion of local tourism. The “Pipa Destination” hosts the cultural event “Gastronomic Festival
of Pipa”, which held in 2015, the 11th Edition of the open and free event for the community
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and the ﬂoating population (tourists) that visit the place. It is understood that tourism is observed as a socioeconomic, political and cultural phenomenon that involves a great displacement of people, with the intention of meeting a need, be it leisure, curiosity, entertainment
or simply a pause in their daily tasks, which makes this activity one of the sectors of greater
economic movement in the present time. However, according to Coriolano (2006, p.33-34),
tourism is synonymous with a special and elitist leisure trip geared towards people and
groups that have mobility facilities, including international dictates. According to the author,
such interests mobilize networks of tourism services, leading to choosing places with strategic
location and holders of natural wealth, valuation of cultural and historical heritage, since
such values favor the ability of the country to receive tourists.
Such tourist clipping spaces can refer to thematic and symbolic poles. For Martins (2006,
p. 39) “what really gives meaning to a place is the set of meanings, the symbols that the local
culture has imprinted on it, and this is what leads the other to feel, starting from their values,
the place to visit”. Thus the tourist place reﬂects peculiar values and identities. The regional
language is typical and unique and constitutes this world of symbols, helping to create the
idea of amalgam without which there is no territoriality (Santos, 1987). On the sphere of the
urban symbolic, Sanchéz (2010) states that
the urban spectacle of the cities where major projects are being implemented with a view
to their international reintegration is therefore a symbol of renewal and also a powerful instrument of legitimization and social cohesion, which has been accompanied by speciﬁc actions aimed at increasing the degree of satisfaction of the citizens with the objectives of
such a project (Sanchéz, 2010, p. 18).

On the other hand, public spaces are increasingly marked by tensión of local/global,
ephemeral/permanent, centralization/decentralization, real/virtual and ethical/aesthetic,
fruit of the post-fordist, postmodernist and poststructuralist perspectives, and the importance of the architecture of the show, according to Cruz (2011, p. 275)
In the face of the realities of fragmentation, such urban operations seek to symbolically
integrate the city into a “spectacle-politics” (ACSELRAD, 2009, p.25). The “dominated” spaces,
parcels of the city, indicate new specializations, impose modes of appropriation and behaviors
supported in representations that, in some cases, reinforce and, in others, indicate new forms
of inclusion and exclusion of social groups. At the city scale, interventions guided by “publicprivate partnerships” construct new centralities, poles of attraction that reshape the ﬂow of
people and reorder consumption. They can be interpreted as the expression of the movement that transforms space into commodity, producing the consumption of space (Sanchéz,
2010, p. 47).

gastronomic Festival of Pipa: the event as a cultural landmark

The parties and events are traditional and mobilize the city of Tibau do Sul / RN, speciﬁcally the locality of Praia da Pipa, attracting local, regional, national and international visitors. Nevertheless, according to the Secretary of Culture of the City, Janaina Alves, and the
coordinator of the event, Cláudio Freitas, in 2016, the city receives the 12th edition of the
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Cultural and Gastronomic Festival of Pipa, which for the ﬁrst time, will add the cultural term
to the oﬃcial call of the event, starting to formalize the cultural.
However, this study brings the observation and empirical analysis carried out in 2014,
when the event was promoted from 10 to 18 October. During this period, Praia da Pipa hosted
the 10th edition of the Pipa Gastronomic Festival, held by EDUCAPIPA (Educational Association of Praia da Pipa), promoted by the city of Tibau do Sul, operated by Foco Operadora de
Turismo and sponsored by several agents among them to FECOMERCIO represented by SESC
and SENAC. According to an interview with the representative of the general organization,
Cláudio Freitas and according to the material received, of the same, via email and made available on the Internet, the event is 11 (eleven) years in total. However, in 2011, due to lack of
suﬃcient support and sponsorship to carry out the event, the edition did not occur.
Recalling the history of the Festival, initially in 2004, SEBRAE was the main partner oﬀering courses for micro-enterprises and encouraging them to be able to insert their restaurants
in the process of formalization and local professionalization. Shortly afterwards, the “new
talents” competition was created with the invitation of a partnership with SENAC, UNP, and
other academies, which have always been very participative and continue to contribute to
the event. This had no support from incentive laws, only partnership with the local city hall
and the private network, both local and from other cities and states. The event is consolidated
in the municipal calendar of events, being the oldest of the festivals in the city that, according
to Cláudio Freitas, general organizer “the event is a great disseminator of the destination
and generator of wealth” (2014).
Currently the event has more than a decade of history, and in an interview with the aforementioned organizer, it is mentioned that for the organization, Praia da Pipa also emerged
as a tourist destination through the food bias, because it already has good restaurants and
a peculiar gastronomy,
Natal, the capital, did not appear in the gastronomic scene and as here (Pipa) already had
some restaurants and pizzerias with exceptional quality, it moved the people that came from
here to dinner, or to lunch, ﬁnally, to taste something and to return to Natal.
(Cláudio Freitas, General organizer, 2014).

The event moves several sectors with a dynamic network that interlinks restaurants,
hotels, hostels, bars, shops, decentralizing from public space and to private spaces in a ﬂowing polarization, making the event work during the day and at night (Figure 1 - Mapping of
the event). According to the organizer in all editions, including 2014, the goal is mainly sociocultural, seeking, however, the economic improvement of the city,
the commitment to progress of our locality, through the exhibition of our cultural manifestations, both local and regional artists, promoting social inclusion and showing the visiting
public of other countries what we have here: a cultural wealth that alone it would be worth
coming to Pipa.
(Cláudio Freitas, General organizer, 2014).
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Figure 01 - Decentralization of the gastronomic Festival of Pipa 2014
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Source: Targino (2015)

The event has an urban mobility that runs through the public and private spaces of the
city, which shows the reproductive movement of capital, in diﬀerent ways. In this conception,
Understanding the relations of power in the production of tourism space necessarily implies
understanding space as something socially produced, which expresses the contradictions
of the capitalist mode of production or the space-commodity (CORIOLANO, 2006, p. 31).

The 34 participating establishments (listed in Figure 1) were identiﬁed with a lantern symbol of the festival. When buying the guide of the event in the souvenir stand or in sales
points of partners, the tourist or taster was awarded a voting card of the dishes or drinks
participating in the contest. The inscribed establishments had a regiment with the norms of
the contest, which regulated the ingredients of the northeastern cuisine and the prices. According to Claudio, the contest is the “ﬂagship” of the event. According to him, the participants need to understand that,
The Gastronomic Contest has as main objective the promotion, the valorization of the regional gastronomy and the respect to the local culture of the municipality of Tibau do Sul
and the state of Rio Grande do Norte. It is exclusively for local establishments, with headquarters or branch in the city of Tibau do Sul / RN. The competition guarantees the freedom
of cooks to create their dishes, which should give due importance to our gastronomic culture, so that it becomes mandatory to include three characteristic components of the Northeast tables in their recipes. They are components of popular knowledge, that is, elements
of common use in northeastern kitchens.
(Cláudio Freitas, General organizer, 2014).
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The 2014 edition entitled “The Flavors of the World Meet in Pipa” brought several attractions. The event presented a structure with a cultural stage, located in a public space and
a decentralized gastronomic arena, located in a private space (Figure 02). The square of the
ﬁsherman (public space) was used for the “ Tasting Pipa” with booths located at the event,
in which local residents and with a stage and space for the cultural activities of the event (Figures 03 and 04). The space also received the launch of the children’s book “Mestre Cuca”
by Márcia Matos and the relaunch of the book “Espamina” by Artur Soares, singer, composer
and writer. It counted on the participation of television networks such as the Bandeirantes
channel and InterTv covering the event. The public thoroughfare, Baia dos Golﬁnhos Avenue,
a clipping that passes in the square, was occupied with booths of external representatives
who were exposing their products and reselling (Figure 05). Another space of the event was
private land, leased to Arena Gastronomic work, where carried out all the gourmet chefs of
workshops with national and international cuisine. In the arena was also held the workshop
of the mini-chef Helena Mendes 12 years teaching gluten-free cooking, the contest of New
Talents with students from various states of Brazil competing for awards for the best elaboration and ﬂavor. In 2014, the event had the participation of 34 projects (bars, restaurants,
hotels, beach huts and acarajé tent), which totaled 41 recipes in the ﬁve categories of the
contest: a) Main course - lunch or dinner (18); b) Snack - crepes, pizzas, sandwiches (6); c)
Snack - appetizers, taste strip (6); d) Dessert - various (pizzas and / or crepes if they are sweet)
(6); and e) Drinks - alcoholic or non-alcoholic (5).
Figure 02 - structure of the gastronomic Arena (october 11, 2014)

Front view of Gastronomic Arena, venue of the workshops with national and international gastronomic chefs and
of the contest of New Talents of the gastronomy, of tastings and the workshop for children with mini chef. To the
left of the photo, a living room-kitchen with glass partition to facilitate the observation of those who do not want
to enter the auditorium. To the right, an environment for conversation and to observe the workshop.
Source: Targino (2015)
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Figure 03 - opening of the event in the public square (october 10, 2014)

1090

In Praça do Pescador, Chef Valdir Araújo commanded a huge pot of “baião dos dois”, dish with rice, beans and
cheese curd, after teaching and preparing in public, outdoors. The dish is sold, reverting all income to the Afeto
project, an NGO in Praia da Pipa, whose mission is “to improve the quality of life of people with disabilities, their
families and the community in general, through actions aimed at their social inclusion “(Tânia Casellato, Afeto
Coordinator).
Source: Targino (2015)

Figure 04 - Fisherman’s square (october 10, 2014)

Several people observe the social cooking, promoted by chef Valdir Araújo. The square had a structure with 10
booths exposing and selling various articles prepared for the “Tasting Pipa”, among foods, souvenirs of the event,
drinks, sweets, that called attention to a brief snack of those who passed by.
Source: Targino (2015)
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Figure 05 - baia dos golﬁnhos Avenue (october 12, 2014)
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Use of part of the public road of Baia dos Golﬁnhos Avenue for the event with the installation of six stands facing
the avenue. Some even set tables and chairs for visitors to feel at ease while they lunched.
Source: Targino (2015)

Final considerations

The study was carried out through ﬁeld research, with emphasis on semi - structured
interviews, participant observation and photographic records, reports from the cultural producer and organizer of the event. Passing through a panorama with public attractions, public
programs, held in public or private spaces in the city of Tibau do Sul, but having as its central
nucleus the Praia da Pipa, tourist destination of the city. According to the producer of the
event,
It is a great satisfaction, a great pleasure to be able to make an event of this size, with this
‘peculiarity’ [...], in the local population and in the tourist trade as a whole. ‘If you want to
be universal, show your village’, then the idea is, the idea here is that the community can
appropriate the event as their own, the festival is ‘of Pipa’ and not our’.
(Cláudio Freitas, Gastronomic Festival of Pipa, 2014).

In this conception, it is understood the city of Tibau do Sul, in the state of Rio Grande do
Norte, as producer of cultural event that integrates its dynamics in itinerant and sporadic way.
Today, however, the Gastronomic Festival of Pipa, consolidates the calendar of events of the
city, promoting a diﬀerentiated local dynamics, speciﬁcally in Praia da Pipa. The locality, not
emancipated politically, and with it all its promotion as a tourist destination reﬂects the Tibau
do Sul, administrative political center. According to this perspective, the Gastronomic Festival
contributes to the generation of local economic income, which is signiﬁcant for the city and
for Praia da Pipa, which fosters a signiﬁcant reach in terms of visitors and commercial revenues
(hotels, inns, restaurants, bars, snack bars, tourism agencies, among other activities).
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The event is thematic, icon in the locality, adding local values of culture and cuisine that
expands within a growth in more than ten years of editing that develops from a nucleus centered only on the public square and gains another centrality in the distribution and use spaces.
Finally, it seems evident the connection of the Gastronomic Festival to leisure. Participating in this event provides the desire to “dive” into a diﬀerent environment of city life, in
particular, Natal. Life in Praia da Pipa has another time governed by this beach resort. Thus,
to conciliate the beach, sun, nature and gastronomy, it enhances leisure where rest, entertainment, pleasure and the desired stand out and enhance.
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Considering the scientific dissemination as a cultural practice that makes room for social activism, this
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research context

The project “Stand of Science” (Piassi et al, 2017) performs scientiﬁc dissemination actions for children and juvenile audiences in educational environments in the largest (macro)
metropolitan region of Brazil, within a radius of about 100 km from São Paulo city, characterized by intense inequality in opportunities in education. Its actions are driven by some universities and public colleges settled in the last decade in peripheral areas of this metropolis,
to encourage access to low-income students in undergraduate and graduate courses to higher
education. The main characteristic of the initiative is the focus on recreational activities based
on popular media, artifacts and cultural practices, emphasizing narratives of fantasy and
science ﬁction, to address social issues such as gender equality, animal rights, sustainability,
and so on, from the standpoint of their connections to the Nature Sciences. Such activities
are developed and performed by undergraduate students from diﬀerent programs as a complementary practical training on public dissemination of science to young audiences, from a
perspective of activism. The purpose of this work is to carry out a brief theoretically subs-
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tantiated description of the formative aspects of the initiative and present some general results. To carry out this approach, we asked four young undergraduate students to tell their
history of acting in the “Stand of Science” project from the beginning to the present moment,
in which they began to play the role of team leaders, and to formulate their reﬂections on
personal growth considering the role of this performance in their lives.

Perspectives and theoretical framework

We adopt the educational perspective of Paulo Freire (2005), where the dialogue is the
key to an authentic liberation based on a critical reading of the world around us. In the context of our work with Science Communication, we have considered especially the work “extension or communication” by Paulo Freire (2017) as a fundamental inspiration in examining
the work of those who propose to oﬀer to the public the access to a academically attested
knowledge, observing that often this process is given in a antidialogic format, in a kind of indoctrination of science that sets up what Freire calls “cultural invasion”. Often, “the tendency
of extensionism is to fall easily in the use of propaganda techniques, of persuasion, in the
vast sector that is called ‘Mass media’” (Freire, 2017, p. 94) precisely one of the deadlocks
in which the common Brazilian Portuguese expression “Scientiﬁc Divulgation” suggests when
it is proposed as a science proselytizing, implicit in the very etymology of the term “divulgation”. At the same time, it is necessary to recognize the contradictory role that mass media
plays in popular cultural practices and in their struggles. Georges Snyders (1986), considering
formal education in schools, supports the idea that the primary culture that young people
bring to the formal educational context – including media culture and popular artifacts and
practices – despite their limits, plays a key role and should be considered in their legitimate
aspects of satisfaction. The elaborate culture must emerge in a dialectic process from there,
leading to more profound and satisfactory educational experiences. Both pedagogical frameworks tie to the critique of culture from the perspective of the cultural studies brought
by Douglas Kellner (2003) and Henry Giroux (2000), these authors being explicit followers of
the theoretical work from Paulo Freire. Kellner cites the Brazilian educator by proposing to
cultural studies the task of teaching “students and citizens how to read their culture, how to
see what the culture of the media and the spectacle reveals about the world” (Kellner, 2003,
p.28). Giroux, in turn, explains Freire when he understands that “Students are moved by
their passions and motivated, in part, by the aﬀective investments they bring to the learning
process” (Giroux, 2000, p.97) and adds:
The relationships among pedagogical praxis, critical literacy, and identity in this context are
always seen as part of an ongoing struggle over what constitutes the social, and how identities are shaped within a culture of movement and indeterminacy that allows for a proliferation of discourses, languages, and questions. (Giroux, 2000, p.97).

The scientiﬁc dissemination connected to the social issues thus thought, opens up the
space for activism, “a concept that brings diverse groups together with suﬃciently common
but divergent educational and political commitments such that they can share and learn together as ‘subjects’ rather than ‘objects’ of educational processes”, according to Alsop &

YOUTH SOCIOACTIVISM IN SCIENTIFIC DISSEMINATION AS A PERSONAL GROWTH TRAJECTORY
– A CASE STUDY IN A BRAZILIAN PROJECT

Bencze (2004, p.8) They point, also from Paulo Freire. Realizing such a proposal in a highly
unequal society like the Brazilian, can be understood as a revolutionary task, in the Freire
perspective.

methods and Techniques

The “Stand of Sciece” project involves more than 50 undergraduate students (about
80% of females) at their main pole in the eastern part of the municipality of São Paulo. These
students, come from several careers, being only one of them oriented to education. They
play the role of “mediators” in teams that perform recreational activities with ﬁxed groups
of children in educational spaces. Each team – with up to ten members – is established from
a line of interest, led by at least two students, in general with a master’s degree or doctorate,
but in some cases by undergraduate students who show greater prominence and engagement. There are seven lines of interest and research, each one identiﬁed with an Brazilian
Portuguese acronym built after a woman of relevance in the respective ﬁeld9: ANNAS: Activities on the nature guided by simple artifacts; DIAN: Debates and investigations on animals
and nature; EMMA: Studies on women and minorities in art-science; LIRA: Laboratories for
inclusion in robotics and astronauts; LUCIA: Literature, utopias and scenes in the research of
art-science; MARIA: Manifestations of joy and recreation in the research of art-science and
RITA: rhythms in the research of technology and art-science.

Data sources

Our focus here is on the mediators and on the perceived role of their performance in
their career of personal and professional growth, considering that they are complementary
activities to the classes and performed at their free time. Their engagement in the project is
given in the form of an initiation to research-action, as a social activism oriented to the diﬀusion of science and social issues among communities in social vulnerability. To systematize
monitoring, we conduct interviews or periodic focal groups when they can reﬂect and evaluate their participation in teams and the impact of activities on their professional and personal perspectives. Our analysis focuses not only on its verbal manifestations written or oral,
but also on indirect indicators of its development and engagement.
For the present work, however, given the constraints of space, we decided to give voice
to the mediators to report, in the ﬁrst person, their subjective impressions of this trajectory.
For this, we selected four undergraduate students who became leaders in the groups in which
they acted and asked them to submit a brief individual account, limited to 500 words. Given
the extent of their contribution, we put them as coauthors at work.

9
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For the present work, given the limitations of space, we decided to give voice to the
mediators to report, in the ﬁrst person, their subjective impressions of this trajectory. For
this, we selected four undergraduate students who became leaders in the groups they took
part and asked them to submit a brief individual testimony, limited to 500 words. Given the
extent of their contribution, we put them as coauthors of the paper. Below, we present these
testimonials and the interpretations and notes that suggested from it.
marina Costa rodrigues, 19 years-old, science Teaching Licensure

My ﬁrst contact with the Science Stand, was in the second half of the course of Science Teaching Licensure. I contacted the project after attending two disciplines with the project’s
general coordinator, Prof. Dr. Luis Piassi. There was an open announcement to ﬁll vacancies
for the Teaching Initiation Program Scholarship (PIBID), for students interested in working
at a municipal kindergarten with science-related topics, and scientiﬁc disclosure. The theme
I fell in love with, robotics and astronautics, has always enchanted me, although I have not
had signiﬁcant prior contacts to it. When selected, the challenges began in the preparation
of the activities, not only because I did not have previous experiences with science in early
childhood, but because I did not know what to expect during, and after the preparation of
the activities. The group of children, between four and ﬁve years old was enthusiastic only
by the presence of new members in the classroom. The activities, planned with the assistance of a project coordinator, Prof. Dr. Rui Manoel, were the ﬁrst contact I had with the
planning of classes and all its variables, such as the time of concentration of the pupils, the
space available for use, the used objects, among many other tasks related to the teaching
profession, which only now, in the penultimate year of the program I took contact with. In
a year of projects, we made PET bottle rockets, magnetic putty, submarines and explorer
probes, using low cost materials and audiovisual resources for the contextualization of activities. This experience in the PIBID project, despite the initial shock and fear of developing
activities that had no meaning for the children, brought to me, the certainty that the teaching career is the one that wanted to follow. gradually, while we applied the activities, I
began to search for new experiments and inspirations in everyday life, looking near me and
the school, through elements that were present in the lives of Children. The process of internalization of concepts for me has always been directly linked to the possible connections
of accomplishing between the concepts and my daily life, in associative processes, and I perceived in children the same necessity.
After the end of the project, I was invited to join the team Science Stand, which no longer
possessed the speciﬁc focus of the subject, but worked with several publics the light of diﬀerent scientiﬁc themes, in a similar way to what I had seen in the PIBID project, of playful
way and valuing the previous experiences of the participants. The Stand was, and is, for me
a project in which science and art are in an almost poetic way. After six months of participation in the project, I began to assist the tasks regarding the coordination of the Project.
Science, often is presented in technical terms and diﬃcult to access the public, is then presented through experiments made by us, students, with materials common in our daily Lives.
When thinking of an experiment, assembling it, studying about it and subsequently presenting it to people who would not have this contact otherwise, I feel fulﬁlled not only as an
exhibitor in a scientiﬁc disclosure project. But as a future teacher, as a student at one of the
largest universities in Latin America, I had the chance to share all the knowledge I have access to other people, who doesn’t have the same opportunities as me. Science Stand is not
a project for me, but a way to democratize access to Science.
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We can observe in the student text positive aspects of the activities of the Science Stand,
in which the contact with themes of Astronautics and Robotics brings feelings of passion and
enchantment. That is, the anticipated emotional identiﬁcation of the student with a speciﬁc
scientiﬁc theme was necessary for her to seek to engage with the Science Stand. however,
the initial challenges such as the activities and their inexperience have caused fears to the
student. In this sense, the student´s speech points to one that this transformation was possible because of the experiences obtained in the process, to the extent that it consolidated
its engagement in the project and the sense of being held as it consolidated and starred within the project. In other words, such an attitude to face the initial “shock and fear” proved
to be an eﬃcient form of overcoming, something similar to what has already been identiﬁed
in the literature regarding participation in science fairs (Reis, Dionne & Trudel, 2015). Similarly,
his same charter decision ended up oﬀering opportunities to broaden the Pedagogical Content Knowledge (Leal, Novais, & Fernandez, 2015; Lopes & Pontuschka, 2015) of the student
(“I began to search for new experiments and inspirations in everyday life, looking near me
and the school, through elements that were present in the lives of children”), while strengthening aspects of their professional identity (“Sure that the teaching career is the one that
wanted to follow”).
juliana Witzke de brito, 20 years-old, Information systems

I entered the Computer College with a great fear: how to reconcile my course with my willingness to change the world?
In the ﬁrst month of graduation I met the Science Stand and, in a few weeks, I had the opportunity to enter one of their groups (More speciﬁcally the LIRA – Laboratories for Inclusion
in Robotics and Astronautics). It was at that moment that I realized that my desire to unite
my love of technology and my enthusiasm for transforming the injustices present in our society would ﬁnally come true.
I initially joined as a monitor in a science club for girls, but was completely lost: how should
I deal with the lack of materials in the workshops? What should I do to ensure engagement
of the participating students? however, the challenge of answering questions like this has
proved completely indispensable to my personal growth. Participating in a group concerned
about trimming those who have no voice in our society has encouraged me to battle to take
this initiative forward.
After much learning as a Science Club mediator, I was able to participate in the formation
of the group Girls Lab - where I currently work as coordinator. Together with the participation
of other undergraduate students at the University of Sao Paulo, today we are responsible
for conducting workshops, events and activities that seek to engage women in the ﬁeld of
science and technology. We held a science club weekly for girls who - using the “do it yourself” principle (or DIY) from the Maker-Movement - encourages study, construction, and
manipulation of objects related to robotics, Astronautics, Electronics and Computing in general. We promote the contact of girls from public schools located in the eastern part of
Sao Paulo with gender debates, programming languages, Arduino and other things commonly associated with the male Universe.
This trajectory allowed me - besides helping other women to feel belonging to the branch respond to something they asked me since my childhood: what would I like to be when I
grow up? By questioning me on the subject, I felt displaced by not imagining myself within
companies, or following rigid organizational rules for the purpose of increasing proﬁt at any
cost. Coordinating the Girls Lab and visualize that my work was modifying in practice the
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lives of other women made me realize that this is what I would like to do for the rest of my
life.
Today I recognize that the initiative was responsible for allowing my dream to help other
women become reality. At the same time, another dream arose: to bring the Girls Lab to
the world so that more and more women realize that they are not alone and that together,
we will conquer our space.

The student presents an idealistic speech and, as in the ﬁrst case, presented initial fears
about the challenges it would face and presents some questions about the methodologies
to develop their work in the project and engage the other project participants. However, she
emphatically presents the possibilities that the project has allowed an activism about the relationship between science, technology and society, especially as regards the struggle for
gender equality in science and technology. In this sense the project enabled the student to
engage both in their academic activities and in her life project. In a way, it can be said that
here we also see an emotional component linked to the student´s decision of the student to
participate in the project: your willingness (desire? longing? idealism?) and her trajectory
(as a woman) to see a new reality, where women and men have the same opportunities to
work in the ﬁelds of S&T.
giovanna Lourenção macedo, 22 years-old, Public Policies management

In a confusing moment in life, I found RITA, a scientiﬁc outreach group through music, from
Rock´n Roll. At ﬁrst, I did not know what was going on, I wanted to be in the group and be
useful in some way because doing the activities and participating in the meetings gave meaning to the environment that I was: the college, a hostile environment. Being part of a purpose that goes beyond the course, the university made things less hostile and began to ﬁt
gradually as my involvement with the project grew, but I needed to join another group, and
change, change the context, but not the purpose.
In the new group, MARIA, the idea was to disseminate science by means of playful proposals
and to make people laugh. This gave another color for life, inside and outside the University.
Another color because it opened horizons, have the opportunity to study the playful (something that I had never thought), and as it impacts on development since the ﬁrst moments
of life, made me look with a lighter perspective, for people generally, but Especially for those
who were involved in the project and for myself. A more delicate look, concerned with the
way we´d aﬀect who is present in the elaboration of ideas and activities until the application
of these and this was very important, especially at this stage, because we go to act in various
places with its varied peculiarities, which was very enriching to me in a very profound way,
knowing other realities outside the bubble in which I lived, made me not feel so alone.
At the beginning the coordinator of MARIA needed to move away and I with another colleague stood in front of the group, was a constant concern about “making it work”, we wanted it to work, we did not have much time, and the group did not count on people engaged
in the ﬁnals Of the week we thought of a way to articulate the proposal that we wanted to
bring to the children and what it meant for us, we were willing to do whatever it took for
the group to ﬂow, and we did it. Then MARIA again had graduate students in coordination,
it was good, because sometimes it was diﬃcult to be heard by the group being me of the
graduation, and it made me very upset because it was a hindrance to “make it work”, and
with someone from the post the members took the demands And the group was ﬂowing
better. Now I see myself again in the position of coordinator, which I am very glad to be

YOUTH SOCIOACTIVISM IN SCIENTIFIC DISSEMINATION AS A PERSONAL GROWTH TRAJECTORY
– A CASE STUDY IN A BRAZILIAN PROJECT

ahead of something that I believe to be transformer, be a part of it, motivates me to learn,
study, keep the enrollment at USP, to seek ideas and to know things that are important to
The group which consequently contributes to my training as a citizen, a professional and a
human being. however, in all these years, this was the moment that I worried more, because
the possibility of the group cease to exist or I cannot guide it with the conditions we have
are constantly present.

In the case of this student, it is observed its fears about the hostility in the university
environment and its insecurities (the latter a recurring theme hitherto in the analyzed testimonies) as to the consolidation as coordinator in the group and the possibility of project discontinuity. We observed the commitment of the student to perform extracurricular activities
of the formal activities of her undergraduate course and the project contributed to the externalization of these desires, allowing feelings of personal realization. The student still reiterates the importance of these activities in their professional and personal training. There
is also a highlight of the contribution that the work oﬀered to the development of the student’s sense of belonging at various levels, such as society, university and working group.
This feeling of membership seems to be inversely proportional to the perception that the
student has of the university environment as hostile.
mariah boratto Peixoto dos santos, 23 years-old, Public Policies management

My trajectory within the Science Stand began as soon as I entered college in 2017, when I
did the “Universe Sciences” discipline, taught by Professor Luís Paulo Piassi. In this, the professor explained what the project was, the research groups that existed in it and invited the
students to participate. Because I was, at the time, vegetarian, the research group called
DIAN (Debates and Investigations on Animals and Nature), which studies animal rights and
sustainability, has aroused my attention greatly. The team’s proposal is to work on such topics in public schools located in the peripheral areas of Sao Paulo.
I started as a volunteer in the ﬁrst semester, and in the group I met people with whom I shared the same interests. The environment was very welcoming and receptive, and we gather
every Tuesday to study and brought vegan foods to unwind and also show members that
there are many food options that do not involve cruelty to animals. There I was able to deepen my knowledge of the animal cause, to build ties and even to begin my transition to veganism, something that I had wanted to do for a long time, but had many doubts and
insecurities-those that were made with recommendations of reading and sharing experiences of other members. besides, I found room there to develop also one of my hobbies, photography, because we needed to record the activities we had in schools. In short, I saw
myself in an environment where my hobby was seen as quite positive and useful, I was able
to test new vegan recipes to bring to the members of the group, improving my culinary skills,
made new friendships and worked to insert the debate of rights Animals within the periphery, something I understand as crucial.
This whole scenario has generated a great motivation, making me love participating in the
DIAN and engaging me more and more. That made me enter the academy and start my research, including a scientiﬁc initiation. Starting in the second semester of 2017, we focused
on working in early childhood schools, with children from 3 to 6 years old, and I loved to
develop work focused on this age range, something I would never have imagined. Because
I was the youngest of the family, I never had much contact with children; However, within
the group, I could discover with them a whole new way of seeing the world, delighting me
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deeply. I was working and researching, of course, but also having fun and doing something
that makes sense to me and agrees with my convictions.
I believe that all these factors led me to an ever greater commitment to the team, making
me occupy the position of coordination in the second half of 2018. It’s still all very recent,
but I feel that this new position is encouraging me to develop my organization more, my listening, my communication and the ability to make Decisions. Thus, I have DIAN as a space
of personal growth, Professional and training of friendships, changing my life in many respects and driving me to develop skills among the most diverse, from culinary to academics.

The activism regarding the cause of animal rights and the welcoming of the members
of the groups were the initial aspects that pointed out the positive aspects of the project for
the student. It is observed in the discourse that the themes studied by the DIAN allowed the
mediator to change even more their lifestyle, performing the transition to veganism. The
fact that the project allow to bring within itself their cultural interests and personal as photography and cooking certainly contributes to the student feeling welcomed (something also
mentioned and Conﬁrmed by Giovanna when she referred to the hostile environment of the
university). In other words, the student’s experience of life (in this case with issues related
to animal rights) allowed an identiﬁcation with the project (also reported by Juliana regarding
her struggle for the greater and better inclusion of women in the C&T). In addition, it is observed in her discourse, the engagement regarding the social issues that tangent the project
(similar to Juliana’s testimony), and its possible repercussions within environments outside
the university, such as the outskirts of the city of Sao Paulo, in which the described activities
take place.

Conclusions

The collection of testimonials here can raise methodological limitations as students can
pursue a narrative line that they understand correspond to the expectations of coordination,
a fact that makes it advisable to adopt other possible Data sources that can be collected.
Still, we believe we can aﬃrm, from the discourse of all leaders a strong presence of emotional factors related to their initial participation in the project: a mixture of insecurity and
anxiety for the possibilities of social transformation that the project allows. In addition, we
observed euphoric aspects of the current results and the perspectives for the activities of
the banking science. In this sense, we associate the reports to the cultural satisfaction issues
listed by Georges Snyders. For Snyders (1986, p. 24), the ambitions related to their cultural
satisfactions are linked to the transformations of “simple joys” in “ambitious joys”, being the
same related, respectively, to the primary culture and the elaborate culture. In this case, as
students report the deepening and development of their trajectory in the groups, the aspects
of cultural satisfaction that the project provides to them are evident. Moreover, it is perceived
that peripheral involvement (Fuller, Hodkinson, Hodkinson, & Unwin, 2005) was a determinant factor in the eventual permanence in the project and the gradual acquisition of the
skills necessary for a greater identity with the same.
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EsTAbLIsHINg AN IDENTITy For THE “PrAIA Do jAó LANDsCAPE
ComPLEx”: ToUrIsT ATTrACTIoN or LEIsUrE AND rECrEATIoN
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AbsTrACT
Seeking to identify conceptual frameworks that allowed to establish if the “Praia do Jaó Landscape
Complex” should be considered tourist attraction or only a space of leisure and recreation, was this
study of Integrative Review of Literature developed through Portal of Periodicals CAPES, Publications
of Tourism and Study of Case. Evidence indicates that this Complex of Landscapes attracts people who
seek to enjoy their natural and material potential in leisure and recreation activities, thus contributing
for the phenomenon of tourism and promoting local development. It is concluded that this element of
the natural landscape should be considered simultaneously tourist attraction and space of leisure and
recreation.
kEyWorDs
Praia do Jaó; Tourism; Tourist Attraction; Leisure and Recreation Space.

Introduction

Tourism can be considered as a set of practices that involves from the recognition of
space, planning and structuring to the desire of individuals to meet new places shifting away
from their usual space. Considering that in addition to the tourists, these sites of interest are
also used by the locals, it is observed that they tend to be used either directly as tourism
practices to leisure and recreation practices. From this fact arise questions about the real
purpose, attribution and identity of these places. After all, should the spaces and landscapes
taken by certain populations as places of rest and contemplation be acknowledged as touristic attractions or spaces for leisure and recreation?
In this study, the area in question refers to a sand-covered area with approximately
800m located on the banks of the Doce River. This area, formed naturally by the process of
sedimentation of the river, was baptized by the residents as Prainha do Jaó. As the place is
part of a Permanent Preservation Area (APP), in 2008 was registered, in the municipal sphere,
as the Landscape Complex of Praia do Jaó.
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Considered a landmark of the city, in this space, individual and collective activities such
as hiking, physical activities, swimming, cultural events and the Carnajaó, takes place. Although this is a seasonal event, it is an important tourist activity, due to its potential for attracting resources to both the municipality and the population.
In this context, the present study aims to identify conceptual frameworks that allow the
establishment of the identity of Praia do Jaó, in order to deﬁne whether this landscaped
complex is eﬀectively a tourism attraction or solely in leisure and recreation space for the
local community.

methodology

Two research methods were used to reach the objective of this study, namely: Integrative Literature Review; Case study.
The integrative literature review is a research technique that gathers and synthesizes
relevant publications on a delimited theme or issue. It is a systemic, orderly and reproducible
process that contributes to the deepening of the investigated subject, as allows the elaboration of new questions in order to develop complementary researches (JENAL et al., 2012).
The case study is a widely used research modality in the biomedical and social sciences.
It consists in the deep and exhaustive study of one or a few objects, in a way that allows its
ample and detailed knowledge (GIL, 2010)
In the bibliographic survey of this study, an online search was made in the Portals of
CAPES Periodicals (Coordination of Improvement of Higher Level Personnel) and Tourism Publications. The choice of this methods was motivated by the fact that it could contain publications directly related to the Knowledge Area that involves the proposed theme and because
they are scientiﬁc journals with qualis.
In the survey of the articles, the following descriptors were used: tourist attraction [OR]
leisure spaces [OR] recreation space. The articles should be from the selected databases, in
Portuguese, without delimitation of publication date.
Using the attractive tourist descriptor in the Portal of Journals from CAPES, it was found
54, and in Tourism Publications, 65. With the descriptors space of leisure [OR] space of recreation in the Portal of Capes Newspapers were found 676.
Starting with the reading of their abstracts, 24 articles were selected for the exploratory
reading in the Portal de Periodical Capes and 6 of the Tourism Publications portal. After the
exploratory reading and considering the inclusion criteria 12 and 2 of these portals were selected for in-depth reading, adding 14 articles to support the present study.

results

ESTABLISHING AN IDENTITY FOR THE “PRAIA DO JAÓ LANDSCAPE COMPLEX”: TOURIST ATTRACTION OR LEISURE AND RECREATION SPACE?

Conceptual frameworks

Table 1 - Identiﬁcation, results and conclusions of selected studies for integrative review, Diamantina, 2018

TEXTO DA TABELA 1:

Author/ Year/ Method/Results/Conlusion
Beni’s book “Structural Analysis of Tourism”, was consecrated as a reference work in tourism courses inﬂuencing praxis and studies in tourism.

The landscape has meaning for residents with potential for attractiveness to visitors. Its symbols allow you to
discover the city, its history, its culture and its customs.

there are few studies on psychological and social beneﬁts related to leisure practices. New studies can broaden
their scope beyond physical beneﬁts.
the graﬃti is a new tourist attraction that shows the identity of the place, because the trace of this art changes
from artist to artist and from place to place.
the river Doce is perceived by its essentiality, already the Praianha is perceived by its meaning and importance
in the construction of the habits, customs and values, that are part of the community.
The women’s memories of the sweets and their sale are mixed with the memoirs of religious celebration and
give the sweets and cookies a value of tourist trative during the festivities.
the tourism equipment and services must be improved to guarantee the experience of visitation and satisfaction of the users in relation to the tourist attraction.
Brazil needs more planning so that tourism develops in order to provide a conscience on the environmental
preservation, historical and cultural heritage of the country.
respecting and knowing the real conditions of environmental fragility of preservation areas is vital to implement a conscious and adequate planning of land use.

the development and implementation of a Cultural Planning besides the recovery and patrimonial valorization
is a contributing factor for the development of the local urban tourist space

during the composition and supply of tourist products one must think about the positive and negative impacts
that economic development can cause to the determined society.

leisure activities promote communicative interactions, typical of spontaneous sociability, present in the categories presented by Kholberg and incorporated by Hamermas
The borders of the South American Center are constituted by areas of great tourist interest due to the presence of hills and volcanoes constituting in tools of promotion of their countries.

Patients in a long-term medical clinic unit will have more eﬀective and integral assistance in developing activities that make them happier and more accomplished individuals.

As indicated in Table 1, the methodologies used in the articles included in this study, 05
(35.71%) were of bibliographic research; 01 (7.14%) documentary research; 04 (28.57%) ﬁeld
research; 03 (21.42%) bibliographical and ﬁeld research; 01 (7,14) ﬁeld and documentary research. Bibliographic research was the methodology with the highest frequency. In relation
to the year of publication, 01 (7.14%) was published between 1998-2003; 01 (7.14%) in the
ﬁve-year period 2003-2008; 08 (57.14%) in the ﬁve-year period 2008-2013; 04 in the quinquennium 2013-2016. Of these the majority was between the years of 2008 and 2013.
For tourism to take place, a process of interaction between people, space and sectors
of the economy is necessary, which together cooperate to make it eﬀective. Therefore, tou-

1105

ÓCIOS E RESISTêNCIAS: CRESCER E ENVELHECER EM CONTEXTOS CULTURAIS DIVERSOS

rism activities constitute a set of relations and interactions that are based on the consumption of space and the sectors that correlate (POCIDONIO; SILVA, 2011).

1106

Tourist Activity

The tourism activity is dynamic, constantly evolving, involves several sectors of society
and is based on four pillars, namely: a) tourism oﬀer; b) tourist demand; c) receptor nuclei;
d) market operators.
The tourist oﬀer is uniﬁcation the goods and services oﬀered on demand. According to
the Brazilian Ministry of Tourism, tourism oﬀers can be expressed as: “the set of tourist attractions, services and equipment and all tourism support infrastructure of a certain tourist destination, used in designated tourist activities” (BRAZIL, 2010, p.27).
The term “demand” refers to the individual who determines to go to this or that place
according to his desires and aﬃnities. For the Brazilian Ministry of Tourism (BRASIL 2010, p.55)
Tourist demand is the group of tourists, who individually or collectively, are motivated to
consume a series of tourist products or services with the purpose of covering their needs
of rest, recreation, entertainment and culture during their vacation.

In another words, demand can be understood as the set of individuals willing to travel and
consume what is oﬀered to them in order to meet their needs relating to leisure and recreation.
The Receiving Center or Tourist Destination is the physical base where supply and demand meet, where there is availability of tourist attractions (BRASIL 2010).
According to the Brazilian Ministry of Tourism, Market Operators correspond to “companies and institutions whose main function is to facilitate the interrelationship between demand and supply. Being possibly: tourism operators and travel agencies, regular
transportation companies, public and private agencies that organize or promote tourism”
(BRAZIL, 2010, p.15).
The bases of tourism activity come from the idea of a planning or structuring of what is
oﬀered in order to attract more tourists and obtain satisfaction and exceed their expectations.
In this sense, it should be emphasized that besides the availability of the tourist attraction,
be it natural or sociocultural, it is essential that there be the minimum structure and planning
to meet the demand (BRAZIL 2010, GRIZIO, 2011, SILVA 2012).
There are several deﬁnitions of what is a tourist attraction. From the writings of Rodrigues (2013), Beltrão (1999), Carvalho; Heifer; Netto (2007) and Beni (2004) must be understood as attractive both local and motivational activities of human displacement.
For Rodrigues (2013) tourist attraction is every event or object that makes the tourist
feel motivated to move from his residence to the destination generating a tourist stream to
such a place. Beltrão (1999) classiﬁes as the set of all social, cultural, political, economic and
natural activities involving people who move from diﬀerent places to others and remain in
the selected place for a certain period of time. In other words, both the site itself and the
objects that compose it and the cultural, social, economic and political activities that develop
there can be considered tourist attractions.

ESTABLISHING AN IDENTITY FOR THE “PRAIA DO JAÓ LANDSCAPE COMPLEX”: TOURIST ATTRACTION OR LEISURE AND RECREATION SPACE?

Leisure and recreation

By mentioning the word leisure, a relationship with idleness is made, that is, free time,
rest, although it is known that it goes far beyond that. For Nunes and Hutz (2014) leisure involves the most varied activities within a structure that has a direct connection with the needs
of the body and the spirit: physical, practical, intellectual, artistic and social nature, and that
are framed within the economic, social, political and cultural parameters of each society.
Leisure is the set of occupations in which the individual is free to develop in his or her
own way, either to rest or to have fun, to recreate, to entertain or to inform oneself, after
being detached from the professional obligations. It also shows modern leisure not only to
the fact that it is something free, or privilege of dominant classes, but above all to the organizational character of bureaucratic and industrial work (GUTIERREZ, ALMEIDA, 2008)
One can then understand leisure as all activities developed by the individual that do not
necessarily involve time outside the organizational sphere, but which should be carried out
with full freedom of choice and that ultimately raise and develop the physical, psychological,
social well-being and quality of life in its entirety.
Recreation is a physical or mental activity in which individuals meet their physical,
psychic or social needs. Its purpose is to preserve or restore the integrity of the organism
once the psychophysical balance is reached. (BORENSTEIN; RIBEIRO; COSTA, 1998).
According to Santini (BORENSTEIN; RIBEIRO; COSTA, 1998: 495), the recreation aims at
four basic objectives:
1) to cause greater integration of the individual in his social environment;
2) improve the intellectual level of each participant;
3) make the individual assert himself as he is, respecting his preferences and abilities;
4) prepare the child indirectly into adult life; and in the adult, to stimulate full personal
fulﬁllment.
Recreation is then all activity that allows the interaction of individuals, stimulates individual abilities and achievements, and provides physical and mental balance.

The Tumiritinga Case

The municipality of Tumiritinga, located to the East of Minas Gerais has a strong and direct relation with the river Doce. This constitutes an important economic element for the
community also as part of the residents’ life history and the development of the city.
This relationship with the Doce river relates to Prainha do Jaó, a sandy part resulting
from a process of silting the river, which resembles a beach. Due to its margin, it is a Permanent Preservation Area (APP) established by law and named Prainha do Jaó as a mention of
the many Jaó birds found in the municipality. Since 1970, Prainha has been appropriated by
the residents of the municipality who used it not only as a means of supply and domestic
care, but also for leisure and recreation. Since the municipality did not have suitable places
for these practices, the beach appeared as a chance to ﬁll this gap. It was then opened the
opportunity to use the site for various activities such as: New Year’s Eve celebrations, carnival,
birthdays, barbecues, among others; religious manifestations, masses, staging, baptisms and
religious services. From the year 2001, the largest and most outstanding carnival event in
the city and region, Carnajaó, is hold there.
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The Carnajaó became one of the major cultural and tourist expressions of the East of
Minas Gerais. Thanks to the event the city comes to raise its populational contingent up to
six times in its days of celebration. Due to all the inﬂuence that the beach has on the community (social and economic), as it is a cultural and landscape heritage of the municipality
and, as an APP, in 2008 it was listed in the municipal sphere as a Beach Landscape Complex
of Jaó that counts on area of events in front of the river Doce River in Silvio Perez Square;
football ﬁeld; sports court; camping area with barbecue; showers and parking.
The residents of Tumiritinga harbor a feeling of belonging so intense that not only do
they seek it, but it is also frequently visited by turists. This opens space for tourism activity
at certain times of the year, such as school holidays and long holidays. Thus, the beach has
more than an economic and functional value, has a relevance of social, historical and above
all sentimental value that has been attributed to it.
Table 2 shows the diﬀerent forms of uses made by residents of 352 households in Tumiritinga who participated in the research “Social representations of the community of Tumiritinga on the river Doce and Prainha do Jaó” (HORA, 2012).
Table 2 - Information related to the use of Prainha do jaó
Source: HORA, 2012, p. 163.

TEXTO DA TABELA 2:

Variable/Frequency/Percentage
Do use the beach
Yes
no
Activities in Prainha
To swim
To rest
Totell cases and chatting
Take children to play
Other
Barbecueing
To walking along
To play soccer
Have beer with friends
To ﬁsh
To sunbathe
To admire the landscape

Discussion

* Multiple answers provided by 352 respondents

Considering what was presented on the Praia do Jaó and the relationship established
between tourism, leisure space and recreation space, we observe an intimate relationship
between these phenomena, although there may exists one without the other.
As stated in the literature, for a place to be considered tourist attraction, it should have
basically the following characteristics:
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1. To have a tourist attraction that is an important element for the place, that has the
historical and identity relation with the residents and that be able to trigger the interest and recognition;
2. Receiving visitors, all year round, at speciﬁc times or in a certain period;
3. Have adequate structure that meets the demand, have lodging facilities, food services
and the attraction is organized in a way that receives the tourists properly;
4. Generate ﬁnancial resources for the municipality, allow the municipality to capitalize
tourist taxes, provide opportunities for extra income for residents.
A space of leisure and recreation is any space or site that allows interactions among individuals, allows the establishment of relationships, provides relaxed moments, elevates people’s self-esteem and well-being, induces relaxation and personal satisfaction. Following these
observations, it is possible to describe the following characteristics of Prainha do Jaó:
1. It is a structured space through which residents have a strong connection, expressed
by a sense of identity and local belonging;
2. It has a basic structure that can meet the demands of residents and tourists;
3. It has an area of events, food, security, space for socialization;
4. Receives incomes from taxes for Cultural Heritage;
5. Receives stream of visitors on holidays, weekends, school holidays and various events;
6. Performs the Carnajaó, which receives thousands of tourists every year of occurrence;
7. It is a place for practicing various types of activities and is frequently visited and used
by its residents who take ownership of it in diﬀerent ways.
When it comes to leisure and recreation spaces and tourist attraction, it is notable that
Praia do Jaó has all the necessary characteristics to be considered a Tourist Attraction. It constitutes an appropriate space, which has interactions between the social and the natural place
it in a situation of interest to several people who seek new experiences in enjoying all their
natural and material potential, causing the growing of tourism phenomenon and its consolidation as a promoter of development.
It is worthy emphasizing that the characterization of this space as a tourist attraction
does not deprive it of being also understood as an appropriate place for leisure and recreation. This is because the residents of Turimiritinga have in Prainha the right place to recharge
the energies after the work period, to walk with their children and to interact with the diverse
social actors that permeate the space. Corroborating with this understanding is the assertion
of Gutierrez; Almeida (2008) on the fact that leisure presupposes to the individual the freedom of, when detaching from his personal obligations and professionals, to choose in their
own way, to provide the physical and mental balance necessary to the quality of human life,
whether through rest, entertainment, recreation, entertainment or even leisure.

Final Considerations

In global terms it is possible to aﬃrm that Praia do Jaó can be considered a tourist attraction, since it receives tourists, holds events, is structured and has a space able to meet demand in a satisfactory way. Although the ﬂow of visitors does not occur all year round, the
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beach is often used by residents for various types of activities that allow the most varied interactions and are practices of leisure and recreation.
Therefore, one can consider that Prainha do Jaó both a tourist attraction and a space
for leisure and recreation, since it fulﬁlls all the basic requirements of both of them.
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THE PUbLIC sPACE: HErITAgE, IDENTITy AND ToUrIsm
THE soCIAL INTErACTIoN bETWEEN ToUrIsTs AND THE rEsIDENT
CommUNITy - CEDoFEITA, PorTo
Diogo Filipe Matos Moleiro1

AbsTrACT
Nowadays tourists travel more and more to places of historical relevance. In this “new” longing of tourists consumption, are the historical cities that, by their essence, work as one of the main tourism
attractions of our days. The cultural tourist seeks, in the historical cities, for the cultural diﬀerences,
the heritage, and to immerse with other cultures. Oporto is a historical city that presents diﬀerent peculiarities in the area of cultural tourism. Its historical center classiﬁed by UNESCO in 1996 as ‘World
Heritage’ includes the material and immaterial cultural heritage, which functions as an identity to attract
tourists and / or visitors. This article aims to identify and analyze the motivations of tourists to visit the
city, speciﬁcally the Cedofeita area, how tourism is seen by the resident community and the type of
social interaction between them. Assuming that, the public space establishes the relation between Patrimony, Identity, Tourism and Leisure.
After the in-situ research, the study was completed by analyzing the data obtained according to Doxey’s
(1975) theory called Irridex that intends to identify the eﬀects of tourism development in the context
of local social relations.
kEyWorDs
Patrimony; Identity; Cultural Tourism; Idleness; Social interaction.

Introduction

Tourism activity is the fastest growing and developing phenomenon worldwide, as such,
it creates an array of new challenges and concerns, especially for the destiny sites, regarding
sustainability. This concern promotes the cooperation between the agents evolved (residents,
workers and passerby of the urban sites). The growth of Tourism at urban level is seen as a
positive phenomenon connected to the local economy, however it can also interfere with
the cities functions (Zacarias, 2015).
According to Edwards (2008), quoted by Zacarias (2015), urban tourism inﬂuences the
whole economic structure, having physical and social impacts quite relevant. These characteristics are the main challenges for the management of tourism, causing the need to monetarize this tourism ﬂuxes to rise, to guarantee the urban sustainability in the form of
attractions investment, the rehabilitation of buildings, in the commercial recovery, the enjoyment of public spaces, in the recovery of cultural equipment’s and in the rearrangement
of the local social and economic basis local.
The present article aims to showcase the balance of the phenomenon of Urban Tourism
as a development strategy, evaluating its impacts (positive or not) on the physical, social,
and functions dimensions of the site, through the identiﬁcation and analysis of the tourist
1
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motivations for visiting a site, focusing on the Cedofeita area, the way locals perceive tourism
and the type of social interaction between the two.
To achieve this analysis, its relevant to ﬁrst approach the city as a public space for leisure
and carrier of a heritage that takes on as a tourism product. This analysis is also useful to understand the current and future city of Oporto, in this domain, as is predicts the growth of
Tourism Activity. A pragmatic approach to the Cedofeita Street will also be conducted, where
the eﬀects of tourism will be analyzed regarding the site’s identity, the existent social interaction between tourists and locals as well how they perceive the ﬂow of tourism, including
the appreciation pf the public spaces by the tourists.
The choice of Cedofeita Street in the present investigation was due to the current strong
growth its going through and tourism is the main reason. After a time when Cedofeita Street
saw many of its stores closing, recently this trend has started to change. Innovative projects
cause the rise of interest to the well-known commercial street. It’s still possible to notice
some commercial building with over 100 years, as the street was inaugurated in 1762 as the
Road Street. Afterwards it was called the Right Road of Cedofeita and eventually it became
known as Cedofeita Street.

Heritage as a place of identity

There is no strict concept for heritage, as the concept is variant and subjected to space,
social and cultural changes. As such, heritage, is not a science, it is instead a term used to
elaborate an approach to sum up a set of good and social knowledge. (Rocha, 2012). Heritage
as a mean of study aims to study, value and expand human’s creations to diﬀerent areas in
time, excluding ours.
According to Rocha (2012) Heritage has the ability, to stimulate people’s memories connected to their own identity and heritage, that identity that represents and enhances culture
is known as Cultural Heritage, being this the legacy that we inherit from the past and we
carry it into to the future generations. This empowers protection and appreciation actions.
The question regarding the appreciation and the concern of Cultural Heritage, that
emerges in the 19th century at the same time as a paradigm shift (Changing from esthetic
perspective only to a more concern optic) to what heritage represents and evokes, leads to
a search for understanding its origins, evolution and what it symbolizes, developing conservation actions and restauration actions, especially on the tangible assets. By characterizing
heritage as something we were given from the past, witness in the present and carry it to
the future generations, we are admitting that “heritage is historically built and combines the
sense of belonging for individuals in one or more groups” (Pelegrini, 2006, p. 3), that sense
of belonging reinforces cultural identity.
Conservation attitude must be a public interest, not only for its strong bonds to historic
and memorable facts, but also for its archeologic, ethnography, bibliographic and artistic interest, and as such cultural heritage is a social role. Because of this, conservation becomes
fundamental regarding cultural development as it reﬂects in a socio-cultural education. Conserving it presents in an eﬀective measure to assure that society knows its history and others.
It’s through tangible assets and an individual can assert its cultural identity and rebuild its
historic past (Nascimento, 2016).
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Cultural Heritage in a Public

Heritage, namely, ediﬁed heritage is at the core of cultural tourism. According to Prats,
quoted by Elsa Peralta (2000, p. 218):
“Heritage is, and regarding this matter today there is a general agreement, a social construction. (…) What is and what is not heritage depends on what, to a determine human
group and in a certain period, is considered worthy of being passed on to future generations”

Cultural Heritage presents itself as a synonym of memory and identity, “once we understand that cultural heritage as a privilege locus where memories and identity acquire materiality” (Pelegrini, 2006, p. 1). According to Pelegrini (2006), the notions of cultural heritage
are bond to memories, which are crucial with about to patrimonialism actions, once cultural
assets are conserved in a close connection to cultural identity. It’s through the tangible expressions of a collective, that i tis possible to build an identity that, through time, becomes
a region or nation characteristic, identifying and classifying them as a reason of interest to
others.
Heritage, in its many expressions, (cultural, ethnographic, and gastronomic amongst
others) represents, often, a look to the past that excite natives and tourists as well. As Heritage is a social construction it must represent the will of a group in a moment’s past that is
valued in the future. According to Miles, Remesar, & Villac (2010, p. 47):
“It is a symbolic process of social and cultural legitimation of certain objects that give a
group a collective feeling of identity. In this sense, the whole patrimonial construction is a
symbolic representation of a given version of identity, of an identity “manufactured” by the
present that idealizes it. Thus, cultural heritage will then comprise all those elements that
ground the identity of a group and diﬀerentiate it from the others.”

Public Art present in public spaces is, nowadays, a subject of conversation, debates and
communications everywhere. It is a vital role in the education of the contemporary art public
even more so that museums and space where it is manifested as cultural experiences. In public spaces art has the real life of its spectators. It has the same scale of experience and is an
integral part of the body of those who inhabit the same space and enjoys it as a support of
their speciﬁc cultural unrest. Being public, in a way it is understood that it is available, and is
freely understood by each of its observers, and, over time, it is also possible to develop a relationship between the pieces and the people themselves. Artworks, in their social context,
deﬁne places, people, moments evoking feelings that, however unique and diﬀerentiated
they may be to their observers, are often based on connections charged with nationalisms
and patriotism and, when they last in time, are made justice in its visual grandeur.
The absence of barriers in public spaces arises in this continuity of sharing where the
absence of limits to the work itself in the physical space gives way to the freedom of single
interpretations, because, outside of the museums themselves, as subjects responsible for
the artistic diﬀusion, they are progressively confused with everyday life, public art according
to Miles, Remesar, & Villac (2010, p.17):
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“which was until the last decades of the twentieth century, characterized by a form of intervention in the public space through the construction of monuments, statues of personalities
and celebrations, and which now appears in the public space of cities as a movement of vanguard, procedural expression and not object, exhibiting new artistic approaches in a new
context and before new cultural policies. “
1114

Tourism needs Leisure

Tourism as seen in a context of attitude comes because of people’s mobility, which are,
naturally, timeless, and for various reasons, and are at the core of economical, religious, military and other migrations. However, we can only approach tourism towards the end of the
18th century, because of the Industrial Revolution and the Revolution in Transportation. Tourism can be seen, as the sum of the phenomena and relationships resulting from the travel
of non-residents, in that it does not lead to permanent residence and is not related to any
paid activity (Beni, 2001, p. 36).
This deﬁnition of Tourism gives us a clear idea of the concept of tourism and its evolutive
and adaptative characteristics raised since Men made the decision of leaving their environment and private place to meet other countries/cities/places. According to Alister Mathieson
e Geoﬀrey Wall (1982, p. 394):
“Tourism is the temporary movement of people to destinations outside their habitual places
of work and residence, the activities developed during their stay in these destinations and
the facilities created to meet their needs, also highlighting the tourism oﬀer as a way to
energize an activity core in society. “

However, apart from the deﬁnition of Tourism being driven from the connection between production and consumption, nowadays it has been approached and seen as more of
a dimension. It’s clear, for those who search more abroad tourism perspectives, that all mobility’s are highly inter-related. As such the inclusion of «tourists» of one day in the technical
deﬁnitions of tourism makes the diﬀerences between recreation and tourism more arbitrary
(Barcellos & Moraes, 2017). This accentuates the need for tourism interested to meet the
arbitrary boundaries between tourism and leisure, tourism and heritage preservation. Tourism constitutes just a form of temporary mobility guided towards leisure and, by being a
part of it, is shaping tourism and being shaped by.
Thus, in this context of tourism, we can characterize public space as a touristic product
built for leisure, and a core in chosen factor for the tourist in the time of travel, as the city
and cultural environment are all part of the appreciation, not only by the locals but also by
visitors. Tourism is, as such, an act of appreciation for the city and its cultural characteristics
that has since been seen, as a transit area, but also a leisure space.
According to Dumazedier (1973), leisure is allowed outside social obligations in a time
that varies according to the commitment of the same, in particular about their work activities.
Leisure is subjected to a prominent place, where factors such as rest, personality development and enjoyment are highlighted. On the other hand, recreation, represents, besides the
factors of leisure, the freedom and personal pleasure, where these factors are not conditioned by the social components, but by each and everyone’s lifestyle.
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According to Cuenca (2008), quoted by Sousa & Baptista (2015):

“Idleness is an experience of full experience of culture, closely related to time, from a perspective of personal development. Idle time is thus a time of the person’s claim through selfknowledge and the potentializing of occasions of encounter of values and senses, as a source
of development of personal and social identity.”

Leisure is a complex experience that requires, and is done, in freedom “The place of leisure is a cultural space, in a privileged context and symbolic relations” (Sousa & Baptista,
2015, p. 278). We can refer to heritage, tourism and culture as a reactive and non-punctual
relationship, because culture, more speciﬁcally cultural practices, constitute an inalienable
patrimony of contemporary societies (Vargas, 2012, p. 7).

Cultural Tourism

According J. Levy (1995), quoted by Cabeza & Amigo (2013) Culture, understood since
the personal decision of the subject who experiences it, allows its consideration as a formulation of leisure. Culture and leisure represent boundaries less and less noticeable as their relations have become more complex and, harder to diﬀerentiate in a practical and objective way.
This is an important reason to value culture as an experience (Cabeza & Amigo, 2013, p. 6).
Cultural tourism, due to the diversity of its cultural and historic contents which can be
explored in a tangible and intangible way, has contributed strongly to the development of
tourism in various countries and regions. It constitutes one of the oldest forms of travel and,
it’s still one of the basics of this activity all over the world (Richards & Munsters, 2010). Cultural tourism is still seen has an option of development to all destinations, because every
place has culture (Richards, 2007).
The notion of culture in a recreation context, reveals itself has a mechanism to put an end
to the naturalistic explanations of human behavior, because nature in man is fully interpreted
by culture, and culture in a broad sense referred to as a way of life and thought, is now admitted
as a credible option, although sometimes with some ambiguities (Cuche, 2003, p. 24).

social Interaction between tourists and locals in a public space

According to Zacarias (2015), tourism development has been attributed the pillar of development for regions that enhance the movement of people from one place to another. In
this sense, regions that have gathered these characteristics have established reinforcements
in a way to attract as many visitors as possible, as a strategy for their development. Quoting
the same author:
“However, in these regions, little attention is paid to the eﬀects that the massive increase of
tourists can cause in the places of visitation, the relation between tourism and quality of life
of the receiving communities, nor the eﬀect that the massive inﬂux of tourists can have in
the degree of satisfaction and customer loyalty.”
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Thus, the economic development of regions who enhance environmental degradation,
the disregard for the norms and cultural patterns of its community, began to raise concern
when it comes to sustainability (Agardy & Alder, 2005). The city is a public space, where important historic marks have taken place, the city is the market square, the civic and cultural
center, the place of exchange, meeting and communication.
The city as a tourist oﬀer must present touristic products that are attractive and that monetize the natural and cultural heritage of the region, those products must be of public generalized access to the population, where it’s understood that culture, in all manifestations, is
not just a privileged uniquely to the elites but also that enhances the movement of visitors
(Miranda, 1997). This interaction responsible attitude between the population, the companies
and heritage single out sustainable tourism, that with careful thought allows visualizing the
potential of tourism and also conserving cultural heritage. According Miranda (1997, p. 31):
The Tourist Space is a complex unit, where tourist and non-tourist elements enter and, together with the agents involved in this space, all perfectly coordinated, will contribute to
achieve common objectives: clients / tourists and public and private agents of the space, satisﬁed by the results of your holiday and leisure experience in the tourist area.

According to Gospodini (2001), quoted by Ferreira (2016) a big part of tourism activity
happens in cities, occupying a substantial public space, from historic-touristic centers, museums, rivers or maritime fronts and theme parks or specialized parks. According to Pearce
(2001), quoted by the same author (2016, p. 2):
In a contemporary city, as a leisure space, tourists share diﬀerent services, spaces and amenities with local agents, which generate incompatibility or even conﬂicts between diﬀerent
groups of users, the vitality inherent in the city’s tourist appeal, and its consequences.

From the moment cities gain the competence to “not let their inhabitants ﬂee”, but also
to attract visitors, the foundations are established to become tourist destinations. The city
has characteristics that can diﬀerentiate it from all others, making it unique. It is these diﬀerences that give the visitor the ability to choose their options and preferences.
As a tourist space it should interrelate the satisfaction of tourists and the local community, promoting sustainable development. To that end, there should be a cooperative attitude
and relationship that increases citizens’ quality of life and satisﬁes the expectations of their
visitors, as ﬁnal evaluators of the entire tourism process, since it is up to them to decide whether, or not, to return and, refer to the destination in a positive or negative way (BoavidaPortugal, 2016). Social interactions between tourists and the community as a receiver gain
importance when it happens at the destination itself. Social interaction is essential for the
recognition of diﬀerent sociocultural identities, because it has long been recognized that the
interaction of social groups determines a strong inﬂuence on the behavior of individuals
themselves (Crompton, 1979).
To approach the interaction between tourists and locals, without mentioning the social
identity of the locals, as the receiver group, or the tourists is in a way not enough. This derives
from Amâncio (1993), the model for social identity allows the analysis of macrosocial phenomenon, placing the identity has a basis factor for intergroup relations, considering it the
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cause for prejudice and social diﬀerentiation. However, we must take into account, the context of social interaction analysis, the individuals’ motivations when it concerns questions
regarding mobility or social change. It is also known that these social changes are strongly
linked to intergroup relations.
At the same time, when we touch on regional identity, it is not to discredit others, but
rather to aﬃrm the right to diﬀerence and the uniqueness of each region. (Matoso, 1989).
Thus, the social identity of Porto’s people is linked to the feeling of belonging to a regional group and the emotional meaning connected to this belonging. In a social psychological optic, social interaction amongst locals and tourists characterizes two distinct groups:
the ingroup and the outgroup (Neto, 1996, p. 5).

methodological Procedures

This investigation aims to analyze the social interaction that occurs during the context
of tourism. Simultaneously, we attribute a special attention to local context where the social-cultural and identity particularities gain relevance, the case of study is focus on the Cedofeita area. Associating the analysis of the phenomenon and its materialization on the
territory that has gone through a process of turistiﬁcation according (Knafour, 2012), quoted
by (Martins, 2014) in a context of cultural and leisure stimulation like new businesses (Harvey,
1989), quoted by (Martins, 2014).
The theoretical approaches mentioned here have been used as guide lines of social reality allowing it, in a later stage, the analysis and observation of the territory and the social
interaction between locals and tourists, that allowed the validation, or not, of the theoretical
contributes chosen here. Thus, we can observe intergroup relations, urban changes and understand determined social and local patterns.
Besides the changes at an urban and territorial level it was necessary to reﬂect upon
the changes that happened during the touristic process at an identity level, particularly to
locals. Because of this, it was relevant to the research to understand the way Oporto’s locals
see tourism in their area of residence, as well as their buildings being changed/preserved
for and by touristic activity.
With the intent to understand the local’s perception on tourism, a terrain research was
applied with a random deﬁned sample. As such, thirty locals and seventy tourists were interviewed, both groups in the age group above 18 and were present on the Cedofeita area.
For this a form was elaborated with four open questions and two of “yes” or “no”, and in
case of “yes” with explanation. The Likert scale was used to measure the attitudes and get
to know the conformity level with the six presented questions. The form was directed, essentially, to a qualitative approach, and centered around two directions: the local’s questions
were regarding the area, time of residence and the social interaction between the tourists
and themselves; To the tourists the questions were regarding the area, chosen factor, and
their perception of the social interaction between the locals and themselves
The surveys were applied on the streets, public spaces (namely churches, gardens e business establishments), during the 19th and 29th of January 2018. After the research was concluded, the study aimed to analyze the data acquired and following the theory of Doxey (1975)
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knowns as Irridex that aims to identify and explain the eﬀects of tourism development in a
social context and the changes in attitude of the locals towards the (Barcellos & Moraes, 2017).
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results

From the total of surveyed around 49% are male gender and 51% female gender. Most
surveyed (65%) are in the 25 to 64 age group and are currently working (54%). Around 69%
of the surveyed have a degree. For the local surveys result’s the Irridex index was used as a
method of analysis, according to Doxey (1975) quoted by (Barcellos & Moraes, 2017, p. 2066),
The Irridex index aims to identify and explain the add eﬀects of tourism development regarding social relations and the changes of attitude from locals towards tourists, through the
measurement of the impacts in four degrees of irritation: (i) The “Euphoria” phase, where
visitors and investors are welcomed by the local residents; (ii) The “Apathy” phase, where
visitors and residents have a formal relation, directed towards marketing and negotiation;
(iii) The “Irritation” phase, occurs when the local resident has reached its saturation limit.
During this phase the locals start to question the presence of tourists; (iv) The “Antagonism”
phase, during this phase the local’s manifestations are physical and verbal, leading to the
withdrawal of visitors.
Mass Tourism in the city of Oporto is relatively recent, elected has the best European
destination in 2012 by the European Best Destinations, and later 2014, it’s safe to say, currently, Oporto is in the “Euphoria” phase of the Irridex index. After ﬁve years of touristic activity, in 2017, of the ﬁrst honor of being considered best European destination, Oporto is
once again being honored with this tittle, and still the relations between locals and visitors
is still in the “Euphoria” phase. However, it is not wrong to assume that this may shift to the
“Apathy” phase in short time. From the ﬁrst statement: Touristic activity is important to Oporto’s economic, political and cultural growth. It was understood that 54% strongly agree with
the statement, 33% agree and the remain 13% does not agree or disagree. Regarding the relation between tourists, 66% state that there is a relation, where 53% strongly agree it is positive one, 27% simply agrees and 20% not agree or disagree. On the other hand, 30% state
that they do not seek any relation with tourists and 4% of the surveyed have partially or totally against the presence of tourists. Finally, 67% states that it is appropriate the appreciation
for public spaces, 20% consider it disrespectful and 13% consider it abusive.
Regarding the second surveyed group (the tourists) the ﬁrst statement, about the impact
of tourism in Oporto’s growth, 67% have strongly agreed and 33% agree simply with the positive impact of tourism. The question regarding relation between locals and tourists, 53%
state there is in fact one, where 60% strongly agree. On the other hand, 47% state that they
do not seek a relationship with locals. As for the chosen factor to Oporto, 53% chose the historic center of the city, 27% because of gastronomy and 20% for culture. In concern to the
places to visit, 67% choose to visit places of faith, following, with 20%, gardens, streets and
parks and museums with over 13%. From the results obtained, 100% state that their stay
was a pleasure and 88% state that they wish to come back.
Thus, the social interaction is positive, and this reinforces the possibility of not generating
conﬂicts or dissatisfaction by the locals or tourists with the actions taken in the public space,
which, because of the public innuendo, belongs not only to residents but also to tourists.

THE PUBLIC SPACE: HERITAGE, IDENTITY AND TOURISM
THE SOCIAL INTERACTION BETWEEN TOURISTS AND THE RESIDENT COMMUNITY - CEDOFEITA, PORTO

However, it is important to state that the recent and intense growth of tourists presence
at the central areas of Oporto (with focus to the historical areas) has been a subject of debate.
The dominant opinion evidences the risks of this tendency, presenting cases of negative interaction with the local community, (in extreme cases of expulsion of residents), pressure
on public space, cultural, environmental and functional decharacterization, threats to heritage, price inﬂation and loss of identity. Not excluding the possible risks, we see that the tourist pressure in Porto is not comparable with the extreme situations that live in the main
destinations of Europe. Contrary to the announced expulsion of residents, what is really happening in Porto is ﬁlling a void created by decades of abandonment (by inhabitants, investors
and public policies).

Conclusions

This study presented the locals perception regarding the social interactions resulted
from the tourism activity. The Theoretical study of the relation between tourism and the city
has shown two crucial categories for the analysis: heritage and public space of the Cedofeita
area. The ﬁrst is the amplitude of the concept of heritage that includes much more that cultural and identity questions.
Heritage in the cities, has undergone some restructuring thanks to tourism, it meets
the expectations of cultural tourism, one of the most dynamic tourist variants from the point
of view of demand. It is necessary to deﬁne tourism destinations in an integrated and responsible way, by including all existing resources, products of global cultural oﬀer, without
leaving the importance of leisure tourism, identity and protection.
Heritage, in a touristic oﬀer optic, is, in fact, the reason why tourism occurs. However,
heritage suﬀers for some lack of concern, regarding its history and memories, and only survives if eﬀorts and changes are put in place to protect it, raise awareness and stimulate it as
a social and identity product and, when possible, to commercialize it. One of the main concerns of the conservation politics is the possibility of recreation and appreciation of the cultural memory in the present time, reinforcing the meaning of society’s participation in actions
that strengthen citizenship and public spirit.
To the locals it’s their entire responsibility the safe guard of heritage assets. If the asset
belongs to the community, as producers of that same asset, it is not possible to think of heritage conservation without thinking in the community’s interest to whom the responsibility
of citizenship is exercised. To assure this right, the community needs to provide themselves
with the knowledge and other means to promote, appropriately, the conservation of heritage
and so it stops being a right and begins to be a public duty
In this panorama of general unconcern and abandonment, the arrival of tourism has
brought an urban sustainability option, manifested in investments, rehabilitation of the builtup park, commercial recovery, the enjoyment of public space, the recovery of cultural equipment, of a new local economic and social base. The dynamics induced by tourism are a
catalyst, an opportunity that can foster urban regeneration. This phenomenon has another
great merit, never suﬃciently valued, is an organic process, supported by market mechanisms, not depending on public money to materialize (Boavida-Portugal, 2016).
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By studying the area of Cedofeita, as a public/touristic place, it was observed that the
economic transformations eventually stimulated the population increase which generated a
greater circulation of tourists, urban expansion and the change in the use of the territory.
Overall 90% of the surveyed states that the presence of tourism in the city is important and
only 10% states otherwise. However, it can be mentioned, from the comments left by the
residents during the interview, that there is a hostile feeling not necessarily to tourism, but
to the tourist who shows a certain disrespect for the space of the residents, whether through
noise, indiﬀerence or entry into public spaces of faith, at inopportune moments. This feeling
doest not only comes from the results of the experience between the relation of both agents,
the urban mobility has also presented has a concern for locals, that state that tourism characterizes the growth in the living cost, the diﬃculties in shopping and attending public spaces, amongst others.
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CITy’s sPorT AND LEIsUrE ProgrAm EVALUATIoN oN
rECIFE’s AgrEEmENT: “THE PoPULATIoN’s VIEWPoINT”1

Aniele Assis Morais2
Luciano Pereira3

AbsTrACT
City’s Sport and Leisure Program (PELC) linked to the Ministry of Sport/Brazil under the coordination
of the National Secretariat for Sport, Education, Leisure and Social Inclusion aims to democratize access
to sports and leisure practices covering all age groups through the implementation of recreational
sports centers and leisure, through agreements signed between state, municipal and district governments and higher educational institutions. The nuclei are reference and acquaintance spaces to the
population attended by the Program where workshops are held towards human emancipation outlook
and community development having as guiding elements the pedagogical guidelines. This work presents a cut of a doctoral thesis that has looked into in which extension objectives and guidelines of the
PELC were materialized in their political, pedagogical and technical aspects through an evaluation in
the city of Recife / Brazil. Having considered the population as an indispensable agent for assessing
public policy I bring for discussion purposes the “view” of these subjects regarding the aspects mentioned above. Analyzing the limits and potentialities pointed out by the attended population regarding
the materialization of the objectives and the guidelines on PELC; understanding how daily activities
from PELC, workshops and other events have been taking place in this agreement and identifying real
motivations for stakeholders’ access and permanency. It was necessary to mix and combine procedures
and techniques for the research. We resort bibliographical, documentary and ﬁeld research into four
cores from PELC. On the ﬁeld research we conducted observations of several workshops and focus
groups with diﬀerent age groups in the participant population. To perform the interpretations and data
analysis we used the analysis of categorical content by topic followed by a triangulation process (document, ﬁeld diary and subjects speech). This procedure allowed us to identify that PELC in Recife has
taken important steps in its execution with democratized actions of sports and leisure as well as creating
and strengthening bonds between subjects and institutions by mobilizing the community for self-organization inducing them to diversity discussion. The attended population emphasizes that the cores,
in addition to being out premises of corporal practices, are community organization venues and resistance and collective construction meeting places. It is there where the beneﬁciaries are mobilized as
the community demands, organize and conduct local events, build their presentations and discusses
how leisure has been contributing to their lives. However these subjects do not feel they are sports
and leisure local public policies protagonists since democratic spaces of popular participation have
been taken away from them in the municipal management as participatory plenary sessions. Considering Recife’s historical trajectory in the development of sport and leisure public policies we believe it
is time to consolidate itself as a state policy using protagonism, political education, community mobilization and other outcomes that have already been achieved to advance the municipalization process;
glimpsing an auspicious scenario to experiencing multiple cultural sports and leisure practices.
kEyWorDs
Sport and Leisure Public Policies; PELC; Evaluation; Sport; Leisure; Community Protagonism.
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This work is a cutout of the thesis entitled: City’s Sport and Leisure Program Evaluation
(PELC) in Recife’s Agreement, under Professor Luciano Pereira guidance and Professor Hélder
Isayama co-supervision both linked to the Interdisciplinary Certiﬁcate Program on Leisure
Studies by the Federal University of Minas Gerais. The thesis overall aim was to evaluate how
the objectives4 and guidelines5 from PELC used to materialize in the Recife’s agreement on
political, pedagogical and technical aspects from citizen and participative evaluation. For having considered the population as an indispensable agent to evaluate public policy in question, we bring as debate purposes the “view” of these subjects related to aforementioned
aspects. Understanding how the PELC everyday activities, workshops and events occurs in
this agreement, identify the reasons for the access and permanence of the participants,
analyze the limits and the potential indicated by the attended population towards the materialization of the objectives from PELC guidelines.
A combination of procedures and techniques was required to perform this study. We
used the literature to survey the academic productions that deal with the sports and leisure
public policies evaluation from PELC6; documentary research with several guiding documents
from local and national7 politics; ﬁeld research into four cores from PELC in Recife: Brasília
Teimosa/Pina, Campo Grande/Chié, Geraldão e Santo Amaro/Ilha de Santa Terezinha totaling
up 68 subjects (34 participants, 23 social agents/leisure workers, 9 coordinators and 2 municipal managements). At the ﬁeld research core observation (two month incursion) was performed in order to feel the atmosphere in workshops and events conducted in each core;
semi-structured interviews with local managements (Sports Executive Secretary and ‘Geraldão’ Gym Sports President) were also performed as well as interviews with focal groups (population, participants social agents and general, pedagogical and nuclei coordinators).
Focal group meetings was realized in the core considering be a proper setting that would
enable audio recording and avoid subjects dispersion. Giving priority to focus group could
happen in the subjects’ known space avoided absences at meetings and enhanced freedom
they used to express themselves during the dialogues. Two meetings were held for each
group in total. Regarding to participating population meetings had one hour and twenty minutes extension average with observer presence whose function was to take notes and perceptions he had while conducting focal groups since this fact may help in planning next
meeting (DAL’IGNA, 2012). The conversation that preceded focal group beginning used to

Democratizes the access to recreational sport and leisure; to target actions addressed to diﬀerent audiences; to
promote continuous training; to stimulate management; to guide entities in structuring participative sport and
leisure public policies; to promote initial training and stimulate continuous training of the social agents and leisure
and recreational sports municipal managements; to value and strengthen local culture.
5
Community self-organization; collective work; Intergenerationality; Promotion and diﬀusion of local culture;
Respect for diversity; Intersectoriality; Municipalization / Institutionalization.
6
Capes Portal (thesis and dissertation bank), Portal of Periodicals and the Licereperiódico Magazine linked to the
Interdisciplinary Post-Graduation Program in Leisure Studies were consulted to survey outputs.
7
National Sports and Recreation Policy 2005, National Sports and Recreation System 2011, Public Edicts from
2009 to 2015, guidelines (BRASIL, 2014a), outputs from public edicts and the Northeastern municipalities that
executed the PELC between 2009 and 2016, resolutions of the National Conferences of Sports and Leisure in
2004, 2006, 2010; as well Recife Government Program of – Mayor Geraldo Júlio (2013-2016); the Pedagogical
Project submitted by local management to the Ministry of Sports in 2014 and the pedagogical tools used by PELC
management in Recife (2016).
4
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present meeting’s objectives, dialogue conﬁdentiality as well as ensure participants’ anonymity that gave them a kind of “freedom” in their speech.
To delimit the population – our focus of analysis in this text, the following criteria were
established: participating subjects in diﬀerent thematic workshops at its core, diversity of age
(young people, adults and the elderly) and the history experienced by many of them considering that the majority was part of the PELC since its ﬁrst edition in Recife. To perform the understandings and data analysis we use categorical content analysis by theme under these
categories: pedagogical work organization, management, training and professional valuation.
The choice for Urban8 PELC developed in the city of Recife, Pernambuco, is justiﬁed by
the fact that is a program which has been continuously developed for more than ten years
in partnership with the Ministry of Sports - four by means of public edict, one by parliamentary amendment and another by speciﬁc9 bidder - considering the fact of being one of the
pilot towns that develops this kind of program as a national policy from leisure and sports
sector besides considering the fact of being a city which has been historically playing a role
in considerations about popular participation by popular10 and social movements.
Recife is a coastal city located in the Brazilian Northeast. It has 1,625,583 inhabitants
according to Geography and Statistics Brazilian Institute (IBGE, 2016). Its Human Development Index (HDI) is 0.772 released in 2015. Recife has a popular mobilization and organization
historical trajectory through social movements, political and religious.
According to Rezende (2002), in the years 1934 Recife has already received a large number of people from the countryside whose dream was to improve their lives. Linked to a population growth and an inability to generate jobs that served everyone’s needs, Recife has
become a lacked-infrastructure city whose population ought to occupy itself with informal
activities to ensure its survival. These subjects began to occupy Pernambuco’s peripheral
neighborhoods, slums and ﬂooded areas with no access to most basic public services.
So, it was through these circumstances that a popular organization began by neighborhood movements “that struggled to conquer or guarantee basic rights claiming to urban
improvements and social facilities” (CABRAL; SÁ, 2009, p. 216). These neighborhood associations have been growing through the years searching for a dialogue channel with Recife’s
Town Hall in order to heal the problems faced by this population parcel. The main demand
was for private property, that is, land regularization beyond other social rights to which until
then the population was deprived.
This mobilization process and community organization endures to the present day whereas Recife population remains alert to government actions and requires taking part in all
political process in order to minimize/solve social and economic problems which are historical
for them. By the way, this incident interfered in found outcomes as much the potential for
popular organization present at the investigated communities as population critical and creative capacity.
We have therefore presented the research ﬁndings in order to understand how daily
activities take place inside this agreement, identify the reasons for participants’ access and
PELC can set up in two ways: Urban PELC and Traditional Peoples and Communities (PCT). In this sense, I choose
to work with the Urban PELC in order to serve a public of diﬀerent ages and yet to be this type in larger numbers
of existing agreements in the Northeast, including Recife.
9
At the end of the agreement, in 2017, PELC was municipalized by local management.
10
In order to know much more about the struggle history for social rights in Recife I recommend Albuquerque (2006).
8
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retention and analyze the limits and potentialities regarding to objectives accomplishment
and program guidelines.
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Dialoguing with PELC guidelines and objectives in recife

The dialogue in this section will be organized from the analysis category Pedagogical
Work organization considering that the objectives of this text are explained in this category:
daily activities, participants’ motivation in PELC, limits and potentialities.
Daily activities revealed through the recording unit - methodological tract - were identiﬁed as much in ‘in loco’ observations as in individuals speeches. As theoretical-methodological option PELC adopts the Popular Education thus guiding the Program actions. His main
reference is based on Paulo Freire’s studies on youth and adult literacy that used words which
were part of these subjects’ daily vocabulary in order to perform their literacy. At PELC, this
closeness to reality data corresponds to individuals’ accumulated prior knowledge on a particular issue or cultural practice.
A reﬂection process is set up after data recognition - questioning and instrumentalization
- considering that subjects will dialogue one another about this knowledge an ultimate aim
to increase it thus developing new knowledge. Lastly, the return to reality after all experienced reﬂection process so that this same reality can be modiﬁed based on what was acquired
along the process. These phases are called action-reﬂection-action by Paulo Freire.
The way daily organization is done at PELC occurs by thematic workshops which are “activities that encompass playful and corporal culture interests systematically performed twice
a week in the nuclei (BRAZIL, 2014). They use cultural interests proposed by Dumazedier
(1979) and broaden by Schwartz (2003) as reference for their organization: physical-sporting,
intellectual, artistic, manual, social, tourist, virtual.
In order to dialogue with popular education and the program’s guidelines I bring some
of the participants’ speeches describing social agents’ theoretical and methodological organization during the workshops.
At the beginning of the classes she explains what we are going to have in that day and at
the end what you did wrong, what you put in practice as well as what you should improve;
we were able to dialogue with her both boys and girls. (P 12).
‘Mr. So and so’ makes an initial dynamics to relax the group or also pull a stretch. After that
we begin basic movements; from that moment on we start performing choreography. It gets
free for those who are starting today but along the classes she observes who has problems
by doing the movements. Groups are made from those ones who have more diﬃculties. A
beginner group is also made and who is a long standing-participant stays in another group
performing advanced steps. We work choreographic movements in circles. After that we ﬁnish with a relaxation. We also gathered together in conversation circle to each one record
what was thought about the class reporting what was good and bad and pointing out if
there was some progress. There is also an evaluation process in every class (P 23).

Methodological organization expressed in participants’ speeches generally pictures an
introductory moment that presents the objective followed by on-going activities and eva-
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luation. There are also some strategies used inside workshops in order to foster the work.
However the moments in which an approximation to reality data was performed - based on
participants’ prior knowledge - were not identiﬁed during the on-site observations.
On the other hand, unsystematic activities in PELC that occurs from events are considered speciﬁc activities linked to the workshops oﬀered in each nuclei. The event has as a main
goal to promote the catharsis of the diﬀerent languages in addition to furthering dialogue
between participants’ experiences. This dialogue must participatively be promoted and organized between program workers (social agents) and participants encompassing workshops
by: holiday camp, sports festival, cultural gymkhana, leisure street activities, etc. as well as
institutionalized commemorative dates or periods of cultural cycles (São João, carnival,
among others).
In accordance with population’s speech related to collective organization in the events,
the reports show that few proceedings are being done inside this agreement and those that
are carried out are not collectively constructed with the social agents and the participating
population. Planning generally take place in “oﬃce” between management and team of coordinators who formulate the event and only present it to the work team to be publicized in
the community. However, we can realize that there really is an event collective construction
process through community organization itself either at on-the-spot workshops or at tours.
We create an event, a celebration, special holidays; we got it from local traders. We organize
tours on our own. (P 20).
We have a shoebox and each one pay R$ 5.00 per month; we have a bazaar which we also
do to organize the events. (P 5).

Statements above are from adults and seniors groups who have been living together
for at least six years as PELC participants. Self-organization for events aspects is still incipient
in the case of youth groups depending on management actions. The only exception came
from one core in which the youths achieved some events in partnership with social agents
who were responsible for the team. Among them we highlight: “we had an event produced
by Sérgio and us. Several people came from Olinda. So we host them with a snack. Each one
gets a stuﬀ. We performed a big water aerobics class at sea in Buraco da Velha” (P 1).
Regarding population’s reasons to access and remain at the Program activities we realized that most of them inserted themselves in PELC as a way of practicing some regular
physical activity in order to improve their health and boosting self-esteem.
For me, is a matter of health itself. (P 12).
I came for the health issue, because I was dependent on Deazepam, Clonazepam and Amitriptyline. (P 11).
It’s only about self-esteem for me; you do most mental hygiene, you leave here with a light
head; having fun with one and another and leave here divinely, with a clear mind. (P 9).
At ﬁrst, my forte was the physical part but we’ve been creating this bond over time and motivating ourselves through those who were already there (P 1).
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The elderly group was the one who presented health care issues as the main argument
to start in PELC. Some of them had a picture of depression, chronic degenerative diseases
such as hypertension and diabetes being guided by the doctor to perform physical exercises.
On the other hand, in adult and young groups main motivation presented was linked to aesthetic aspects since many of them were feeling ugly and fat having to boost their self-esteem.
Only one young man relates his arrival to the program as a way to develop technical skills in
soccer taking as reference a famous personality from that sporting modality.
With regards to permanence most participants states that interaction which was established by the systematic and unsystematic activities and needs of being together with those
they consider as equals have led them to keep attending PELC. Friendship interactions and
the bond social circle are the main elements that motivate them to remain in the Program.
The bonds of friendship we have built between us; we are friends since childhood and ‘capoeira’ means a family to us. We can count on each other even in other moments as personal problems. (P20).
The group. Sometimes you are in trouble and you leave there talking to each other. You get
there heavy and leave there light. (P 4).
I’d rather stay here because I could have gone to the gym but I decided to work with them,
doing activities with them instead of paying for a gym and not feeling very well. I feel good
here, their friendship, I don’t have anything to say. (P 27).

The link established by the participants took a proportion beyond the PELC workshops
schedules and for this reason other venues were created in order to strengthen these bonds.
“We arranged meetings to do diﬀerent things. This everyday life interaction motivates us.
Ever had days when I could not even come to the training because I was very late. So I just
came. Just to be there with everyone” (P 1).
Research ﬁndings demonstrated that there have been advances as well as setbacks concerning to the limits and potentialities population has pointed out through the Program guidelines and objectives achievement. This evaluation was based on two routes; the ﬁrst one focused
on objectives and guidelines materialization and the second related to management aspects.
Comparisons were made between municipal management at many points along the
focus group meetings and a negative fact pointed out by the population was a downtime in
PELC activities. “A negative point was this stoppage. A lot of people left the program. This
was a very bad point. “We don’t think activities could be back”. (P 26). This happened due to
covenants shutdown between Brazilian Sports Ministry and Recife’s Town Hall leaving it without ﬁnancial support to keep performing leisure activities as well as depriving people of
their daily physical activities.
Concerning to guidelines and objectives achievement through populations’ speeches
we realize that they were not fullness materialized. Nonetheless the limits identiﬁed as: discrete intersectoral work, absence of organized events conducted in a participative way, scarce
promotion of local culture. Nevertheless it was possible to boost aspects such as: community
self-organization, collective work, democratization of the access to sports and leisure practice,
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attendance to diﬀerent age groups and spaces and equipment redeﬁnition from where
workshops used to happen.
Local management was the second path we used to evaluate PELC and it was commented by the social partners and participants. According to these subjects local management is
absent from nuclei being an obstacle to perform a reality diagnosis and an approach between
population and government.
We feel the City Hall is absent to interact with us. There are people who have taken part in
the program but they do not know from where it is. We do not see any direct announcements and we do not have the materials to do the activities. We think the local management
must to be more active. We barely see teachers interacting with us. City Hall absence is glaring. It is rare to see high-level public oﬃcials around (P 1).

Population recognizes the advances experienced in PELC as in other speeches
We said but we will be fair. It got better; the older ladies who were stuck at home are coming.
It was attracting a lot of people. We got our space on the edge. It has evolved a lot and it
spread in the RPA. They were 5 or 9 cores and now it has grown so much that we cannot
have condition to maintain. Today it is spread out all over the city. It has expanded but the
quality of service ... When it still was in ‘Geraldão’ we got toilet paper, broom; today is a
total shortage in relation to support for space maintenance, but I think it has evolved a lot
to attend other people. (P 4).

Despite of criticizing program management about lack of work tools and areas/equipment conservation, one of the participants reports some management positive features such
as broadening services to the population, an eﬀective sports and leisure policy that can be
found at the six Political-administrative Areas and beachfront equipment acquisition to carry
out its systematic activities.
As far as we engage PELC participants in this research apart from the social agents and
direct at assessing the program, evaluation become a substantial procedure since it shares
all performed actions among the subjects, allowing a reﬂexive and socialized way outcome
appropriation. Retaking assessment political dimension whose concepts must be focused on
public interests having these policies outcome publicity for the entire society as one of these
resumption moments.

Considerations

Given the research ﬁndings it was possible to identify that even tough Recife is at its
sixth PELC edition the city faces technical, educational and political problems despite advances. Many analyses must to be done regarding the pedagogical aspects which are related to
the objectives, guidelines, methodology and systematic and unsystematic activities ‘Democratize access to sports and leisure activities, guide actions aimed at diﬀerent audiences and
promote continuing education’ are goals that have been fulﬁlled by the agreement. For the
objectives ‘to encourage participative management, guide associated entities to structure
and conduct public policies, boost events collective organization and recognize local culture
qualities’ they do not correspond to what was expected on how its materialization.
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By analyzing PELC guidelines and its completion we realized they haven’t been achieved
in its completeness. Guidelines such as self-community organization, intersectoriality, intergenerationality and respect for diversity are those ones which are more eﬀective in systematic and unsystematic actions. Participants who have been part of PELC for more than two
editions show self-organization related to social groups and community leadership development as well as events creation, space/equipment maintenance and cleaning, managing
workshops. For guidelines as collective work, local culture promotion and municipalization
haven’t successfully been achieved due to management problems by working in collaboratively way with PELC team such as: centralize information and responsibilities; lacking of dialogue in the communities in order to identify cultural practices which were linked to their
interests before implanting the program; strong dependence on ﬁnancial resources from federal government to preserve sports and leisure public policies in the town.
In this regard we conclude our considerations by pointing out that this research allowed
us to identify that PELC in Recife has taken important steps in its execution towards democratized sport and leisure actions: strengthening bonds between subjects and institutions,
community discussing about diversity and working in a self-organized way.
According to subjects’ speeches the nuclei are not only spaces to perform corporal practices; they are community organization areas, meeting places made by collective construction
and resistance. The place where users got together to their demands, organize and carry out
local events, set up performances and discuss how much leisure time has been contributing
in their lives. Still these subjects do not feel they are local sports and leisure policies protagonists since they had taken popular participation democratic areas down by the municipal
management like the participative plenary sections.
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TUrNINg gENErATIoNs: HoW INTErgENErATIoNAL ProjECTs CAN
gENErATE LoCAL DEVELoPmENT AND PromoTE gATHErINg IN
LoW PoPULATIoN sITEs1
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AbsTrACT
Recent research highlights the fact that leisure and leisure practices are often present in individuals’
daily lives, even in those activities considered to be minor and non-productive. Although many of us
do not really know the meaning and concept of leisure, this does not prevent us from carrying out various practices in the times we have free, practices that allow us to keep an activity outside our work
place and the diﬀerent occupations of the day-to-day. Since these activities have always had great importance for the well-being of the individual and of the populations and have always been seen as
practices that can lead to actions of a political and cultural nature with strong social intervention, they
have captivated our interest and motivation. Being considered relevant by the local and regional powers
where they are inserted, they are, however, viewed with prudence, by the instituted powers. Since
these practices, and consequent appropriations of leisure, occur in diﬀerent ways throughout life, it
seems pertinent to ask some questions about how individuals use them for personal enrichment, as
well as for the development of projects Intergenerational surveys in low population densities. Analysing
how these practices take place in diﬀerent regional and cultural contexts will allow us to verify how
their realization and conception are embodied in multiple forms of art, which can be read as multiple
forms of resistance and resilience to political and cultural power.
In the society in which we live, new social and experiential challenges arise that need to be answered. The
occupation of the free time of the populations, especially the aged ones, is a subject that it is urgent to
rethink in a logic of propitiating a creative and active aging of the populations, as well as the increase of a
patrimonial wealth. This occupation is modiﬁed according to the material and immaterial conditions it
presents, as well as in the independent and autonomous participation of its stakeholders. Participation in
actions that promote the sharing of experiences, fun and learning in non-formal contexts has given rise in
this context to the idea of developing a set of projects that motivate the sharing of knowledge between
generations and institutions, where these knowledges and skills of older people are seen as instigators of
learning in the non-formal context by younger people and where the involvement of diﬀerent generations
is promoted. Depending on the attitude of the person who achieves it, the motivation and resilience that
it has, it is in acting, in participating, in directing time to useful activities, and in thinking the life time as a
time that generates knowledge and self-development, which have arisen these proposals.
Thus, free time, used in a useful way by all, in spaces of active and motivated learning, materialize in actions that promote non-formal learning in formal contexts. Through the proposal and the accomplishment
of several activities, directed to the diﬀerent age groups, we believe that the quality of life of the populations can be improved, promoting in this sense their growth. We consider that is important that each
one occupy his time in a creative and active way, participating in community life and society. These actions
beneﬁting not only the community, but the individual himself, are factors of intervention, transformation
and change. We intend with this communication to make notorious some of our actions that involve diﬀerent publics in the pursuit of intergenerational projects that promote well-being and sharing.
kEyWorDs
culture; education; recreation; active aging; resistance.
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Leisure activities have always been of great importance for the well-being of the individual and, consequently, of the group. Conceived and practiced in institutions, they can lead
to political and cultural actions with strong social intervention. Considered important by local,
regional and social power, and viewed with prudence, sometimes by the political powers instituted, these times are important to psychosocial development of the man. Since the activities carried out by the individual outside his or her place of work may lead to the
construction of projects that we are interested in analysing here from the point of view of
established cultural practices and ways of appropriating leisure and leisure time, it seems to
us it is pertinent to ask some questions about how individuals use them for their personal
and social enrichment, since these practices, carried out in diﬀerent cultural contexts, can
give rise to unique projects where authors and actors connect to build another identity. These
projects are still multiple objects that give rise to forms of art that can be read as multiple
forms of resistance to the political and cultural powers instituted, starting from diﬀerent approaches of the disciplinary areas present there, and that are seen in the distinct approaches
that enclosed.
Cultural practices, forms of leisure and leisure times have more and more signiﬁcance
in contemporary societies. Predicting in this relation the creation of culture, social and economic networks, but also of links, especially in the people who experience them, the cultural
projects that follow are fundamental for the promotion and development of society and the
individual. At the same time, leisure, seen in a playful, creative, festive, environmental or solidarity perspective allows diﬀerent approaches and the genesis of diverse cultural and educational projects of considerable importance. Finding the boundaries between leisure, leisure
times and culture, was a challenge. Already for several times studied, leisure and leisure presented us from the seventies of the preceding century, with the generalization of the concept
of cultural development, as something that is related to economic, personal and social development. From this relationship are born actions thought with a view to sustainable development of the territories and their territorial projection. The theme of leisure, diﬃcult to
consider at academic level, refers us to a personal space of very strict scope and that concerns
the way we occupy ourselves, develop and enjoy ourselves. In this sense, it is easy to have a
certain confusion with the deﬁnition of free time and idleness, and even more when one
thinks of this free time and leisure, as temporal realities that can be occupied with cultural
activities. By thinking of this time as a space of time that can be used for cultural or other
activities, we think of this time as a time that can be planned with very concrete and delineated objectives, these goals that refer us to actions directed towards well-targeted audiences the elderly, an audience with well-deﬁned goals and objectives.
As far as the term culture is concerned, this term is used extensively in the diﬀerent
media, as well as in academic circles. In this sense, it is the media of the various cultural and
social organizations responsible for the dissemination of their cultural agendas that present
us with a variety of events that address the question of cultural and intergenerational dialogues and, in this sense, extend the application and the meaning of the word culture. Therefore,
diﬀerent authors speak of culture as something essential to the human being and that characterizes it in a unique way. According to Carrier (1992: 100) the man is a “cultural animal”
that needs culture to obtain pleasure and spaces of sharing and dissemination of art to be
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educate. However, there are other meanings we give to this term. Culture is seen mostly in
the sense of a person who has education, who studies, who is intellectually and aesthetically
possessed of knowledge and erudition. In this sense, access to cultural goods in less favoured
territories should be encouraged in order to develop and promote the formation of populations, facilitating access to culture and information. Today, we ﬁnd that culture is more linked
to the knowledge and development of a cultural industry that is based on the leisure industry
and the cultural oﬀer of diﬀerent cultural agents. This requires citizens to decide between
what they do and what they want to do, depending on the time, motivation and economic
power they hold (Rybczynski, 1991). Therefore, in view of these choices, not all culture is idle
and not all leisure is a promoter of culture. According to Levy (1995), new cultural concepts
emerge and the values inherent in a traditional culture must be integrated with the values of
an international culture based on the new social and technological realities.
A new organization of working time is therefore urgent, an organization that allows us
to have free time to live and reorganize the rhythms of life, so that new ways of experiencing
physical and cultural spaces in a playful and creative way can be concretized, educating and
promoting diverse knowledge and practices. As Huizinga (1949) aﬃrms, play culture opens
the horizon to play, to entertainment, using diﬀerent elements of idleness. It is to direct our
activities to something creative, to play and learning in a non-formal environment, remembering childhood, remembering games and practices essential to the development of the
human being, we must enhance. It is urgent to revitalize these actions in non-formal contexts
in order to reconnect generations by reviewing educational and cultural practices that are
often forgotten.
The intergenerational relationship, as well as the opening to the new social, economic
and environmental realities that are generated is a reality. Being aware of the diﬀerent forms
of occupation of free time by diﬀerent generations, it is in this interconnection that we intend
to reﬂect our action and the experiences that an active and creative leisure can oﬀer. In this
sense, we stand-in a formal and non-formal learning based on an interested and intrinsically
curious formation, since it is in a non-formal context that this learning is carried out, leading
its elements to obtain the expected results by the agents involved, proposed. It is in this mutual sharing of interests and emotions that we are forced to work so that in a context of the
aging of our population, and in the clear appeal to the active aging of our populations, there
is a change of experiential paradigms and educational contexts. We should mention that it
is with the age that the pleasure is born to enjoy the culture, with the younger generations
focusing more on activities related to sport and physical activity. Thus, we see in this diﬀerence of interests not a constraint, but an opportunity for action as professionals in the area
of education and sociocultural animation, since there are several strands by which leisure is
governed, namely, the creative side that is associated to the practice of personal skills and
from which artistic objects result in diﬀerent areas of activity. The practice of these actions
liberates man and produces in him a sense of well-being and happiness that leads him to
want more in these ﬁelds of action. Intrinsic motivation and extrinsic motivation are born,
the intrinsic one being strengthened by the pleasure that is withdrawn from it, and extrinsic
by the work that is born. With regard to the recreational aspect, which emphasizes the role
of the formation of the individual, it is veriﬁed that those who adhere to these practices already have knowledge that allows them to understand the proposed actions. Concerning
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the culture of leisure related to the party and the festivities, we note that the essence of
their actions is based on the personal experience of the party. In this sense, it is not the party
that matters, but the way we experience it. The traditional festivals have in this sense a relevant role in what concerns the approach of the group and the revitalization of cultural knowledges and practices. By bringing the young people together, awakening in them the sense
of belonging, they allow group motivation and the revitalization of traditions, as well as the
development of the territories associated with them. It is the feeling of belonging to a place
and a group, the identity and preservation of local traditions, the preservation of diﬀerence
in the face of globalization dictated by the media and access to globalizing information. In
this sense we fear the loss of the local identity by the separation of generations, struggling
in the sense of preserving knowledge and practices in the way we think the contact between
diﬀerent generations in the places where we act. Whenever possible, it is at the birth of projects that involve the whole community, that we ﬁnd the purpose of our performance and
the core of our intention. To the elders, we ask that you do not lose motivation and do not
close to knowing the new generations. It is the youngest to know how to listen, to vibrate
with the challenges that are presented to them, and how often they escape their routines,
whether in a school environment or in a family environment. This generates solidarity between generations, which can also be seen from a perspective of solidarity culture, where
the well-being that we bring about in the other is what makes us happy and motivates. In
this sense, voluntary actions appear, conscious volunteering, in a personal gratiﬁcation that
is born in the smile returned by the agents of our actions. Based on the free time and the
time spent for extracurricular activities on the part of the youngest, the projects developed
are designed to promote an occupation of free time in an educational, creative and motivational way, leading to the achievement of an eﬀective formal and non-formal education and
active of the youngest, and an occupation of the free time of the elders.

Turn generations

With the proposal to carry out various activities, directed at the diﬀerent age groups,
we believe that one can improve life in society by promoting a mediator in its quality. We
consider it important that each one occupy his time in a creative way, participating in the associative life and the community where he / she is inserted. These actions will beneﬁt not
only the community where the individua is inserted but also the individua who executes
them. In fact, we note that the division between working time and leisure time is only evident
in contemporary societies, when the predominantly agricultural rural societies move to industrial societies and time begin to have an economic and tradable value. In fact, free time
has an interest in contemporary societies in the face of the wealth that can be generated by
the activities developed in these temporal spaces. It is the direction of our actions, our practices and our experiences for leisure activities that are nothing more than activities that generate wealth. The reorganization of the ways of life and the social metamorphoses resulting
from the social and economic changes, as a consequence of the evolution of the migratory
movements to the big cities in search of better living conditions, brought the need to think
about life and cultural oﬀerings according to the people in certain areas of our territory. The
recovery of these places helped reuse and project their values, identity and culture through
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the revaluation of heritage and the recovery of knowledge and ways of life, elements representative of processes of interaction between man, knowledge and traditions. By understanding how the cultural heritage can contribute to the preservation of culture, we can outline
actions that allow us to study and preserve local customs and traditions, also realizing how
the appropriation of these knowledge contributes to a renewed reading of the places, namely
what concerns the language and culture. In the dissemination of these knowledge, libraries
and other cultural organizations that promote discussion and practice based on the research
and diﬀusion of the territory, and which result is the ﬂow of artistic elements of undeniable
value and formal, aesthetic and social wealth, we think that these actions are embodied of
meaning in the exchange of cultural experiences, and educational and social data.

LEIsUrE-INTErVENTIoN-VALorIzATIoN-rEgAIN-IDLENEss:
an intergenerational project

The work that we propose to present shows how the development of Intergenerational
projects can foster contact between generations. Motivated for this reality, we present a project that intends to realize the importance of the creation and development of projects in
which the interaction between generations and diverse social and experiential contexts is
fundamental in the process of Intergenerational aid and social integration. Based on a strong
component of socio-educational and community animation in a perspective of citizenship
and social education aimed at the integration of the elderly and young people, in this typology of project, the participants had the possibility to develop and optimize their cognitive,
creative, playful, expressive capacities and music in a context of diversiﬁed artistic practice.
In this project, developed in the scope of curricular enrichment activities, the participants,
teachers, students, and users of the Day Centre and Municipal Library, in interaction and
strict collaboration, developed diverse contents in the areas of Artistic Expressions and Language within the scope of the Day World Book, a collaborative project where everyone had
a fundamental role in determining their technical-expressive content and results.
For the construction and implementation of this project, as well as in the context of the
activities developed in an educational and extracurricular context, we were led to think how
the interaction between dissimilar groups would develop and how the interpenetration between diﬀerent age groups could be interconnected, as well as the results that could outcome.
In this sense, and in a context as special as the invitation to participate in actions on World
Book Day, the proximity between a Primary School, a Day Centre and the Municipal Library,
give us the possibility of collaboration between the diﬀerent institutions in a perfect articulation between diﬀerent agents of the community. The proposal was accepted by all in an
attempt not only to stimulate spaces, places and people with a view to the pursuit of this
inter-generational project, but also with the aim of demonstrating a space for human transformation and restructuring. An activity was born around the World Book Day, which involved
everyone in the exchange of experiences and knowledge.
Thus, in an adaptation of the activities foreseen in their activity plan, the elderly was participating in the activities that the children had to accomplish, helping them and motivating
them for school activities, in a very own belonging that is the role they represent the grandparents in the life of a child, some of them without being able to have this experience since
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the grandparents are far away and some already deceased. On the other hand, older people,
when confronted with a more active energy such as children’s, are more active and predisposed to physical and cognitive action, participating more actively in the suggested activities.
Everyone, in their immense possibilities, but also constraints, interacting, dialoguing and encouraging themselves, contributed to the signiﬁcant improvement of their capacities and knowledge, but also, and in this particular case, for their emotional improvement.
As this project implies the creation of artistic objects, it combines the discussion, reﬂection, creation and representation of a text, combined with the accomplishment of a set
of sessions of Plastic, Musical and Dramatic Expressions were elaborated diverse materials
and objects of plastic, as well as a set of small songs out of a reservoir of small poems that
would be formed from various ideas. Thus, if the integration of young people into the project
allows for the training and development of diﬀerent contents of a formal, behavioural and
civic nature, for older people, interaction with the younger ones allows them to build up
their capacities and attitudes, which in many cases are only asleep due to lack of stimulation
and opportunity, but also loneliness. Being in their nature an innate sense of protection, we
were led, through the proposed symbology and experiences, to make them overcome a set
of traumatic experiential situations that result from the absence of stimuli and family contact.
The fragility present in the young, the need for protection that we give them, helping them
to grow and to become capable, healthy, tolerant and, above all, responsible individua, can
give birth to this collaboration another way of being, a new way of being linked in respect
and acceptance, in gift and solidarity, in the exchange of knowledge in contexts not only formal but also non-formal. In this sense, the interaction between institutions of diﬀerent order,
educational or otherwise, whose daily activities are often left to abandonment due to a lack
of conscious policy regarding their importance to society and their role in life and the society
in which they are inserted, can be seen as a tool for changing attitudes and values. Their integration in society, in the group, in the activities of the place of belonging will emerge as a
way to create a more just and responsible society, to dynamize the leisure and leisure times,
contributing to the social, personal and civic cultural development and formation of the populations.

Final considerations

From the implementation of this project, we believe we have given some people the
necessary tools to implement future actions that may change the way people act, as well as
the way they have their leisure activities and leisure time. From our actions, which involve
diﬀerent publics in the pursuit and dissemination of Intergenerational projects promoting
well-being and sharing between generations, we believe that different forms of work can
be known that can accelerate the change and transformation of the vision of contemporary
societies leisure time and idleness, a time that needs to be stimulated with concrete actions involving different generations so as to experience moments of sharing and help,
moments that will enrich everyone and make everyday life more fulfilled and happy, profitable and captivating.
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THE WILD IDLENEss - Free-time exPerienCes in diverse
Cultural Contexts1
Júlio Ruas2

AbsTrACT
This essay presents a reﬂection on the experience of free time in the context of so-called “primitive”
cultures, that is, nomadic societies, hunters and gatherers. The objective of this work is to make possible
an explanation of the elements that particularize the “primitive” form of relation with non-working
time. Economic sociology and anthropology admits that the economy of such societies are radically
diﬀerent from the market economy practiced in Western capitalist societies. In the same way, political
sociologists and anthropologists aﬃrm that the relations of power within such societies, which do not
have a State structure, proceed quite distinctly from the power relations observed in societies with
State and, therefore, stratiﬁed political and economically. How does such structural diﬀerences - both
economic and political - aﬀect the experience of non-labor time of stateless, hunter-gatherers societies?
In what ways do the economic activities and the political structure of such societies function as a form
of resistance to the logic of accumulation and to the hegemonic discourse of exaltation of labor?
kEyWorDs
Idleness; Economy; State; War and Resistance.

Criticism of evolutionary anthropology adept of historical-materialism

According to Marshall Sahlins3, in “The Original Aﬄuent Society,” anthropology for many
years misunderstood the economics of hunter-gatherer societies. Societies with this mode
of production were considered - by anthropologists such as Herskovits, Marvin Harris, Steward, Faron, and others - materially miserable; the misery of the “primitives” would come
from their low technological competence, which, in turn, would impel them to the constant
eﬀort for survival. In this way, they would have almost no free time left. Sahlins shows us
that what happens in the hunter-gatherer economy is the exact opposite. In the words of
the author of Culture in Practice,
There is nothing either to the convention that hunters and gatherers can enjoy little leisure from tasks of sheer survival. By this, the evolutionary inadequacies of the paleolithic are
customarily explained, while for the provision of leisure the neolithic is roundly congratulated.
But the tradicional formulas might be truer if reversed: the amount of work (per capita) increases with the evolution of culture and the amount of leisure decreases. (Sahlins, 1972: 35).

Paper presented during the XII International Meeting OTIUM and VI International Congress on Cultural Studies Struggles and Resistances: Growing and Growing Old in Various Cultural Contexts.
2
Doctorate in sociology from the Federal University of Rio Grande do Sul. E-mail: julio.ruas@yahoo.com.br
3
Marshall Sahlins (1930) is an American anthropologist who devoted himself to the study of the tribal societies of
the Paciﬁc Islands. He noted that in this cultural context, economics, politics, religion, ritual, and feast do not
appear as separate systems. For the author, culture [or the “symbolic order”] interferes with all the elements that
organize social life, including the economic order. In the text La Pensée Bourgeoise, he states: “Not even capitalism,
despite its ostentatious organization for and pragmatic advantage, can escape this cultural constitution from a
seemingly objective praxis. (...) Production, therefore, is something beyond and distinct from a practical logic of
material eﬃciency. It is a cultural intention. “(Sahlins, 2007: 182-183).
1
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The evolutionary anthropology guided by historical materialism postulated the technological criterion as the most adequate for the deﬁnition of the evolutionary stages of humanity. Following this theoretical line, Darcy Ribeiro writes in The Civilizing Process that
1140

It is Marx himself who claims in the ﬁrst volume of Capital (1962: 303) the imperative need
to write the critical history of technology. This is because, in his judgment, it would be, on
the social plane, the equivalent of Darwin’s work in the evolution of species. In fact, after
stressing the importance of the history of Darwin’s natural technology, Marx asks: Does the
history of the creation of the productive organs of the social man (it means the means of
production, that is, of productive techniques, I clarify) which are the natural basis of any
speciﬁc organization of society, do not deserve the same attention? (2000: XXIII).

For marxist-evolutionist anthropology, the Neolithic Revolution is marked by the following factors: 1. the development of agricultural/pastoral technique and thus sedentarization;
2. the emergence of private property on land; 3. The appearance of the ﬁrst city-states. From
this perspective, two processes that characterize the technological revolution that took mankind out of the Paleolithic Age are emphasized: one relates to the productive system - that
is, to the development of agricultural techniques of irrigation and pastoralism - the other
concerns the institution of the State machine - that is, to the deﬁnition of a social class capable of exerting power over the others. The appearance of agriculture and the ﬁrst city-states coincides with the emergence of writing and currency. Such innovations of the Neolithic
period do not cease to constitute themselves as speciﬁc forms of know-how or as techniques
concerning the production of resources and the peoples’ government.
The development of these productive and political techniques did not allow more free
time for the majority of the population, on the contrary, in average per capita terms, during
and after the Neolithic Revolution humanity began to work harder to maintain its condition
of sedentary lifestyle. It is true that all the so-called “ancient civilizations” - like Egyptian,
Greek, Roman, Chinese, Mesopotamian and Hindu - had, in addition to irrigated agriculture
and/or grazing, a State structure, a ruling elite. For this reason, it can be said that within such
civilizations a social class was established that did not directly engage in the activities of producing the material resources necessary for the maintenance of daily life. That is, by taking
Thorstein Veblen’s Theory as a reference, from the Neolithic revolution and the emergence
of city-states, a kind of “leisure class” formed within the social body whose occupation was
restricted to non-productive activities that were considered honoriﬁc . According to this author, all ancient civilizations were stratiﬁed on the basis of status regimens, so that within
the social structure of those societies there was a special class whose social function was
only: government, priesthood, war, education and art/sport. The institution of an ‘leisure
class’ is necessarily accompanied by the determination of a producing class whose function
is to produce the material bases indispensable for its subsistence and the dominant idle class.
The Neolithic Revolution is marked by the appearance of the split between the countryside and the city. Those who live in the countryside are in charge of producing the nutritional
sustenance of those who live in the city, and those who live in the city becomes responsible
for the exercise of power through the collection of taxes and the mastery of military, political,
religious, philosophical and aesthetic knowledge. At this point in history a social distinction
- which does not exist in the previous context of “primitive” stateless societies - clearly ap-
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pears between the class of producers and the class of those who govern, between manual
labor and intellectual work. It is possible to think of the class of peasants, servants and slaves
of the old societies as being that class which - in order to eat little, to dress badly and to
sleep worse - feeds the exploiting elite4.
The Neolithic Revolution, which brought the emergence of the city-states and thus the
aristocracies that commanded them, only permitted the liberation of time in relative terms,
since to keep idle such dominant classes depended on the exploitation of surplus class work
which in turn increased the average amount of work per person, since elites have always
been a small minority of the demographic contingent. Archeology has shown that with the
Neolithic Revolution, the structure of society has become more complex. Various activities
not directly linked to material subsistence - such as priesthood, philosophy and arts - developed more intensely than in the previous period. However, the amount of work, in per capita
absolute terms, did not diminish, since the idleness - religious, erudite and / or aesthetic - of
the small elites of the past was sustained by the mass of rural producers’ work.
From the Neolithic, humanity began to produce its own food; the totality of the provisions did not come solely from the ﬁndings made in the wild. Most of the production of food
resources came to be realized through continuous work on the land, therefore subsistence
was no longer attached to intermittent hunting and gathering expeditions. From the Neolithic
onwards, the work of producing food becomes more constant and regular. Agricultural activities have always been carried out in a domesticated and family environment which, unlike
wild hunting areas, requires continuous vigilance and care. Thus, peasants experience a much
more frequent and repetitive type of work than the subsistence activities of the “primitives,”
nomadic hunters and gatherers.
According to the anthropology adept of historical materialism, hunter-gatherer societies
tend to be nomadic as well. The low productive capacity was considered the cause of the
constant displacements of these peoples, who, because they could not extract from their
environment all the resources that they needed in an optimized way, had to leave desperately
looking for new assets. In this conception, it was believed that, because they did not have
agriculture and pastoralism, these people could not extract from a single territory all the resources on which they depended, their inability to sedentarization was considered as a result
of low productive technology. However, Sahlins argues that, before worrying about the construction of solid dwellings and the accumulation of durable material goods, the nomads are
dedicated to the maintenance of a mobile material base, preferably small and always available. It may be that the impression of the missionaries, colonizers, and even some older
anthropologists that the material condition of hunters and gatherers was precarious and that
their technology of production was incipient. Sahlins explains that, in fact, for these peoples,
“the manufacture of tools, clothing, utensils, or ornaments, however easily done, becomes
senseless when these begin to be more of a burden than a comfort. Utility falls quickly at
the margin of portability”(1972: 33). Information about nomadic people, hunters and collectors of the ethnographic present indicates that, even with the possibility of growing pro4

Etienne de La Boetie, almost ﬁve hundred years ago, aﬃrmed that the power of the one who rules comes from
those who are governed. At the beginning of his Discourse on Voluntary Servitude, he states: “I want to clarify, if
possible, only the fact that so many men, so many, towns, cities and nations sometimes bear a tyrant who has no
other power than what it is given; who only has the power to harm them as long as they want to bear it; which
can only harm them as long as they choose to stand up to it. “(1997: 18)
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duction, the economy of these societies is subject to a sense of satisfaction of immediate
material needs - the production of “use-values”, preferably light and portable - and not to
the market law that demands constant productivity growth in order to produce more and
more surpluses for commercialization [“exchange-values”].
According to Sahlins, there is room for choice in the adoption of productive techniques;
according to him, some nomadic groups in Africa would have chosen not to submit to a mode
of agricultural production:
Interesting that the Hazda, tutored by life and not by anthropoly, reject the neolithic revolution in order to keep their leisure. Although surrounded by cultivator, they have until recently refused to take up agriculture themselves, “mainly on the grounds that this would
involve too much hard work”. (1972: 27).

Taking Sahlins’ work as a reference, Jacques Lizot presents a critique of ecological [or
materialist] anthropology in População, Recursos e Guerra entre os Yanomami. Like Sahlins,
Lizot presents data on the economy and food of indigenous people, more speciﬁcally the Yanomami, who deny those theories that consider the low productivity of “primitive” economies as a consequence of low production technology. In the words of Lizot,
Indians can theoretically produce a food surplus but prefer to devote a signiﬁcant fraction
of their leisure time to recreational activities: a technological gain that improves labor productivity never leads to economic reinvestment, but only for larger free time; for example
among the Yanomami, the relatively recent introduction of metal utensils has considerably
eased agricultural labor, and the gain of time has been reserved for purely social activities.
The Indians stop working as soons as they consider their food needs satisﬁed (1980: 177).

For Lizot, what actually inﬂuences the size of production in these societies is not a low
productive capacity - because productivity increases, with the introduction of metallic tools,
but this increase does not have as a consequence the growth of production, but rather the
reduction of working hours - in fact the variable “attitude towards work” is the most relevant
for explaining the productive capacity of the Yanomami (1980: 185).
The size of the production of the so-called ‘primitive’ people does not stem from a technical limitation, a low productivity, but from the renunciation of the logic - or ‘ideology’ - of
accumulation. If the accumulation of superﬂuous objects does not occur in these societies,
as they would be a hindrance to locomotion during hunting, ﬁshing, and collecting expeditions, as well as requiring more time and eﬀort for their production and maintenance - that
it would be diﬃcult to revenge in such groups the notion that the production of surplus goods
must take place in order for the community to succeed economically and consequently to
improve its condition of life. In short, the Indians are little concerned with the rise of their
GDP. It can also be thought that, since there is no appreciation of surplus production, it hardly
would be possible to establish relations of production with slave or alienated labor. The ideology (or “superstructure”) of the nomadic aﬄuent societies, to which Sahlins draws attention,
and that of some groups in Amazon, determine the mode of production of material life (the
“infrastructure”). In other words, the economics of so-called “primitive” societies are more
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inﬂuenced by the value they give to productive labor than by the potential of their technological capacity.
Lizot’s studies are not limited to those societies solely devoted to hunting and gathering.
It is well known that the Yanomami dominate agriculture and are relatively sedentary. The
displacements they make are restricted to the places where the ﬁelds and the hunting/gathering territories are located. Thus, the Yanomami are far from corresponding to that anthropological image of the “pre-civilized hunter-gatherer groups,” which roamed at the mercy
of the availability of natural resources. The displacements of the Yanomami are planned, according to Lizot,
The change of habitation is sometimes dictated by supernatural or technical reasons, and
the Indians then take advantage of a readjustment approaching the new Shabono [center
of the village] of the main plantations, to shorten also the path to be traveled and to ensure
a minimum of surveillance. Only a very vigorous military pressure on the part of enemies
can force a community to migrations of great amplitude and not the exhaustion of the soils,
nor the rarefaction of the hunting. Certain Yanomami groups have lived in the same place
since 1950, without any inconvenience to economic activities (1980: 178).

As we have seen, from the Yanomami context, the reasons for the displacement of the
group are not merely economic. Often the change of the Shabono occurs for religious-spiritual reasons, as in the case of the death of the tuxaua or some other inﬂuential member of
the village. The development of agriculture in Yanomami society did not lead to the emergence of a logic of accumulation or production of surpluses neither to the emergence of a
State. It is not only the nomads who reject the economy of accumulation and the overwork
it requires, some agricultural and sedentary societies also do it, as the Yanomami can show.
According to Lizot,
It is necessary to start from the fundamental idea that a folk uses the technology and the
economy it needs, according to the laws and possibilities of the natural environment, and
not, on the contrary, that ideology is determined from the technical and economic level.
And if it is necessary for us to invoke Marx here, if it is true that it is the capital that does
the capitalis, it is no less true that, in order to create capital, a capitalist spirit must preexist
without which nothing is done. Let us not forget Max Weber’s lesson (1980: 189).

Technical and cultural conditions are needed for the development of a productive
system aimed at the increasing production of surplus goods. The lesson Weber teaches us is
that the possibilities to open the diﬀusion of capitalism by diﬀerent religious ideologies are
an indication that the modes of production of material life require propitious cultural foundations to ensure their development. In order for capitalism to exist, purely industrial forces
are not enough, there is also a need for a certain ethic that exalts productive work and condemns idleness.
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Stateless societies were believed to be politically unstructured [it used to be said that
they were “people without faith, without law and without king.”] But according to Pierre
Clastres5, what is actually observed is that, the indian conception of power is radically diﬀerent from ours insofar as
The whole eﬀort of the group tends precisely to separate leadership and coercion, and thus
to make power, in a sense, impotent. (...) In concrete terms, a chief - it would be better to
name him leader or guide - has no power over his men, (...). The smallest power abuse (ie,
the use of power) identiﬁed by the group and the boss’ prestige is over: he is abandoned
for the beneﬁt of another more conscious of his duties. (Clastres, 2011: 62).

Power in stateless societies is not concentrated in any particular sector of the social
body, it is a kind of diﬀuse power. As a consequence of this lack of concentration of political
power, these societies do not have a special class that can exclusively refrain from productive
work, that is, there is no social division in which we can identify some kind of aristocracy or
“leisure class” who alone enjoys considerably more free time than the rest of society.
According to Clastres, what engenders class society is the political distinction between
those who rule and those who obey. In an interview of 1974, for the French magazine L’AntiMythes n. 9, Clastres states:
It is not the division into opposing social groups, it is not the division into rich and poor, exploiters and exploited, the ﬁrst division, the foundation of all others; it is the division between those who command and those who obey. That is, the State. Because, fundamentally,
this is the division of society between those in power and those who submit to power. The
moment this exists, that is, the relation command / obedience, a subject or a group of subjects commanding others who obey, everything is possible; because who commands has
the power to tell others to do what he wants, since he becomes the power precisely. You
can say to them: ‘work for me’, and at that moment the man of power can easily become
an exploiter, that is, one who makes others work (2003: 238).

According to Clastres, “primitive” societies, stateless societies, should be demographically small in order to be free from the need to centralize political power. However, unlike
materialistic-evolutionist anthropologists, Clastres claims that such societies wants to remain
small, and that this is not a result of a technical inability to increase their population. They
are small because they reject the social diﬀerences that are typical of a power structure,
which separates the members of society from those who rule and those who obey, those
who govern and those who produce, and which is a requirement for the establishment of a
city or village large-sized. “Society against the State” must, of course, be an anti-urban society.
According to Clastres,

5

Pierre Clastres (1934 - 1977) was a French anthropologist who conducted ﬁeld research in South America among
the Guayaki, Guarani and Yanomami Indians. He studied the political status of such societies seeking to understand
the nature of relations of power, leadership and war in stateless societies.
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Wherever there’s as State, there is city; [...] As there are people inhabiting the city around
the one who commands, it is necessary that they eat, they must live, and then it is the
others, those outside the city, those in the ﬁeld who work for them . By the way, it can be
said that the ﬁgure of the peasant as such appears within the machinery of the State, the
peasant being the one who lives and works in the ﬁeld partly to the beneﬁt of those who
are in the city and command (2003: 245).

For the author, the emergence of city-states is not only a result of the development of
productive techniques, as the evolutionist materialists aﬃrmed, and much less the stratiﬁcation observed in their social structure an exclusive consequence of this technological development and division of labor that accompanies it. Clastres says that the factor that makes
it possible for the emergence of city-states and their socioeconomic stratiﬁcation is the institution of a political group capable of commanding the others. In the words of the author
of Society against the State,
The Marxist theory of the State’s origin must be ﬁrmly reversed - it is a huge and precise
point at the same time - and it seems to me that, unlike the State being the instrument of
domination of a class, so what comes after a division of society, it is the state that engenders
the classes (2003: 238).

It can be said that the stateless societies observed by the French anthropologist - including the Guayaki and the Yanomami - resist the “civilizational package” that deﬁnes the Neolithic. They reject the centralization of power that makes possible the establishment of a
city-state - hence they prevent the stratiﬁcation of society into unequal estates, as well as
the division of social labor between manual and intellectual which, as we have seen, characterize the Neolithic revolution . The so-called “primitive” cultures reject any social relation
of unequal power, so in this cultural context there is no possibility for an individual or group
to command the work and time of their peers. It is a resistance against a State not only as an
institution, but also as a practice of domination; in short, it is a resistance to the emergence
of asymmetrical social relations in which a group or person has legitimate conditions to impose its will on others, so that they perform what is of their interest, as the construction of
monuments, artiﬁcial irrigation channels, great plantations, roads or the construction of the
city itself, with its streets and buildings. The so-called “primitive” people reject any social relationship that enables a more powerful group or individual to guide, manage, or exploit the
time and productive activity of others. This resistance to the centralization of power [to the
State] occurs mainly through war. Through this activity, indigenous societies prevent the formation of an authority that centralizes power and thus alienes their time and their work
through the collection of taxes.
According to Clastres, when the concentration of power in the ﬁgure of a sovereign chief
occurs also arises the tributes’ imposition necessity. In the words of the author,
Tribute is the sign of power and at the same time the means of maintaining, of ensuring the
permanence of the sphere of power, of all those who surround the chief. And the bureaucracy swells very quickly from the moment there is a boss, a despot. [...] From that moment
on, there is immediately everything that surrounds the ﬁgure of the chief: the priests, the
military, the scribes, the oﬃcials, the inspectors, etc., and a life of court, an aristocracy. All
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these people will not work, in fact they have something else to do; not for laziness, for desire
of enjoyment, like the master in Hegel, but because they have something else to do, they
must be priests, generals, oﬃcials, etc. They cannot simultaneously cultivate the ﬁelds, raise
livestock, then others must work for them (2003: 245).
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It is possible to say that if the indigenous war prevents the concentration of political
power, it consequently suppresses the possibility of an “leisure class” emergence. Since there
is no distinction between a working class and an idle class - that exploits the working class
to get rid of all working activity, it may be thought that in such societies idleness is experienced by everyone, since there is no alienation from time nor production of one class by another. We can also say that, due to the generalized nature of this idleness, it can be considered
a kind of “diﬀuse idleness”, as opposed from the “concentrated idleness” of stratiﬁed societies - and therefore with a ruling elite that does not produce anything of material and enjoys
almost total idleness.
In analyzing the relationship between war and the guarantee of free time in Clastres’
studies, Carlos Fausto writes that:
Clastres (...) builds the positive image of a society that refuses to work and refuses the inequality and subjection, but makes war a necessary condition for its existence. ‘The permanence of primitive society goes through the permanence of the state of war’ (Clastres 1982:
200), since it is this state that guarantees the dispersion and autonomy of social units, which
prevents their uniﬁcation, their reduction to an organized power external to society itself.
(1999: 259).

Just as the “primitive” societies studied by Clastres are societies against the State, they
also are, consequently, societies against alienated labor. The stateless warrior societies struggle to keep their free time and consequently their own way of life inalienable, so that they
can be lords of their own time.

The work of “primitives”

Norbert Elias, in his Essay on Time, does an investigation into the forms of experience of
time throughout human history. In addressing the question of “primitive” forms of relation to
time, Elias makes references to Clastres’s studies and to the writings of Joseph-François Laﬁtau
to show basically two things: ﬁrst, the centrality of the war to the “primitive” peoples; second,
the contempt of the “savages” for strictly subsistence work. Elias quotes a passage written by
Laﬁtau that suggests an imbrication between war, idleness and nobility. However, I do not believe that this is a nobility in the aristocratic, conspicuous or classistic sense of the term, but
rather a “nobility of feelings”, which has to do with the haughtiness of the warrior/hunter who
knows himself strong and brave in the face of the risks of war and hunting.
The men, who are extremely idle in their villages, wrote Laﬁtau, boast of their indolence only
to imply that they were born only properly for grandiose things, and especially for war, which,
by submitting their courage to the most rude proofs, gives them frequent opportunities to exhibit under the most favorable prism all the nobility of their sentiments. (Elias, 1998: 124).
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For the warrior Indians work was valued only insofar as it served as staging or preparation for war. The purely useful activity was discredited and was, in most cases, held by
women. Taking as reference the work of Laﬁtau, Elias writes that, among the “primitives”
Men would be willing to leave to women - who were in any case responsible for food - their
two occupations, hunting and ﬁshing, if they were not trained to achieve what was their
main objective of life, that is, to show themselves to be terrible to their enemies, more terrible than any ferocious animal (1998: 125).

The subsistence work was by no means seen by the natives as the most important social
activity; in fact both Clastres and Sahlins, Lizot, Laﬁtau and Elias agree that for these peoples
the center of social life is not in the economy - in the strictly productive work, and even less
in the State [in the political work of domination] - but rather in idleness and in war, and in all
that they possess of ritualistic, festive, expensive, educational, playful and audacious.
The indigenous peoples of the lowlands of South America - warrior peoples, “without
faith, without law and without king,” who ignored the distinction between dominants and
dominated, as well as the economic division of society into classes - possessed a production
technology that assured them their material needs’ satisfaction with relative ease, and therefore guaranteed them free time in abundance. In spite of the productive potential that the
technology of the indigenous peoples presented, it can be said that these societies assigned
a certain limit to their economy. The limitation of production was determined, not by an inefﬁciency of the productive forces, but by the refusal of the accumulation of goods and the
aversion to the consequent division of society between the rich and the poor, which characterizes the situations in which the relations of production are based on social inequality. In
the text “The Primitive Economy”, Clastres aﬃrms the following about the type of limitation
that determines the size of the economic production of these societies: “The PMP [primitive
mode of production] assures ... to the primitive society an abundance measured by the equalization of production to needs, it functions in order to their total satisfaction and refusing
to go further. The savages produce to live, they do not live to produce “(2011: 172).
The “primitive” economy, unlike the market economy, is based on the principle of production directed towards immediate consumption - that is, to satisfy the needs of the producers themselves - is an economy whose objective is by no means to obtain proﬁt through
of surplus exchange. Due to the characteristic of this type of anti-surplus economy, and also
because of the non-state political structure that engenders it, it is diﬃcult to say that those
individuals experience the opposition between free time and a work day that marks the modern experience of the time or even that they categorize their time in terms of working time,
vacations, weekends, holidays.

Conclusion

It can be said that the availability of free time increases as one “goes back” to more
“primitive” forms of society. The detection of the tragic decrease in the availability of free
time as societies advanced towards the Modern Era had already been made by Marx. In this
essay a criticism was made of a certain Marxist-evolutionist anthropology guided by unilateral
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historical materialism, but it should not be forgotten that Marx already drew attention to
the fact that,
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Monstrous conditions of work were an exception in the ancient world. But when people
whose production is in the lower stages of slavery, corvée and so on. enter into a world market that is dominated by the capitalist mode of production, and the sale of its products
abroad is the dominant interest, the civilized cruelty of overwork overrid the barbaric horrors
of slavery, servitude, and so on. (2011: 274).

If “monstrous working conditions were an exception in the ancient world” as Marx claimed, in the “primitive” world they did not exist either. “Primitive” societies, especially those
nomadic hunter-gatherers, enjoy much greater free time than any ancient or modern society.
Regarding the nomadic societies, Sahlins points out that:
Reports on hunters and gatherers of the ethnological present - speciﬁcally on those in marginal environments - suggest a mean of three to ﬁve hours per adult worker per day in food
production. Hunters keep banker’s hours, notably less than modern industrial workers (unionized), who would surely settle for a 21-35 hour week. (1972: 34-5)

Sahlins concludes,
A good case can be made that hunters and gatherers work less than we do; and, rather than
a continuous travail, the food quest is intermittent, leisure abundant, and there is a greater
amount of sleep in the daytime per capita per year than in any other condition of society.
(1972:14).

The transition from slave labor to wage labor did not guarantee itself the reduction of
working time. Even in some developed countries - such as Japan and the United States, for
example - we can see the overexploitation of surplus labor in long days, which, despite being
supported by legislation, are still inhumane. In developing countries, illegal slave labor lasts
in rural areas and moves toward overcrowded cities; it is often denounced in civil construction, textile industry, logging, mining, domestic work and slavery in the 21st century still presents itself in the horrible form of forced prostitution.
While some thinkers of past centuries believed that the technological development of
productive forces would liberate a few hours of a modern man’s work, we, of the twentyﬁrst century, realized directly that this development, on the contrary, increased capillarity
work. If by one side production techniques increased the productivity of industry throughout
the nineteenth and twentieth centuries, by the other side contemporary communication
techniques allowed the extension of work out of its place and its time. The telephone and
the internet were able to transport work into houses, waiting rooms, cars and bathrooms so
that you can work anytime and anywhere. Has hegemonic culture made idleness an endangered category? The calculating and utilitarian work ethic that has prevailed in the last few
centuries of the capitalism development will have the capacity to continuously awaken the
bad conscience linked with the idleness that often makes us unable to enjoy leisurely time?

THE WILD IDLENESS - FREE-TIME EXPERIENCES IN DIVERSE CULTURAL CONTEXTS

The wild idleness constitutes a radical form of resistance to the hegemonic practices of
political-economic domination. Unlike capitalist western societies that proclaim the great
decoy of time is money, the so-called “primitive” cultures know that “otium” is the positive
of which “negotium” is the negative.
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IN THE END, WE ArE WHAT WE Do IN orDEr To CHANgE
WHAT WE ArE1. LEIsUrE As rEsIsTANCE For WomEN IN THE
UrUgUAyAN PrIsoN sysTEm
Nydia Correa2

sUmmAry
Going along with a master’s research, hearing some of the answers saying they know what to do -even
verifying that this is not enough- causes, as Foucault says, “an ardor to understand what happens and
what it’s happening; an openness regarding traditional hierarchies as to what is important and essential
“(as quoted by Duschatzky, 2013). Together with this we hear the praises to a labor market that has
closed the doors to these women, who live seeking what we all do, happiness.
Considering that the capitalist logic generated the conditions that led these women to prison, creating
ways of life that value leisure time, as much or more than the time of proﬁt, can be a way of resistance,
and a way of resisting the conﬁnement . Inquiring about this, in women’s prisons, can represent the
ﬁrst step to create, share new and diﬀerent leisure experiences, propitiate the development of autonomous practices, contribute to the discharge process.
This article aims to propose ways of literacy in leisure to people deprived of liberty, in female prisons in
Uruguay, taking advantage of educational devices that are already functioning and looking for other ways
of ﬁnding each others in common spaces, that are part of everyday life for this part of the population.
These initial ideas could give rise to others that may help “untie some knots” of the system that are
not being able to be unleashed.
kEyWorDs
valuable leisure; deprived of freedom; human development; resistance; education.

What are we?

This work proposes to think about possible lines of research, that arise from the experience gathered
during the collaboration of the author, in the ﬁeld work during a research, that studies formal education
in two women’s prisons in Uruguay3, where she has been working as a teacher during 4 years. It began
in 2017 and it is in the stage of data analysis. The objective is to study education programs in context
of conﬁnement in Uruguay, trying to recognize the contribution that, from formal education, can be
made to the situation of women deprived of their liberty. Therefore, arises the possibility of designing
new research or projects that address the problem of leisure in a population that lives in a situation of
maximum hostility.

For the aforementioned research, 4 focus groups of teachers and students were held in
both prisons, as well as individual interviews with teachers who participate in the education
program in “Contexto de Encierro”4 and women deprived of their liberty. During the analysis
of the interviews, there are responses observed that attribute an intrinsically negative value
to leisure, and it can be inferred, by the type of proposal oﬀered in this context, that the

Taken from “Celebración de las contradicciones/2”.(Galeano, 2016)
Nydia Correa is a teacher of the “Education in Conﬁnement Program”, she is studying the Specialization in
psychoanalysis and education at FLACSO Argentina. Email: nyenjunio@gmail.com
3
”Uruguayan public education in young women and adults deprived of liberty. Case study in Uruguayan female
jails “. Research directed by Andrea Cantarelli, professor of the Master’s Degree in Education, Society and Politics
of FLACSO-Uruguay - Promotion I 2016-2018
4
Conﬁnement context.
1
2
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Uruguayan State bases its actions on the same conception, or at least does not address in
depth the problem of leisure.
It should be noted that Uruguay is a country with a high percentage of people deprived
of liberty in relation to the population, (approximately 10,000 in a population of 3 million).
They have only the right to free movement suspended, but not the rest of the rights that include them in the category of human being. However, the conditions to which they are submitted do not seem to take this signiﬁcant information into account. It can be mentioned,
superﬁcially, that several times Uruguay has been ordered, by international organizations,
to deal with the problem of conﬁnement in another way. The prisons lack of a proper health
service, adequate food, are poor in light and warm, but rich in humidity, rats and cold, good
treatment is not always prioritized, and security is too often associated with impunity.
The INR5 was created during the year 2010, including in its programmatic commitments:
The strengthening of treatment programs for the population deprived of freedom, especially
those aimed at educational leveling and improving the proﬁle of employability, social and
laboral inclusion, sports, cultural, recreational activities and spaces for the free worship of
faith. (National Institute of Rehabilitation, n.d.)

However, there does not seem to be a structured proposal designed for people deprived
of their liberty (PDL). Each organization, with which the institute makes an agreement, has its
own guidelines and political commitments, and there is no coordination between them. This
favors the lack of a process that combines the diﬀerent treatment programs6 in a humanizing
way, taking into account the diﬀerent institutions7 that are part of each penitentiary center.
In these cases, working time appears as a digniﬁer of the human condition and is related, almost exclusively, to the concept of human development. Humanity has traced its history based on the idea that by working we pay for the original sin, you will earn the bread
with the sweat of your brow, working we become true human beings in transit to a better
life, in struggle for survival. However, “having achieved humanity the knowledge, techniques
and resources necessary to foreseeably obtain the needs for its life, still remains politically,
socially and culturally organized as if it were in a war to obtain them” (Pauselli, 2011, p. 26).
Fewer and fewer people have access to jobs and those who have them work long days in
honor of eﬃciency and competence. Apparently the development that should allow us to
have more quality time, keeps us in a constant struggle to survive, and for a growing group
of human beings makes them “those who no one expects” (Pauselli, 2011). In this group are
or will be people who have been deprived of their liberty. They have enormous diﬃculties
5

6
7

The National Institute of Rehabilitation (INR in Spanish), is the administrative organ in charge of the organization
and management of the diﬀerent penitentiary institutions established or to be established in the country, the assistance of the accused and the rehabilitation of the convicts and the administration of substitute and alternative
measures to the deprivation of liberty.
With the creation of the Institute, the intention is to move from a security and purely custodial model to one that
develops and promotes the rehabilitation and social inclusion of the population deprived of liberty, for which the
articulation of security policies and penitentiary treatment policies is required.
https://inr.minterior.gub.uy/index.php/2016-04-21-16-02-53/2016-05-03-14-58-06
A diﬀerent study would deserve the use of the word “treatment”, it is signiﬁcant that an expression referring to
the fact of healing a sick person is used.
The term institution refers here to logics that regulate human activities, can be represented by norms or laws, or
in many cases be a set of implicit norms that are transmitted from generation to generation (Baremblitt, 1992).

IN THE END, WE ARE WHAT WE DO IN ORDER TO CHANGE WHAT WE ARE
LEISURE AS RESISTANCE FOR WOMEN IN THE URUGUAYAN PRISON SYSTEM.

in accessing a job that could improve their living conditions, and, if added to this, it is taken
into account that they are poor women, with several children and carriers of antecedents, it
can be concluded that the real possibilities of changing their conditions of existence are, at
least, limited, “when you go out, reality hits you” (GF 2)8.
“I started studying, then I went free, it took me months to get a job, and I ended inside
again” (GF 2)
It is then a matter of creating new meanings for the work, according to Rifkin (1996):

Now that progressively the value of the product made by man tends to be more insigniﬁcant
and irrelevant, in an increasingly automated world, new ways of deﬁning the value of the
person and of human relationships must be explored. (p.20)

Focus on leisure, can help to redesign the concepts of work and value for the person.
Within the framework of the Human-scale Development Theory of Max-Neef (2006), development processes could, perhaps, cease to be unique recipes. Then, leisure can be thought
of as a form of resistance, and of resisting conﬁnement, a form of freedom behind bars. For
this it is necessary to answer some questions: Does a person deprived of liberty have the
right to leisure? Is it possible in the idleness kingdom to give value, to humanize leisure?

What can we do to change what we are?

In the search for answers or new questions, possible lines of action research emerge
that can be divided into: those that point towards actions in pursuit of an understanding of
our own presence in the world -from a critical ideology in opposition to the dominant ideology- , and those that are directed to co-construct with the PDL women ways of resisting conﬁnement. They have not been developed yet, they arise as a possibility that is in the process
of concretion. They are a series of ideas that can be added, nourished by others that already
exist or are trying to exist.
It is necessary to make an exhaustive review of the background of this type of work in
other places, other prisons, as well as to “walk the bureaucratic ways” that suppose get the
representation of an organization that facilitates access to certain information and places.
The choice of women’s prisons has a comparative advantage, since they are smaller
than the others, but above all it is necessary, since women are, in Uruguay and in the world,
more vulnerable than men.
I will resist, to continue living9, it is a phrase that could summarize those lines that propose to explore -from the perspective of leisure-, new experiences, that enable the transit
through the experience of the conﬁnement, from a diﬀerent place than the guilt or the debts
payment10. “Boredom and the feeling of loneliness and abandonment result in a life without
a future project, because it is not the owner of his future that one who does not own himself”
(Moﬀat, 1974, p.6). Uruguayan women’s prisons produce boring subjectivities, even when
laughter and loud music are heard. It is diﬃcult for a woman to be the owner of herself, when
GF 2: Students Unit 17 Young Adult Women PPL
“Resistiré” is a song by Carlos Toro Montoro that has been performed by several artists.
10
The sense that capitalism has charged to the word debt does not stay unnoticed.
8
9
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she can not decide how to organize the day or what are the ways that constitute her doing.
“The enclosures are diﬀerent molds, while the controls constitute a modulation, as a kind of
self-forming molding that changes constantly and at every moment, like a sieve whose mesh
varies at each point” (Deleuze, 1996, p 279) . Thus prison acts as a mold, a terrible one, which
submits people who seem to have lost their status to subhuman conditions. But there are
also aspects of it, such as control through tedium, fear or shame, which are continued outside.
Therefore, for this or these projects, it will be necessary “to overcome the captures made by
solemnity, shame and boredom that frequently expel participation, creation, rebellion and
spontaneity of group processes” (Barúa, Colombo, Correa, & Scandroglio, 2014, page 17) and
propose, with leisure as a vehicle, to aﬀect daily life11, produce events that allow us to think /
transform it, understanding it as an event that “takes place, so to speak, at a time when nothing happens, “as expressed by Groethuyssen (cited in Delueze, 1996, p.252).
Give credit to leisure, value in itself. Understanding it, as “the aﬃrmation of a leisure
with positive values for people and communities, a leisure based on recognition of the importance of successful experiences and their potential for social development “(Cuenca,
2014, p.26), that in its autotelic and “exotélico”12, is a meaningful, comprehensive and complex experience, which opposes to harmful leisure and absent leisure.
From the theoretical development of Manuel Cuenca there are two aspects that are
particularly interesting. These are: the link of leisure with the pursuit of happiness and the
consideration of how diverse this concept can be that includes the multiculturalism of the
peoples. This last concept has, in Latin America, special signiﬁcance. In our countries, colonized, places with a history of ignoring, excluding and quasi-exterminating popular cultures, giving rise to the recognition of the other as a social subject of wisdom is a form of resistance.
Related to the ﬁrst point there is in the book of Cuenca (2014) profuse references to
statements by international organizations that propose to review the direct relationship between GDP growth and happiness. The words of Bauman (2009) are valid here: “the strategy
of making people happy by raising their income does not seem to be working” (p.12). If the
search for happiness of people and the peoples can be understood from a diﬀerent paradigm
from the prevailing one, then: is it possible to think about modifying the hegemonic satisﬁers
of fundamental human needs, reconsidering the direct relationship between artifacts and
needs, and educate for leisure as a way to make space for other possible worlds, even in
such adverse conditions?
The proposal will be teaching in leisure, thinking that leisure experiences, as learning
experiences contribute to the construction of subjectivities. Literacy as a metaphor for an
act that transcends mere mechanical repetition and is shaped as a push to creation, transformation.
I read more and better when, learning the substantivity of what I read, I am able to rewrite
what I read, in my own way, and write what I have not written yet. The act of reading can
not be dissociated from the act of writing. (Freire, 2013, p. 114)
Understanding daily life as “the innumerable and heterogeneous set of practices in which the life of the subjects
takes place; the scenario of the production of subjects and, above all, the production of subjectivity “(Fernández
Romar & Protesoni, 2008, p.20)
12
Those rewarding experiences that are used with another purpose.
11
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If the leisure experiences are limited to repeating routines that unfold in small spaces
immersed in hegemonic discourses, it is diﬃcult to think of new subjectivities. Installing the
idea that attending classes or workshops is part of the institutional regulations, embraces
bureaucracy, routine and various forms of exercising power, does not facilitate access to new
or diverse ways of understanding those spaces. There is no place for creativity in the world
of Kafka’s characters.
The events that occur with the diverse experiences of leisure could oﬀer the possibility
of expanding experiences, of sharing new ways of doing, of discovering, of thinking / thinking
ourselves capable of incurring in new routes, “a pibe chorro13 came in and a poet came out”
(Irigoyen, 2013).
As a student says when asked how should education be here? What should I teach?
“Knowledge, the possibility of being able to think like another job” (GF 2)
This phrase, which comes from a woman deprived of freedom thinking about her needs
and desires, helps to think about resistance as the development of a critical ideology. Much
of the expressed above is based on the idea of transforming the world and that can be resistance: change.
Critical ideology focuses in this instance around a critical analysis of the subjective and objective forces of domination, and at the same time reveals the transforming potential of alternative modes of discourse and social relations based on emancipatory interests. (Giroux,
2004, p.185)

It would be ambitious, almost omnipotent, to propose that from this work someone
can change the ideology or ideologies that sustain the relations of oppression and domination
of large sectors of the population. However, simultaneously to resist, we can work to recognize us as subjects of history. As Friere says “the world is not, it is being” ((Freire, 2013, p.99).
However, it is necessary that, in the resistance that keeps us alive, in the understanding of
the future as a problem and in the vocation of being more as an expression of human nature
in the process of being, we ﬁnd the foundations for our rebellion and not for our resignation
against the oﬀenses that destroy our being. We do not aﬃrm ourselves in resignation but
in rebellion against injustice. (Freire, 2013, p.101)

How do the four dimensions of leisure: autotelic, “exotélico”14, absent and noxious
(Cuenca, 2014) relate in the conﬁnement? What are the “certainties” that lie behind selecting
come leisure experiences, and not others, in a context of conﬁnement, or in full coexistence?
What new languages would bring the possibility to talk / think / do the leisures? “It is not
only about combining a language inhabited and inhabitable, that says and tells us, that it is
capable of accepting our experience, even if it is babbling and as if it were bubbling, but also
to elaborate together a certain way of thinking” (Duschatzky & Aguirre, 2013, p.12). To ela13
14

Pibe Chorro is an expression used in Buenos Aires, to refer to minors who come from towns or poor neighborhoods
and make crime their way of life.
Those rewarding experiences that are used with another purpose.

1155

ÓCIOS E RESISTêNCIAS: CRESCER E ENVELHECER EM CONTEXTOS CULTURAIS DIVERSOS

1156

borate together a certain way of exercising leisures, a slightly less naive and richer form, the
result of the job of thinking critically.
What leisures are necessary? For what worlds? What enclosures and freedoms are common to us? What desires?
“I take the soul to the roof, so that it is free and it can ﬂy” (Cabrera, 1993) is a phrase
from a well-known musician from Montevideo that summarizes the place we would like to
go to. This proposal is one, of many others, stairs to the roof.
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AbsTrACT
The leisure practices have been, many times, considered as men’s spaces exclusively. Women’s bodily
activities emerged at the end of the nineteenth century, but the practices allowed to them were only
those that were not considered masculinized. The diﬀerence between men and women is accentuated
since childhood, and these diﬀerences also manifest in leisure. There are several investigations regarding Physical Education, women and gender identity, however, there are few that emphasize gender
relations in leisure time. In this sense, we aim to discuss the inclusion of women in leisure spaces in
contemporary times. This work consisted of a systematic literature review, anchored in the qualitative
approach. Leisure is a space in which representations of femininity and masculinity are produced and
reproduced, as well as other human practices. This ﬁeld of intervention must be problematized so that
we can understand the real impacts of the cultural process of gender diﬀerentiation with regard to the
social possibilities of access and adhesion of the subjects to the corporal and leisure practices.
kEyWorDs
woman; recreation; genre; leisure spaces; contemporaneity.
INTroDUCTIoN

The leisure practices have been, many times, considered as spaces exclusively for men.
This is due to the fact that such activities usually occurred in public places outside the “home”
context; context, which served as a “prison” for women for a long time.
Women’s body activities emerged in the late nineteenth century. However, the practices
allowed to them were only those that were not considered masculinized, or that did not divert the feminine gender of the role of mother dedicated to the home, occupations considered as destiny for women. The basic principles that supported the attribution of corporal
practices to the female public were the maintenance of health and the prevention of diseases
(SALLES-COSTA et al., 2003).
In the current context, we note that there is a process of questioning the social roles
attributed to men and women. This can be credited to the expansion of the questioning of
1
2
3
4
5

Master in Physical Education. Professor at Universidade Paulista. Member of the Study Group in Recreation, Sport
and Leisure (GEREL). Member of the Study Group and Research of Leisure, Corporal Practices and Culture (GELC).
Doctor in Education. Professor at Universidade Federal de Uberlândia.
Master in Physical Education. Professor at Universidade Paulista. Member of the Study Group in Recreation,
Sport and Leisure (GEREL).
Undergraduate student in Physical Education at Universidade Paulista. Member of the Study Group in Recreation,
Sport and Leisure (GEREL).
Doctoral student in Science of Human Moviment at Universidade Metodista de Piracicaba. Member of the Study
Group and Research of Leisure, Corporal Practices and Culture (GELC).

1157

ÓCIOS E RESISTêNCIAS: CRESCER E ENVELHECER EM CONTEXTOS CULTURAIS DIVERSOS

1158

the contemporary feminist movement about the invisibility of women in public spaces, in
artistic production, cultural, scientiﬁc and questioning of the private sphere of the home and
reproduction as a social function of females of the human species (LOURO , 2012).
When we questioned the relations between the genders and the corporal activities, we
found some practices that were considered masculine, for example, the skate, besides that,
also passed through social process of marginalization. According to Velozo (2009) people
practicing this modality are often associated with tobacco, beverage or drugs, that is, practices considered to be unhealthy.
The diﬀerence between men and women is accentuated since childhood, where boys
are encouraged to be adventurous, competitive and aggressive, and girls should be more
subtle, become interested in family life, be dependent and sensitive. These diﬀerences also
manifest themselves in leisure, thus “the movements of women, today, can no longer concentrate all their forces in the struggle for equality in the ﬁeld of work ... there is a long way
to go refering to (...) leisure time (...) “(MARCELLINO, 2012, p.38). Gender issues permeate
several social spheres, thus highlighting the emergence of this issue within Physical Education
and, more speciﬁcally, in leisure studies.
It is important to note that we understand the concept of gender “as a discursive device
that constructs, even, the notion of nature in establishing the ﬁction of sexual diﬀerence”
(PRADO & RIBEIRO, 2014, p.206). For this post-structuralist perspective the own deﬁnition of
man and woman is established within a particular cultural and discursive context (Butler, 2003).
There are several investigations regarding Physical Education, women and gender identity (PRADO& RIBEIRO, 2014; ALTMANN, 2001; MARIANO, 2010; JESUS E DEVIDE, 2006), however, there are few who emphasize gender relations in moments of leisure. In this sense,
we aim to discuss the insertion of women in leisure spaces in contemporary times.

methodology

This work consisted of a systematic literature review, based in the qualitative approach
(MINAYO, 1994). The study of the systematic review type deals with a critical review of literature that aims to contribute to delimit the existing production in a given context allowing
to point out gaps, limits and also possibilities for future investigations (CECíLIO et al., 2013).
In order to carry out this survey, we consulted the Scielo - Scientiﬁc Electronic Library
Online databases, Lilacs - Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences and Portal of Capes Journals. The survey of the academic production on gender and leisure was made
from the intersection of the word “leisure” with the words: woman, gender and feminism.

Notes on leisure

The coming of the French sociologist and leisure studious Joﬀre Dumazedier to Brazil in
the 1970s through the Social Service of Commerce promote leisure studies, which came to
be discussed more emphatically.
Leisure can be understood as social practice that relates to diﬀerent spheres of society,
such as work, economics, education and politics, for example. The comprehension of leisure
can come from two perspectives. The ﬁrst considers leisure as a right won by workers. The
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second, as a possibility of culture production through the experience of diﬀerent contents
(WERNECK, 2000).
Marcellino (2010) deﬁnes leisure as being,

the culture - understood in its broadest sense - experienced (practiced or enjoyed) in the
“spare time”. What is important, as a deﬁning trait, is the “disinterested” character of this
experience. They do not want, at least fundamentally, another reward beyond the satisfaction provoked by the situation (p.29).

We can say that leisure is the product of urban-industrial society. In this sense, it can
serve as an instrument of alienation or confrontation against the current social and political
conﬁguration (MARCELLINO, 2010).
Dumazedier (1976) presented a concept of leisure that defended that its practice should
be “not imposed”, disinterested and individualistic. The practice of leisure should therefore
be a result of the individual’s will and linked to their interests, however, should not be related
to the purpose at all, but the satisfaction provided by the leisure activity itself.
Furthermore, the same author believed that leisure could be characterized as a time of
rest, fun and development. Marcellino (2010) also points out in his studies the importance
of personal and social development during leisure, and can be conﬁgured as an instrument
of social change. However, for this it is necessary a public policies that guarantee the experience of the population in diversiﬁed leisure activities.
Leisure can also be seen in its educational function, both as an object of education, that
is, when we educate / learn for leisure practices, and as a vehicle for education, characterized
by the use of moments and leisure spaces as places of learning.
We highlight what Marcellino (2010) calls barriers for leisure, characterized as impediments to the full experience of this cultural manifestation. We can quote some indicated by
the author as the social class to which the individual belongs, the degree of schooling, age
group and gender. Among these, we emphasize the impediments to leisure activities related
to gender.
Women are disadvantaged compared to men, or by the housework routine, or by double
working hours, and especially by family obligations arising from marriage, in a society that,
despite advances in this ﬁeld, continues to be sexist. (Marcellino, 2012, p.25).
The author states that there is a diﬀerence between the use of leisure time by men and
women. The reasons for this diﬀerence are related to cultural and social aspects. There are few
public leisure practices considered appropriate for women’s experiences (MARCELLINO, 2012).
Leisure is constituted as a space in which representations of femininity and masculinity
are produced and reproduced, as well as other human practices (GOELLNER et al., 2009).
This ﬁeld of intervention must be problematized so that we can understand the real impacts
of the cultural process of gender diﬀerentiation with regard to the social possibilities of access
and adhesion of the subjects to the corporal and leisure practices.

gender and corporal practices in contemporary times

Among the diﬀerent social markers that produce social practices of marking diﬀerences
that often generate discrimination, prejudice and violence, the concept of gender can be
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useful to question the asymmetric relations of structured power between men and women.
Thus, it is not the anatomical and physiological diﬀerences between the subjects that are
responsible for unequal social relations, but how these diﬀerences are interpreted and (un)
valued in the cultural plane.
Louro (2004) argues that the term gender has been used by the second wave of the feminist movement in the 1960s. This academic investment made it possible to understand
that historical relations produced the invisibility and subalternity of what is considered feminine, excluding women from the public spaces of the work, representation and creation.
According to Scott (1995) the term gender can be understood from two criteria. The
ﬁrst refers to understanding the term as a historical and social construction over what is considered as feminine or masculine in a given context. The second point to be evidenced is to
perceive gender as a primary form of naming the power relations between men and women,
a maneuver that enhances what is considered masculine and subjugates the representation
of the feminine to the domain of social impossibilities.
We understand gender as a discursive device that builds the notion of nature by establishing the ﬁction of sexual diﬀerence. The considered as feminine is devalued in the social
spaces which contributes in order that both women and men who do not performatize a virilized masculinity become constant targets of depreciations that, in the materiality of the
culture, will direct these bodies to speciﬁc and disqualiﬁed social positions.
Butler (2003) argues that it is not possible to understand how subjects out of a discursive
context. It reiterates that identiﬁcation as a man or woman is marked by the gaze of the
“other,” that is, it can not be considered as a natural feature of bodies.
Thus, it is not hard to see that women who subvert regarded as feminine, or “male” of
the human species that produce a non-hegemonic masculinity, undergo social situations that
tend to unpowered them as possible forms of life. They become lives that can not be comprehended because they provoke a rupture in the normative perspective with which we are
led to understand the world (BUTLER, 2003).
In this sense, the social spaces need to be reconﬁgured to increase the possibilities of
action and causing the recognition of all forms of human expression.
We understand that all social practices constitute as spaces for the reproduction of representations for the masculinities and femininities bodies. Sport, for example, presents itself
as one of the most signiﬁcant cultural phenomena of contemporary times, being also a space
for the (re) production of these representations (FERNANDES et al., 2015).
For Goellner (2005), some arguments reinforce the idea that women should not participate in some sports, such as football and ﬁghts, for example. According to the author, this
type of thinking refers to the “naturalization of a representation of femininity that establishes
a linear and imperative relationship between woman, femininity and beauty” (p.367).
We can see that girls are conditioned to behave in the manner expected by society,
while boys culturally appropriate greater freedom from behavior, clothing, toys and, as the
focus of this work, body practices. It should be noted that, in relation to the development of
physical abilities and motor skills, boys end up privileged when compared to the education
of the girl who, because she is considered “sweet” and “delicate”, is policed in relation to
her possibilities of movement.
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Most people think that is unusual female participation in practices initially considered
masculine, such as football, ﬁghts, skateboarding; and end up associating such practices with
the masculinization of women.
Figueira and Goellner (2013) about the practice of female skateboarding in Brazil, highlight the diﬃculties of women adhering to this practice. From the assumed theoretical references it is possible to infer that the absence of the female presence on the skateboard is
due to a cultural understanding of this practice as a masculine activity.
Soccer is another sport that is socially understood as masculine. Women who identify
with such sport and end up gaining visibility through it are often considered as masculinized,
while “should” represent femininity and beauty (GOELLER, 2005). Such labeling aims to deny
the female experience in such practice from the rejection or the establishment of the ghost
of the lesbian.
Another example can be credited to the participation of women in the scenario of ﬁghts,
territory historically deﬁned as masculine. The year of 2013 came to be a highlight in the studies
on the theme, since the ﬁrst ﬁght between women promoted by the Ultimate Fighting Championship (UFC) in Mixed Martial Arts (MMA) was held this year (FERNANDES et al., 2015 ).
Figueira and Goellner (2013) argue that sport shows itself as a generalized and generalizing space because of its cultural construction, in which are added discourses and values
that end up marking the representations of femininities and masculinities in the bodies.
We believe that leisure is a space in which processes of exclusion can be identiﬁed in
relation to gender. On the other hand, it presents itself as a possibility for social transformation, since we can appropriate its educational characteristics already evidenced, characterizing leisure as a vehicle for education.

Final considerations

Through a systematic review of the literature, we propose to analyze how the woman
has been inserted in the leisure practices. In a walk through history, we can check the social
and cultural exclusion of women in relation to various body practices and social roles.
We believe, however, that this picture is changing over time, and that the woman is
conquering its space in the various spheres of society, such as work, sport, leisure, among
others. Despite this progress, we can not yet claim that there is social and cultural equality
between men and women.
During our research in the mentioned scientiﬁc bases, we noticed an abundance of articles that make the relation between woman, sport and leisure, bringing the historical and
contemporary aspect of the feminine experiences in the diverse cultural spaces.
We understand that this work is the beginning to think about a broader gender issue, abandoning the idea of the masculine / feminine binomial, which represents much of what is found
in the academic productions that propose to lecture on gender and leisure, for example.
Several authors who are dedicated to the study of gender argue that today the binary
classiﬁcations of gender and sexuality do not cover all the possibilities of living and identities.
In this way, we end this discussion with some inquiries, and the other manifestations of
gender and sexuality that ﬂee to male / female and heterosexual / homosexual binaries,
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what are their places and social roles? What are your leisure spaces and practices? What
barriers are found for the practice of leisure?
These and many other questions give us direction for further research, which we believe
to be necessary and scarce in the area of Physical Education and Leisure.
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soLITAry ToUrIsm From A gENDEr PErsPECTIVE1
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Sarai Martín López3
summary

This article has the will to share, visualize and study, from an anthropological perspective, in which way
some tourism practices become potential counter-hegemonic practices in terms of gender. Landing on
the stage of a polyhedral and unstoppable tourism activity, we witness an increase of the type of travel
and tourist stays carried out by individuals who travel alone. More speciﬁcally, by women who decide
to temporarily distance themselves of the environment they live, for their account, facing a more or
less brief separation experience. In this way, the idea that we propose is the transforming capacity of
the trip, as a form of leisure capable of questioning and answering limiting discourses printed on the
bodies of women, as well as on their perceptions of danger and security in the experimentation of the
tourist practice
kEyWorDs
Backpacking tourism; solitary tourism; anthropology of ritual; gender and resistances; support networks.

Introduction

The tourism practiced by these travelers responds to a typology popularized during the
last decades known as “backpacker tourism”. A model of tourism that has its roots in the
mystical ﬁgure of the pilgrim; this time in its secularized resigniﬁcation. The desire to acquire
extraordinary life experiences starting with the minimum material resources, and the feeling
of rejection of mass tourism are the main motivations of those who practice it. They try to
detach themselves transitorily from the daily pressure and boredom, but above all, they
yearn to discover suddenly the unexpected, abandoning themselves to the structural contingency from which a kind of revealing virtue of “meaning” is expected. The possibility of
this happening is, in fact, its transitory condition, in suspense, in eﬀect, liminal. It is in this
distancing, or departure (Urry and Larsen, 2011), that the travelers ponder, while drawing
their trajectory in the wandering, a whole “metasocial story” (Geertz) about their way of
(self) perception and relationship with the environment within the capitalist order. Thus,
consciously or unconsciously, these travelers apprehend this particular form of leisure to disarticulate somatically and reﬂexively deeply integrated budgets. Among them, those related
to the anxieties and security measures that are supposed to activate women because of their
condition as vulnerable agents. In this sense, elements such as the support networks established with other travelers and the population of the place of destination acquire importance, or, for example, self-protection strategies activated by the travelers. We propose,
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therefore, the existence of tourisms -in plural- capable of deconstructing and resisting collective fears and discomforts, reconﬁguring even the experiences of mobility and their borders signiﬁed from a gender bias. We also consider talking about it as a leisure time in
movement, nomadic, along which new codes of sociability ﬂourish in the spontaneous encounter that takes place in a space built on the journey.
Speciﬁcally, the present work is based on the information obtained through four semistructured interviews to women who, for various reasons, have undertaken one or several
solo trips in the age range between eighteen and thirty. The reason lies in the intention of
adjusting the analytical framework to the young population - the most representative demographic proﬁle of backpacking tourism (Martín-Cabello et al., 2017) -, as well as the need
to deﬁne a model that would allow traits to be traced common in the motivations of choice,
experiences and practices of the travelers. Since the informants present variability in the frequency of their displacement, and, therefore, in their formed identity as travelers, their narratives will also adopt diﬀerent meanings from the experience reported. In this sense, three
of the interviewees (Coral from the 18, Sandra from the 18, Sahana from the 20) travel, or
have traveled4, alone more or less frequently, being that the story revolves essentially around
them phenomenological consciousness of the general experience of the solo journey built
on their set of experiences. Only one of them (Angie at 27) founds the story in her solo journey from Madrid to Santiago de Compostela, which oﬀers a perfect example to warn of the
mystical foundations of tourism. Finally, for the format of the interviews, variables such as
nationality, motivations in the decision to travel on their own, destinations, their perceptions
of security and danger as determinants in the organization of resources, as well as their subjective impressions of emancipation were individually prioritized.

backpacking and solitary tourism. An approach to new tourist typologies

The profound transformations that have aﬀected tourism activity have also led to the
emergence of a wide variability of classiﬁable typologies. As this was democratized as an affordable option on an increasing scale of people, tourist preferences changed in the same
way (Fuller, 2014, p.13). The inexhaustible range of motivations and expectations, the always
imagined destinations of welcome or the channels used for the execution of the displacement, are some of the determining elements for their identiﬁcation, deﬁnition and classiﬁcation. Indeed, an expressive example of such diversiﬁcation would be represented by the
backpacking and solitary tourism that we are dealing with here. The backpacker, referring to
the considerations of Martín-Cabello et al., would respond to a type of tourism that undertakes “a long-term trip organized by himself, in which he makes a small economic outlay,
with multiple destinations to which he arrives through a ﬂexible itinerary away from that
provided by the mainstream tourism industry “(2017, p 434). So, despite the mistrust of tra-

4

One of the informants (Sandra) relates her experience from a present situation, whose circumstantial characteristics
diﬀer from her most active stage as a traveler within the range proposed for the sample of the present work. It situates this inﬂection point as a result of giving birth, a fact that changed both the frequency and the conditions
of its tourist displacements, thus conﬁrming the malleable character of the tourist in terms of a particular combination of circumstantial factors.

DREAMS OF THE LONELY TOURIST
NARRATIVES AROUND SOLITARY TOURISM FROM A GENDER PERSPECTIVE

velers to be assimilated to the category of “tourists”, the truth is that they do not escape its
deﬁnition5.
Openness, freedom and self-knowledge are fundamental elements for the backpacking
and solitary journey. Traditionally, backpackers have been linked “to an exceptional type of
traveler, who enjoys more freedom in choice, design and travel style than the classic tourist”
(ibid., P.201). Going out into the world with little to the indefatigable pursuit of adventure is
the common point of all our informants. They travel to break the routine and enjoy. Feeling
free to do whatever they want without restriction, while exploring their identity.

P:Why did you choose to travel alone?
R: I felt I had more freedom to see the places and thing I wanted to see at my pace without
compromising. I also had the opportunity to get to know new people which I couldn’t have
if I travelled with several people. I also had the liberty to make quick decision without discussing with more people
P: Which is your main motivation for travelling?
R: Engaging in new cultures, get to know more places and people who live there, adventureseeking side of me is one reason. One of my main reasons is that it is therapeutic to get away
from my busy life and kinda helps me when I feel depressed. (Sahana; January 10th, 2018)

This vision of tourism as something purely experiential is “characteristic of people who
undertake the search for alternative forms of life and is akin to those postmodern and disoriented travelers, particularly the so-called backpackers” (Fuller, 2012, p.45). But all this does
not take away its therapeutic and liberating potential, which allows the traveler to reconnect
with the reality that surrounds them. The trip is not only a catalyst process of energy in particular joys, but also represents a source of self-knowledge, of investment of time and attention in oneself6. All this materializes in the identiﬁcation sign by deﬁnition of this class of
tourists, which is, in eﬀect, the backpack. This not only represents a material load that will
be carried throughout the trip; it is mostly a symbolic load that combines the emotional and
cultural baggage of the subject. This latent signiﬁcance of the trip is transmuted, then, in the
form of a concrete object in which the traveler inoculates the emotion of concentrating in it
the unpredictable future of their journey. Thus, the backpack becomes the signal that everything can happen, leading to the possibility of new and exciting experiences.
These experiences alone helped all our informants to experience a new way of life, to
let go of the daily preoccupations that haunted them and to open themselves to other possible worlds. However, their description as solitary travelers is not without discussion. In accordance with the irresolvable and immanent paradox of loneliness, this is an experience
that in many cases they did not feel lonely, as long as it meant the absolute lack of company:
I do not consider being in the world to be alone. And I understand that physically someone
sees me and they can see me alone. But, for example, when I leave the station with all the
adventure... since I buy the ticket or I talk to someone or I take the bus... It’s seems that so-

5
6

The distinction is that “tourists [...] would seek relaxation and leisure, travelers would be socially motivated (visit relatives or friends) and backpackers will pursue emotion and escape from routine” (Martín-Cabello et al., 2017, p.11).
Consistent with the interpretations presented, one of the informants, Coral, eloquently reveals the following: “to
dedicate hours to think about everything and that you had not had time to stop and think during the routine. El
Camino was to dedicate time to oneself “(January 16th, 2018).
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(Sandra; January 19th, 2018).
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The arguments of their choice to travel alone are common: make quick decisions, avoid
arguments or connect with the environment. But primarily they travel alone for the freedom
that comes with the absence of commitments that could be obstructing the achievement of
their purposes. Not depending on anything or anyone. Although they all pursued the attainment of self-discovery through the experimentation of their solitude, they were always surrounded by people. The cooperative networks woven throughout the trip are important in
this regard. These people - be they local or other tourists - become essential during the journey of the lonely backpacker. Or do they travel alone to enter into such cooperation networks? To feel accompanied during their loneliness, accustomed to an urban context where
one feels alone surrounded by people? As Graburn (1992, p.65) reminds us, “the magic of
tourism” increases when bonds of solidarity are established and they reinforce the bond between a certain social group.
But, regardless of the liberation and self-knowledge that allow this type of travel, you
cannot ignore its gestation within the boundaries of transnational capitalism. The errant ﬁgure of the backpacker in his adventurous eagerness, their capacity for adaptation and selfmanagement and living in diverse contexts, evokes a romantic idea of life conceived as a
non-everyday passing that connects them with the requirements of the current labor system.
Globalization has had a profound impact on the promotion of backpacking tourism, highlighting the constant and immediate contact between diﬀerent people, cultures and places.
The causes of the massiﬁcation of this tourism typology are due to the emergence of ﬂexible
labor markets with abundant employment for qualiﬁed young people, low-cost means of
transport, the inﬂuence of the media and the development of the Internet, which allows making long trips without disconnecting from home. And not only at a level of mobility, but the
skills acquired by the backpacker in their travels are related to the neoliberal values required
in the current labor market -independence, mobility and conﬂict management-, being able
to consider backpacking as an apprenticeship for the future work. Coral, for example, refers
to travel as a way of “learning to handle all the bumps and triumphs in life” and “taking control”. Like Sandra, who thanks to her practice as a traveler the acquisition of languages, without which it would have been impossible for her to obtain her current job.

“It was like a dream”7 or the pilgrim reminiscences of the solitary journey

There is a broad and classical literary production in the anthropological discipline responsible for questioning the motivations and implications of displacement, wandering, transiting, moving from one space-time to another. This is the one oﬀered by the anthropology
of ritual, and on which the anthropology of tourism has its own theoretical bases (Graburn,
1992, p.46). It is precisely what we try to see here in the context of tourist trips in general and
the experiences of our informants as solitary travelers, in particular. These experiences will

7

One of the informants alluded to this allegory to which historically reference has been made to talk about the
ritual experiences, that is to say, of a past that only keeps the memory more or less blurred, more or less deﬁned,
thus providing it its dreamlike character.

DREAMS OF THE LONELY TOURIST
NARRATIVES AROUND SOLITARY TOURISM FROM A GENDER PERSPECTIVE

conserve in their internal structure the ritual scheme of the traditional pilgrim practice (Jafari,
1987), the mystical-ritual traveler par excellence, whose ultimate goal was perhaps to be enlightened by a sort of renewing power of meaning; taking into account that these displacements have to be thought in a postmodern context of constant and accelerated transformation
and resigniﬁcation. That is why when referring to these trips as reminiscent of the pilgrim logics, it is not so much about the recovery of their liturgical heritage, but about an adaptation
from the values of our modern and secularized western society (Herrero, 2008, P. 123).
The ritual is composed of a series of antagonistic categories, the sacred and the profane
being the most elementary one (Graburn, 1992, Jafari, 1987, Turner, 2007 [1980], Van Gennep, 2008 [1969]). In this case, the tourist trip as a form of leisure, in the sphere of the extraordinary, is also constituted from its opposite, the daily and laborious life -and
consequently, ordinary-, thus becoming a clear reﬂection of the way in which that modern
society orders time and its social life based on the repetition of alternations between both
worlds (Graburn, 1992, p.50). All of our interviewees made their trips within the holiday period, a living space designed to escape from the pressure and return with a renewed energy
to face again their daily life. This is how Sahana seems to feel when she reveals that “the
main point here is to get away from my busy life. That helps me a lot in diﬃcult moments. It
is such a therapeutic way of healing my own demons” (Sahana; January 16th, 2018). It seems
signiﬁcant the therapeutic or healing value pursued during this period, either to rest from
the daily tensions or to mark a separation in a disruptive moment within the vital path of
the informants. The solo trip of a backpacker type is reinterpreted by its practitioners as a
way of psychotherapy, in which periods of personal crisis and other vital transitions become
the main stimulus for its realization (Herrero, 2008, p.122)8. These types of motivation and
travel expectations have historically been another dimension of the life journey of people.
And, although it once transcended the threshold of playfulness to serve a preparation for
another phase of life (Martín-Cabello et al., 2017, p.16); both functions now seem to intertwine in the motivations of travel. In fact, the “compensations of modern tourism are formulated in terms of values that seem worthy of reverence: mental and physical health, social
category, and diﬀerent and exotic experiences” (Graburn, 1992, p.56).
Following the scheme of the rites of passage, the trip would respond to the same sequence of separation, margin and aggregation (or incorporation) (Van Gennep, 2008 [1969],
Turner, 2007 [1980], p.104). As said before, there are two incompatible realities - the sacred
and the profane - to such an extent that the bridge is necessary, an “intermediary period”
that allows the transition from one to another from a series of ritual techniques that operate
as keys to cross the thresholds that separate both spheres. In other words, the passage from
a ﬁxed location within the social structure to another implies a crossing (Fuller, 2014, p.22),
in this case, the period during which the trip takes place. The experiences of separation suppose a kind of “jump to the emptiness” -alluding to the metaphor of the springboard proposed by Jafari (1987) -, to the nothingness, that imply a strong sensation of exaltation, so dense
8

The case of Angie is paradigmatic, who tells us that it was “her moment”, after a series of transitions (eg, breakup
of a sentimental relationship, emancipation from home), when she decided to set out on her way to Santiago de
Compostela: “I mean, my goal was not to reach Santiago, my goal was to do something alone and to be comfortable
doing it alone “(December 17th, 2017).
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that the informants seem to even revive it in the own phenomenological exercise of the trip
being related.
“Departure” is the notion with which Urry and Larsen (2011, p.3) remind us of the break
with routine and daily practices, opening the way for a perceptive order that contrasts with
the worldly view of reality. When departing, they are aware that part of themselves will stay
on the trip and will not return home with them. This is what Van Gennep (2008 [1969]) called
“symbolic death” (Graburn, 1992: 53), whose subsequent consequence will be the renewed
resurrection of the individual. In this case, one of the characteristic elements of the tourists
is that “spirit of search” (Graburn, 1992), incentive for the experimentation of feelings of risk
and resistance -as is the case with the ethic of the pilgrim as a “sacriﬁcial ritual” (Herrero,
2008, p.126) - that would imply a dense and chaotic learning process and, consequently, a
transformation. The journey as a step ritual results, by deﬁnition, in a process of subjective
and collective transgression diluted in the individual unit represented by the traveler. For
example, Coral explains that “she has always come back with clear ideas”: “Now I like to feel
strange in places I do not know. It is a way of feeling comfortable with myself, and as they say,
‘ﬁnding oneself’. One returns home diﬀerently “(January 16th, 2018). When the traveler crosses
that border they enter into a phase of suspension, putting in brackets the norms and rules
that constitute the ordinary sphere (Jafari, 1987), thus allowing “to release many of the taboos, fears and prohibitions that govern behavior of their society of origin “(Fuller, 2014, p.22):
I started walking, and I freed myself from everything. In other words, it was like hm ... “you
are going to do what you want at every moment”. [...] For me it was like ... liberation in all
the senses [...], without any planning and without anything. (Angie; December 17th, 2017).
I have a very busy life, lots of things to take care of. Traveling liberates me of this kind of
pressure and responsibility. I feel realized and free when I am somewhere away from home.
I can be more spontaneous, enjoy life more since there are no responsibilities chasing me
there. I act bolder and reckless abroad. Free (Sahana; January 16th, 2018)

But as we will see in the next section, the fears and taboos subverted by the interviewees can be thought as unique way to the experimentation of gender to which they are ascribed in their society. Thanks to this process of distancing from the society of origin and
their encounter with “other” frames of reference, the content of the society to which they
belong is revealed by contrast. They open themselves to an intense period of reﬂection, confronting not only the possibility of self-questioning their way of life, but the conditions of the
modern social structure in its generality, as well as the positions occupied within it. They
would execute, in the course of their trajectory, a whole meta-social comment (Geertz)
where, “like certain other liminoid genres of symbolic action elaborated in the leisure time
of modern society, pilgrimage has become an implicit critique of the life-style characteristics
of the encompassing social structure “(Turner and Turner, 1978, p.38).

Lonely travelers. The empowering value of solo travel

If the anthropology of tourism is relatively recent, its concerns about the gender’s issue
are even more so. In spite of this, within this brief production the potentialities of tourism
have been observed -and criticized- as a total social fact to intervene in gender roles, as well

DREAMS OF THE LONELY TOURIST
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as to warn at the same time the gender subordinations that result and are reproduced in
the bosom of the latter (Fuller, 2012, p.2). According to our line of analysis, we ask ourselves
what is the value of these trips for our informants in order to transgress patriarchal patterns
under which women’s empowerment capacity has been historically and systematically hidden. In this regard, we wonder whether the possibilities of backpacking tourism concerning
a reversion into a greater autonomy, independence and self-knowledge, and the capabilities
of travel as a transit ritual for these purposes, acquired diﬀerent eﬀects when those who
embody them are women. In order to analyze these issues, it is necessary to trace in the collected narratives the conceptions around the ideas of “security” and “danger” throughout
the trip, as well as the motivations that have led the interviewees to undertake journeys on
their own. Here we present some of the answers obtained when questioning them about
the aforementioned issue:

Then I said “well, why do not I go alone?” In other words, for me it was a challenge because
I had never done anything by myself in my life. Nothing alone is: I have not gone eating
alone ... The only thing I have done alone in my life is ... Mm ... walk. Spending alone a lot
of time. But I had not done anything like that. [...] But it is true that I felt greatly empowered
by that trip, because it was like “if I can do this alone, what will I not be able to do by myself?
If what you are most afraid of in life is traveling alone [...]. Well, when I came back from that
trip I felt strong. I felt like I didn’t need anyone (Angie; December 17th, 2017).
Depsite being a woman, I have been from those who have gone through the street at night
[...], I am not generally a fearful person. If I want to do something I do it; if I feel I do not have
to do it, if I feel insecure about it, I do not. If I feel that I do not have to walk on a street, I do
not go there. But I have had more stories of fear in my society, [...] when I am more disconnected from my intuition and when I push myself through a street because I have to pass,
than when I have been traveling (Sandra, January 19th 2018). (Sandra; January 19th, 2018).

My parents are not so happy that I am traveling alone as I might put myself to risk as a
woman. However my friends are encouraging of something they call “bold attempt” as some
of them do not feel safe traveling alone (Sahana; January 16th, 2018).

Despite what a priori we may think, in the development of the interviews we have realized that women who undertake a solo journey do not feel invaded or conditioned by a feeling of insecurity, quite the opposite. In this sense, we ﬁnd that four elements identiﬁed
throughout the work acquire importance: (1) the cooperative networks between travelers
who share experience, as well as between the travelers and the population of the place of
destination; (2) the self-reproduction of a subjective safety bubble by the traveler; (3) the
anticipations or expectations created by the traveler herself, her environment and the collective imagination around this type of travel; and (4) the self-protection competences developed by the lonely traveler. Let’s see some excerpts from the stories that serve to illustrate
the above:
But what I mean is that when you are traveling alone, you are very attentive to everything,
to the people around you ... [...] But it is true that you are very careful, you are taking care
of it and the people cares for you, men and women, eh? And there is a protection ... (Sandra;
January 19th, 2018).
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Of course, also what is the notion of danger, how do you feel in the world ... I feel very safe
in the world. And yes, there are accidents but this is part of life. But for me, the world is a
place, of caring, of socialization. And not only because of being a woman alone, a man alone
... People care and take care of each other. And I appreciate this feeling of community that
sometimes in the cities is lost a bit (ibid.).
Those ‘improvised’ and somewhat ‘disorganized’ trips. It is true that, if my parent had known
it, they would not allow me to travel. Basically because they always remind me of what we
later see on television: disappearances (usually of women). In this I agree, that sadly you always have to have security to go out there, and have people you can count on in case of
‘danger’ (Coral; January 16th, 2018).

The informants are no strangers to this discourse fueled by the collective imagination
about the insecurity surrounding the women’s experience, as well as the protection measures
they are supposed to take based on their gender. We identify this imaginary as the same that
underlies the existing fear of the naturalized vulnerability of women in public space, within
which a strong sense of insecurity is infused into everyday actions such as returning home
without company. It would not have as much to do, therefore, with a real danger as with a
sense of structurally imposed insecurity. A clear example of this is the analysis proposed by
Bard-Widgdor, G. and Bonavitta, P. (2016) around the discourses deployed by the mass media
following the femicide of two young Argentine backpackers in Bolivia. The patriarchal imaginary diﬀused by these coincide with that expressed by Coral. We see how public opinion as
a “creator of reality” contributes to the maintenance of social representations that exclude
women. It is constructed this way, through the exercise of this symbolic violence, a whole
system of fears and risks perceived and incorporated by women in the form of limitations.
But, as we expressed earlier, the risk not only does not seem to be an inhibitor for the interviewees, but sometimes becomes an incentive fueled by the desire to “meet the unknown”
and “feel alive.” We see it clearly in Sahana’s story: “I really want to enjoy a risky journey. I
want to put myself in risky situations, feel the danger around me. I want to feel vulnerable
and some sort of alive. Experience something new and exciting “(Sahana; January 16th, 2018).
Considering the above, it would not be out of place to consider the solitary journey as
an empowering experience for women who decide to carry it out. Facing this type of situation
allows them to subvert this same collective fear, while at the same time it warns of putting
into practice skills for self-improvement.
Based on the considerations collected by authors such as Elizalde (2010 and 2011) or
Nogués-Pedregal (2007), the tourist activity practiced by our informants is likely to become
a form of leisure that the authors defend as “counterhegemonic” and “transformational”.
Understanding it as an “experience of openness marked by an attitude that breaks and transgresses with what is considered allowed and what is considered lawful” (Elizalde, 2010,
p.444). It is perhaps the willingness to transcend the corporal and cognitive frontiers underlying the logic of the desire to “put oneself at risk”, in the purest sense of “being in danger”.
A danger that seems constantly lurking in the experience of women who suddenly ﬁnd themselves without company and far away from a subjectively perceived as safe area. Thus, the
backpacking experience is resigniﬁed from the position of the traveling woman. On the one
hand, exposing itself to a unique experimentation of the ﬁltered world through its gender
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condition; and, on the other, by self-supply of resources available for reproduction - and displacement (e.g. backpack) - of a security area.
Thus, the journey of the lone backpacker, as a leisure practice, produces “alternative
forms of culture and resistance to hegemonic formations” (Nogués-Pedregal, 2007, p.11).
Not thinking so much, in this case, like a response to the leisure and tourism industry as a
globalizing project (Bedoya and Alonso, 2007), but rather as the capability of oppressions
being visualized and transgressed by the action of the otherness of bodies.
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THE CommUNITy As A PrACTICE oF rEsIsTANCE. THE CAsE oF AN
AssoCIATIoN oF ADDICTs IN rECoVEry1
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sUmmAry
The current presentation has the intention of explaining the role that the community has played as a
resistance strategy in the addiction rehabilitation process of a group of men and women that are part
of a association that is dedicated to attending this social group.
This work forms part of an investigation of a qualitative cut that uses the biographical method.
For the current text we worked life story of the founder of a association of addicts and family members
of addicts that has existed for twenty ﬁve years. Among the results it is observed that the addicts in rehabilitation on their quest for a place in society where they can feel part of and accepted, have found
space in such an association, that works as a community where common interest are shared and universal values are put in practice, such as respect, understanding, mercy, unconditionality and honesty,
that derive in forms of inclusion, identiﬁcation and persistence. The community is a means in which
the addicts in rehabilitation weave new ways of relating amongst themselves and society.
kEyWorDs
resistanc; community; addictions.

Introduction

This work forms part of an investigation of a qualitative cut that uses the biographical
method, that recovers a case of a association who intends the conformation of “communitary”, as a practice of resistance - empowering, emotional reconﬁguration and development
of the capacity of agency - into addicts in rehabilitation. For the current text we worked life
story of the founder of a association of addicts and family members of addicts that has existed for twenty ﬁve years.
We part from the assumption that the addiction phenomenon transcends into the consumption of substances and is associated to behaviors denominated as “auto destructive” ,
with diverse forms of dependencies, with the diminishment of autonomy, emotional fractures
and ruptures from the main links of who lives the problem.
Addictions are a age old phenomenon whose consequences in current times are associated with fractures in the social tissue. In the words of Giddens(1994), Appadurai (2001) y
Bauman (1999), a characteristic of modern society is the blurring of social institutions, mainly
the family, the church and the state, all of which have seen a decrease in their inﬂuence over
other people. The family has been reconﬁgured because of accelerated changes in society
(Enriquez, 2009), generational gaps are widening a little more each time.
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The addiction phenomenon is just a thread in the complex weave of the social problematic of Mexico and the world. Recurrent economic crisis, poverty, accelerated social and
cultural change toward modernization and globalization (Borges, et. al., 2001), the rise of
violence lived by children and youth (Castelan 2005) and recent internet abuse prevalence
(Garcia del Castillo, et. al. 2008) are characteristic factors of the modern time, associated to
the issue that regards us. This is in addition to the fragmentation of societies, communities,
families and subjects.
Men and Women with addiction problems show a decrease in their autonomy, ability
choose , in their capacity of agency in of itself. Their most signiﬁcant bonds have been fractured, as almost all aspects of their life, with includes diﬀerent ways of exclusion from the
rewards of society, their way of feeling a part of a society has been aﬀected “at least one
part of the drug-dependencies, of any kind, are due to an situation that is not always done
deliberately or […] always conscient of the individual in the search for a new identity”(ovejero,2000, p. 5). Associated to the consumption and addiction are desire of belonging, of
being accepted and being a part of.
The current presentation has the intention of explaining the role that the community
has played as a resistance strategy in the addiction rehabilitation process of a group of men
and women that are part of a association that names itself “A group of men and women who
are addicts in recovery that form a community where we feel a sense of belonging, acceptance and love, and therefore, a part of society”. For Bauman: “If a community was to exist
among the world of individuals, it can only be one that revolves around sharing and mutual
care, a community that attends to and holds itself responsible for equal human rights and
the equal possibilities of exercising those rights” (Bauman, 2006).
Resistance is the permanent and unrestful search for autonomy and positioning in society. Resistance expreses itself in diﬀerent practices that manifest particular ways of making
assumptions about life, society, the world, where new languages are constructed, new codes,
new usage of urban spaces and new meanings on collective interactions (Castiblanco, 2005).
Resistance surges from the need to face structures and relationships of power that contribute
to the depreciation of the economic and political conditions of a few social groups. Hence,
resistance is oriented toward the search of freedom and the ability of subjects to excessive
their capacity of agency (Ovarzún, 2016).
Speaking about community menas speaking about the construction of new ways of cohesion, the reconstruction of the nuclei of sense and the reconﬁguration of sociality: in its
maximum beneﬁts, its a remedy against uncertainty, fear, feeling unprotected and loneliness,
its a redistribution of power on diﬀerent levels, from survival, to the construction belonging
and citizenship. Its a place where conﬁdence, cooperation and reciprocity are present, whose
enunciation seems to encrust itself in utopian terrain, all the while imbricated between harmony and conﬂict (Gonzahlo, 2001). Or as Angelis (2003) points out, its the art of constructing
what the capital destroys, its social cooperation, its horizontal social relationships instead of
vertical ones, that are inclusive instead of exclusive, that promote participation and dignity,
empowering them: instead of imposing and promoting exploitation, oppression and competition. It symbolizes the sprout of a movement that practices what it preaches.
The community we refer to in this work is a suigeneris one, in the words of the founder
“we are paradoxical” , since what has and continues to join us are the necessities to save
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ourselves together, since the addict is a person who is excluded from society, in his words:
“” Here you are given the opportunity to belong to a place that makes you feel included in
the general world, beyond what you have lost, school, family or work.”’. This is where Kaztman’s (2001) approach echoes by saying that wasted human lives are or have been in reality
“seduced and abandoned”.
Since one of the characteristics of the contemporary world is its conexionist logic, at
the center of consumption and the surge of an ethic that revolves around wanting, linked to
hedonism, our interviewee explains it in the following manner:
In these modern times, times of consumption, of individualism, of survival of the ﬁttest, of
hedonism, consumptions are encourages and allowed in certain ways, but when someone
turns consumption into addiction, thats where puritansim comes in and condemns the conduct, the person and the family; they are left alone, denying that it is a corresponisbility of
society, even though it is a problem of public health, public strategies are not enough and
have not given results. That is why we are a community of people excluded from society,
who have learnt to include oursleves, to feel a part of and be a part of, giving to others what
has been given to us…

Neoliberalism coupled with globalization, in their conexionist logic, leave behind puddles
of misery and multiple focal points of exclusion, conformed by millions of inhabitants hanging
on by a clip to this globalized word, human beings of this planet, that in the words of Bauman,
are conﬁned, many times as disposable, including children of the street , the mentally insane,
the homeless, habitants of suburbs, sexual workers and addicts. The people with addiction
belong to the so called “occult populations”, which are very hard to access into their daily
lives and their way of dealing with life by researchers, since they are not only occult populations because of exclusion, but many times they have also been a part of illicit activity or
aren’t generally accepted by society.
In an approach to public policy regarding addictions, we conclude that these revolve
around criminalization and pathologizing the addict, with few possibilities that the person with
the addiction problem of having a real chance of working out their emotions, their identity,
their agency. The community we a re referring to refer to themselves in the following way:
We are a particular community, we are not virtuous people, we are people that have been
excluded from society because of our way of destroying ourselves and aﬀecting other people, so one of our principal characteristics, that keeps us alive and wary is the detection and
acceptance of our fragilities, weaknesses and defects. Our communion, our encounter, our
coincidences our unity, is sustained in the honesty and humility of accepting our fragility
and vulnerability, in order to accept our failure. That makes the bonds in our community
stronger.

From this understanding, we present the following four characteristics that form the
base of the community in a context of rehabilitating people with addictions and auto destructive behavior: a) us , the common, b) unity, c) principals, d) deep roots, our ancestors, e)
Membership, belonging and identiﬁcation.
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When we talk about community, we talk about “Us”, as pointed out by the interviewer,
that we shall call Ernesto: “it implies seeing the other person, seeing the situation beyond
one’s self ”, with pushes away individualism, an inherent characteristic of the current world.
In the literature that revolves around the characteristics of people with addictions, it is said
that one of the main feats is narcism, Craig Nakken says “the addiction is not leaving one’s
self ” (Nakken, 2007, p 30).
Another characteristic regarding the communitary, is maintaining a common ideal, a
utopia. In the case regarding us, the particularity of their community is explained by their
founder as: “what keeps us united is the detection and acceptance of our fragilities weaknesses and defects, to form our communion, our encounter and out place of incidence from
there”, Jorge, a member for over ﬁfteen years adds “The recognition of our capacity of auto
destruction and our hope to live diﬀerently are what gives us our sense of belonging”. A fundamental characteristic of the community is being a social entity whose members share common interest or characteristics.
The community teaches the construction of “Us”. They are brought together because
most of them where excluded from society, had lost their dignity, had hurt who they most
loved, now they have a place where they belong, and feel identiﬁed to a part of society. In
their words, they are united by a virtuous part human beings, the necessity to serve, to belong,
to escape suﬀering, the necessity of helping in order to be saved, to save each other together
and receive respect, comprehension, mercy, disposition, unconditionality and honesty.
To speak of community is to speak of “us”, it means to learn to look at the situation beyond
“me, me, I, I” wish helps us push away the individualism, the egoism, the division. We addicts
are highly narcissistic, with low tolerance toward frustration, with brings a tendency towards
egoism, with is a product of a great void that seems to be unable to be ﬁlled with anything.

Deep roots, our ancestors

One of the elements that highlights itself as a main characteristic in keeping the referenced community alive, in their own words is “venerating the founders”, which have come
before them, they say that they have “very deep roots”, that according to them help maintain
the ideal and the principals that sound it alive. The case that regards us is an association that
has been in existence for 27 years, with two thousand members and over 70 groups. For this
groupality the person with the most experience is called “godfather”, for them, their experience is their source of knowledge and is a testimony of growth, therefore it is highly valued.
Everyone has a godfather or godmother, that helps them stay connected to the program, in
their words, “it helps keep the community alive”, that to them means “not deviating from
the common objective”.

We say we are a community because we have a common ideal, one that has very deep roots
in those who came before us; in our community, that formed by approximately 2000 members and 70 groups, we all have a godfather or godmother, who themselves have a godmother or godfather; its one of the ways we help maintain the ideals alive, which helps us stay
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involved in “the common” to chase away division and egoism. The godfather is the person
with the most experience in the program.

sticking to the principals

Throughout Ernesto’s interview, the founder of the community in the currently referenced work, a series of principals are mentioned multiple times, that in his own words, have
helped keep them united, he refers to these as a mixture of values, ideals and rules, referring
to their importance in the following way:
A recurrent phrase among ourselves when there is a conﬂict is “principals are ﬁrst”. When
facing egoism, tendencies to disqualify the other or competitiveness, we tend to prepend
solidarity, an attitude of service, to reach out to those who we reject, those who we exclude,
those who we can not tolerate, those who remind us of people we do not want to remember
…. so we reach out, to love respect and serve them.

Among the basic principals that form the community in discussion are loyalty, associated
to the authority represented by the members with the most experience and longevity, which
is the case of the godfathers; the responsibility associated with taking charge of the recovery
by becoming responsible for the actions; the service, is one of the most important principals,
that is related to gratitud, that makes reference to the the unconditionality of giving without
expecting to receive, and in their own words, “taking care and serving another person to
abandon egoism”; honesty has two vertices; being honest with one’s own defects and being
honest with others by “speaking eye to eye and without embellishing their reality”; defeat
is a principal axis of in the conformation of the communitary, that is associated with conscience and the acceptation of one’s own dependency, tendency towards auto destructiveness
and impotence when faced with certain emotional states; and ﬁnally there is respect, that
takes on an important rol, helping accept that other person for what they are, accepting their
history and their choice of “working out their problematic or staying on the path of destruction”, this value seems intimately tied to liberty, that emerges as one of the most sought
after ideals.
When asking Ernesto, Why the insistence on the importance of principals? His answer
was: “Because the highest moral, spiritual and ethical values, be it in a family, religion or society haven’t been able to handle the destruction of the human beings”. You can consider
this process as a practice of resistance, because that which is communitary has a relationship
with the conﬂuence in common ideals, that fosters social emotions such as solidarity, fraternity and friendship, that are values that are also associated with an ethic of caring, that favors
the creation of new bonds of belonging, symbolically linking life to universal principals favors
feeling like a legitimate member of society once again, or for the ﬁrst time ever, our interviewee says “being useful to society once again and not someone who is unusable and useless”
When someone arrives to our community, even if they are able to impact you, you resist,
because they are a series of principals that apparently don’t suit you, they don’t suit the
path of destruction and auto destruction that you have been on, because the material world
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Some of the harshest criticisms toward the communitary is its tendency to be apologetic, its indoctrination, its fatalism, among others. Something hard to balance by the association, that is a focal point in this inquiry, has to do with the permanent contraposition between
the recognition of self fragility and human fracture seen as a “compulsive tendency towards
auto destruction” and the insistence of developing “the automatic and spontaneous attitude
to see the needs of others, not as a messianic apostolic or sectic one: ’taking care of the
other’”. We can say that this is where the series of principals that hold the discussed groupality ﬂow together.

membership, belonging and identiﬁcation

when we speak of community we speak of feeling a part of, feeling identiﬁed with the
rest of the members of the collective, feeling that you have a membership, in other words,
a special place. Our interviewee coincides with the importance that the sense of belonging
has, while highlighting that it is not a magical process, or an automatic one, it is something
one must work on, he says that disposition and a desire of belonging key, and in the case regarding us, it is linked to an initial acceptance that one needs help, in the words of Ernesto;
… and it is through a circle that closes in on you, hugs you and allows you to release your pain
…that you start to feel part of a community. Which leads to waking up one day and saying
“its my turn to talk … ” A lot of people are afraid of this type of communities, because deep
down they have a large necessity to belong; they have an aging suﬀering; they feel alone …
Because here, in order to belong, the main requirement is honesty and a desire to change.

During the founder’s speech, he emphasizes that most of the members of the community where excluded from society for one reason or another, for which he uses the metaphor
“being away from the vital fountain of existence”, which in itself is related to having lost dignity, having hurt those who loved you the most, having lied stolen or betrayed; he then points
out; “now we have a place, we feel like we belong and we feel like part of a society; we don’t
hurt ourselves or others anymore”.
One of the main strategies used to foster the sense of belonging in new members has
to do with identiﬁcation, that remits publicly sharing the experiences of consumption, destruction and recovery by the oldest members, in their words, not how a healthy person
speaks to a sick person, but a dialogue among “equals”. He says it in the following manner:
“the new guy” arrives to a place where intuitively, from the ﬁrst moment, he will perceive
a vague feeling of belonging: he isn’t judged, signaled, and isn’t given any requirements in
order to be accepted, the only thing the people that receive them are obliged to say is how
they handled it themselves: they probably aren’t questioned for the ﬁrst time in their life,
there are no requirements put on them and they are accepted as is, they don’t feel insuﬃcient when facing exterior expectations and as time passes they realize that they are loved
exactly as they are.
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A few ﬁnal thoughts

We have mentioned that the community in reference has suigeneris particularities in
relation to other communitary experiences, even though “universal ethics” overlap, their
members are people that have, one way or the other, lived in the margins of society, that
have reached high levels of auto destruction ,whose “failiures” become a requirement of
entry into membership, where it is worked on as a collective, that has to do with recognizing
“the impotence when facing consumption and suﬀering” it is in these moments where the
ideality of the communitary come to life: “you cant go about it on your own, but we can handle it together”. When becoming a part of something we ﬁnd that awareness brings forth
identity: a set of people who are conscient of their problematic and how to color it, the topic
dimension that marks horizons in the future: “a life of well being, where liberty and the joy
of serving have a place”.
The community as a practice of resistance points us to a series of strategies that agent
actors do under risk, vulnerability and exclusion as a collective action, in order to collectively
take care of one another, that develop the capacity of agency translated in the transmutation
of strings of exclusion into knots of inclusion, who in their immediate reference are called
“a community of men and women who are addicts and searching for a new way of life”. From
this perspective, the community as a practice of resistance also shows the capacity of agency
of “hidden populations” that is oriented toward search for a social space of belonging where
commitment and loyalty are linked (Bauman, 2005), feats that have been left behind in
human relations because of capitalism and modern times.
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THE TrANsFormATIoN oF sUbjECTIVITIEs From A TImE oF
(UN)bUsINEss To A TImE oF LEIsUrE THroUgH THEATrICAL
DIsPosITIVEs oF rEsIsTANCE1
Marta Leitão2
Larissa Latif3

AbsTrACT
This paper intends to question and reﬂect if the ways of producing subjectivity about the worth of time
when facing unemployment, can be transformed through a collaborative process of theatrical creation,
using the (individual and collective) body as a dispositive of resistance. This perspective is the result of
an Action Research project – “Cartography of a Collaborative Dispositive of Theatrical Creation: Youth
Unemployment and Subjectivity”4– that researched about the possibility of transforming the ways subjectivity is produced in group of young individuals (from 19 to 35 years old) that were facing a problematic situation – youth unemployment. This project was born from the desire of creating a collaborative
theatrical dispositive that would question and problematize the ways of producing subjectivity when
referring to a contemporary problematic, allowing the transformation and upgrade of those ways themselves. The process of action research was operationalized from a collaborative theatrical practice that
could be supported by multiples epistemological and methodological choices. Eﬀectively, this study
caused an articulation between diverse conceptions: theatrical, political, sociological and philosophical,
that comply with the holistic and multidisciplinary approach that cultural studies allows us to take. The
research about a Collaborative Dispositive of Theatrical Creation was made possible in the articulations
between empirical and theorical processes, that had the purpose of developing daily micropolitics of
resistance based on the transformation of a time of ‘(un)business’ in a time of leisure.
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This paper presents part of the results of an action research project5, that through the
development of a Collaborative Dispositive of Theatrical Creation aimed at transforming the
ways subjectivity is produced on young individuals, up to 35 years old6, that were facing
unemployment. This research is interest in exploring the subjectivity, confronting it with the
Work presented during the International Conference ‘Sixth International Congress on Cultural Studies – Leisure
and Resistances: Growing up and Growing old in Various Cultural Contexts’ — Ócios e Resistências: Crescer e Envelhecer em Contextos Culturais Diversos.
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The Action Research methodology emerged in the face of the needs of action and investigation of certain realities
that presented problematic situations. This methodology is based on a connection between epistemological and
empirical perspectives of knowledge in the face of problems and concrete needs in the cultural, social and educational domains, acting within the realities under study.
6
There is no conceptual or political consensus for the deﬁnition of youth. This paradox becomes visible in the heterogeneity of age groups for the integration of youth unemployment support programs, national and European.
If there is unanimity regarding the minimum age limit, 18 years, relative to the ceiling there is a variation between
29 and 35 years. Facing this discrepancy Machado Pais (1990) clariﬁes that the age group understood as youth
has been modiﬁed by sociocultural transformations. At present, youth can no longer be deﬁned structurally,
since this stage varies according to the economic and socio-cultural situation of individuals.
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value we give to time, of those unemployed individuals, and how that value can be transformed through processes of collaborative theater.
According to literature review, as well as conﬁrmed by the unanimity of the unemployed
people who collaborated with this research (eight), unemployment is considered to be an
individual and collective period of time that causes several negative subjectivities (Vilas,
2013; Gonçalves, 2013; Ribeiro, et al. 2010; Munné, 1980).
According to Bruno Vilas (2013) the social conditions of citizens are negatively aﬀected
in case the individuals are facing unemployment, putting them in a situation of precariousness and subalternity. Beyond the ﬁnancial and emotional instability, subjectivities from positions of social inferiority are also determined by the impossibility of those individuals to
occupy their time with labor activities recognized as social, cultural and political values. This
comprehensibility seems to conﬁrm that the individuals are kept from attaining sociocultural
dispositions given by the labor, uncapable of giving value to their time beyond one that is
related to the market, a business value, just as they are kept from transforming their condition of subalternity and precariousness.
Having the issue of youth unemployment as a starting point, this project had as its goal
to connect in the same epistemological and empirical body, theories and practices that concern to a ﬁeld that is at the same time scientiﬁc, artistic and political, and improved by the
dialogue that was established. The methodology of Action Research was used with that in
mind, once it’s based on a connection between epistemological and empirical perspectives
of knowledge. The interaction between practices and theory was made real through cyclical
movements of planning, acting, and process evaluation. It’s important to note that this methodology was operationalized in the aspect of critic emancipation, involving the participants
in processes of collaborative theater to comprehend a concrete problematic situation – Youth
Unemployment -, and seeking its qualitative transformation.
The sought metamorphosis was attained by systematic processes of experimentation
and theater creation, foreseeing the improvement of (verbal and non-verbal) discursive statements, sustained by reﬂexive and critical evaluations. This way, the methodology of Action
Investigation expressed in this project a fundamentally political nature. Foresaw, contributed,
and had as an end the transformation of the partaken individuals and their reality, through
the creation of daily micropolitics of resistance based on processes of subjectivities transformation.
For the operationalization of this methodology a Dispositive of Collaborative Theater
Creation was developed. The studies developed by Michel Foucault and Gilles Deleuze were
references to the conceptual exploration of this dispositive. According to Foucault a dispositive can be deﬁned as:
A thoroughly heterogeneous set consisting of discourses, institutions, architectural forms,
regulatory decisions, laws, administrative measures, scientiﬁc statements, philosophical,
moral, and philanthropic propositions – in short, the said as much as the unsaid. Such are
the elements of the apparatus. The apparatus itself is the network that can be established
between these elements (Foucault, 1980, pp. 194-195).

In a broad sense the dispositive presents the possibility of a double predisposition: sustain existing subjectivities or promote its metamorphosis. Although the dispositive holds in-
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ternal mechanics that allows it to “capture, orient, determine, intercept, model, control or
secure the gestures, behaviors, opinions or discourses of living beings” (Agamben 2009, p.
14), it also has the ability to transform and decolonize the ways in which subjectivities are
produced, even if they are expressed as dominant and/or hegemonic.
This dispositive was instrumentalized by theater workshops planned to follow a structured model; however, this model was ﬂexible, being subjected to constant modiﬁcations
through systematic evaluations realized in three cycles of action 7.
The theater workshops took place in a period of 12 months, between October of 2015
and September of 2015, with two weekly predeterminate sessions; yet the planning was declared as plastic due to the needs of the process. The option for a theatrical action expanded
for twelve months was grounded on the desire for systematicity, what foresaw a continuity
that allowed the solidiﬁcation and expanse of collaborative theatrical practices.
The participants of the theater workshops were young individuals - up to 35 years old facing unemployment, that volunteer to partake in the project by their own will out of identiﬁcation with the problem. Therefore, the collective was built as a “relational community”
(Ornelas, 2008, p.62) group. However, the partners of the theater workshops didn’t consist
of only of community agents who wanted to partake in the project. A collaborative web was
created, the web connected institutional entities and experts in diﬀerent theatrical and research areas, as a way to make possible the perception of perspectives and a miscellaneous
of productions over the object of interest.
The theater workshops were also developed for the mapping of exploratory theatrical
routes8, crossed by micro-dispositives9 of theatrical exploration and production, and microdispositives10 of exploration, production, recording and analysis of discourses. The theater
workshops presented a laboratory format of experimentation, reﬂection and decision over
the theatrical material produced from the identiﬁed problematic.
The theater workshops were carried out in three cycles of action, following complementary and integrated actions of reﬂection, questioning, problematization, exploration,
theater creation and critical evaluation. It’s worth noting that the action developed during
the workshops was far from a pedagogical or therapeutic work. Although the process that
was developed has deﬁned the subjective transformation of networks of sense experienced
collaboratively as inductors of theater exploration and creation, it was not the intent of the
workshops to “deep psychological analysis of its participants” (Afonso, 2006, p. 9).
As previously referred, the Dispositive of Collaborative Theater Creation was operationalized with a group of young individuals, up to 35 years old, facing unemployment. The
identiﬁed problematic has put this minority group in a situation of social vulnerability, marking them with hegemonic subjectivities in face to the conditions of precariousness and subalternity in which they are emerged. According to Judith Butler:
Cycle 1: ‘Discourses of the Body’; Cycle 2: ‘Metamorphic Possibilities of Dominant Relationships’; Cycle 3: ‘Contemporary Narratives of Resistance’.
8
Theatrical routes: Process; Collaboration; Theatrical Scene and Update.
9
Theatrical exploration and production micro-dispositives are integral techniques of scenic experimentation and
creation territories.
10
The discourses exploration, production, recording and analysis micro-dispositives were determined through connections between techniques and instruments for collecting, analyzing and understanding qualitative information.
7
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Precarity designates that politically induced condition in which certain populations
suﬀer from failing social and economic networks of support and become diﬀerentially
exposed to injury, violence, and death (Butler, 2009, p.ii).
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The precariousness was them assumed as a condition in which this minority and vulnerable group was excluded from speaking places. Just like they were denied guaranties provided to majority groups, putting this group in a subaltern and precarious position before the
standards and norms declared as ﬁxed by the majorities, in the face of the problematic of
unemployment. The ground majorities occupy makes solid a patter of relations with power
that ends up silencing the voices of minorities, establishing hard borders that try to make
null any variation. However, “it is also necessary to say that all world is a minority, potentially
minority, in that it deviates from that model” (Deleuze, 2010, p. 59) or it has the potential to
deviate, to resist. It was in face of the desire for resisting the ways dominant subjectivities
are produced in a situation of unemployment that this dispositive was founded and developed. With that in mind, singular (verbal and non-verbal) narratives were explored by the participants of this minority group11, and spaces where these individuals could speak their mind
and be heard were found12.
As these individuals experimented with a diversity of creative possibilities for the projection of improved and singular narratives, their ‘palettes’ of concrete experiences was
enhanced. As consequence, the abstract knowledge was developed and complexiﬁed from
the development of concrete knowledge.
According to this grounds, through theater tools the partakers experimented, acted,
and created diﬀerent hypotheses, diﬀerent solutions to the proposed situations. The theatrical games allowed resistance dispositions as they promote constant processes of discovery
and transformation of singular narratives.
In this quest, in which these narratives grow complex and fragmented, a larger number
of possibilities of choice became comprehensible, expanding the palette of possibilities to
more complex and open levels, as well as making it possible to create new ways of subjectivity. In this way and following discursive emancipations, this minority group manage to implode the borders that hold the systems of power, to transform the ways of producing
subjectivity that allowed the singularization of a body that is as individual as it is collective.
From a broad enunciation of subjectivity, is possible to recognize the singularization as
a format of original and improved existence. However, these singular references don’t intend
to analyze or explain structures of individual identity but comprehend plural and transitory
identity dispositions. According to Felix Guattari:
In this context, we are faced with a plurality of approaches of the self, and therefore the notion of individual will continue to expand (1993, p. 47).
11

12

The plays ‘A Incubadora’ and ‘(Re)Ação’ (from the cyclos of action 1 e 2) were presented between December
18th, 2014 and March 24th, 2015, as a open rehearsal of the process of construction. The play ‘(Em)Rede’ (from
the cycle of action 3) was presented between 17th e 18th of September, 2015.
The plays ‘A Incubadora’ e ‘(Re)Ação’ were performed at Auditório do Instituto Português do Desporto e
Juventude, Porto. The play ‘(Em)Rede’ was performed at Mosteiro São Bento da Vitória, Teatro Nacional de São
João, Porto.
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It’s understandable that the processes of subjectivation didn’t arise from the individuals
as marked protagonists but as a reference to a collective singularization. The processes of
transforming subjectivities have called into question the perspective of individual identity
structures, as it changes into connected singularization modes, once they have found their
possibility of existence, development and transformation in the relationship, in the aﬀectation, which is always collective.
The Dispositive of Collaborative Theatrical Creation sought exploratory, creative, and
contemporary ways of connected singularity that would disrupt dominant patterns in the
face of negative subjectivation from both the status of unemployed person and of the value
attributed to a time of unemployment. However, according to authors such as Schlossberg,
Waters & Goodman (1995), the processes of transition, as improved ways of subjectivities,
are not uniform. They are, on the contrary, ﬂows that agitate potencies of deterioration and
desire, before which the individuals constantly transform their identity dispositions.
It is suggested, therefore, that individuals submitted to the logic of liquid identity dispositions (Bauman, 2000), ruled by constant and volatile ﬂows, have been subordinated to
serious vertiginous processes of subjectivities production and deterritorialization.
The potencies of adaptation and deterioration are colonized in the bodies of the individuals, thus, the body is a vehicle by which the dispositive agency ﬂows, enabling the colonization or transformation of the subjective. Does it matter, then, to understand whether the body
is an organism upon which the dispositive works, or whether the body itself is a dispositive?
In this sense we begin by exploring the question: What is deﬁned by body, let’s start by
determining what the body is not. The body is not a systemic structure, it is not an identity
framework, it is not a closed and limited composition. The body is a network composed of a
multiplicity of forces that carry singular ﬂows and potentialities, capable of aﬀecting and be
aﬀected and thus transform or colonize.
However, it is necessary to distinguish between the forces that cross the body network,
which can be assumed as: “superior or dominant forces are known as active and the inferior
or dominated forces are known as reactive” (Deleuze, 1986, p.40). It is precisely the quality
of the active and the reactive that deﬁnes the relation of the force with itself, and that will
generate the phenomena of domination and resistance through the body.
Considering an exploration and later analysis of the participants narratives in an initial
moment of the action process, it became visible the solidiﬁcation of ‘disciplined bodies’ which
assumed density when crossed by deteriorating potencies, that were carried by disciplinary
and reactive forces. The active forces promoting provisions of singularization, and vehicles
of adaptive potencies, were annulled in favour of reactive forces promoting totalitarian and
homogeneous individualistic discourse statements in the face of the problem explored.
Hence, it was interesting to the Dispositive of Collaborative Theatrical Creation the issues:
How can the body revert dominant subjectivities modes composed of disciplinary and reactive forces? How can the body transform subjectivities that transform a free time, an unemployed time, because it is assumed as a time of ‘(un) business’?
The body does not pre-exist, its gestures, acts, behaviors, languages, and speeches are
drawn, molded and transformed by the forces that it encounters and the desires that it acquires. However, bodies are abounding with conventions and cultural codes of the dispositive
that are inscribed in it and that expand in intensity.
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Body conventions express sociocultural norms and colonization’s translated into performative acts13, Body conventions express sociocultural norms and colonization’s translated
into performative acts , materialized while reactions dominated by dominant stimuli. Rendering Butler (1988), acts become naturalized by being systematically repeated and thus dominated by intensities of incapacity, impotence, and devaluation.
These intensities become deteriorated potencies transported by reactive forces and are
lodged in the bodies coating them of operant dispositions. When exposed to the systematic
repetition of reactive forces, the bodies of the participants in this study metamorphosed into
‘disciplined bodies’ loaded with disciplines of the body, the voice, the emotion, loaded with
a sociocultural discipline. The overload of these disciplines invaded the body, ﬁlled it and expanded mechanisms of domination based on the representation of ‘deteriorated bodies’,
but also of ‘disciplined bodies’ and ‘eﬃcient bodies’, which interested the participants to
know, develop and value.
The individuals, for they are saturated with subjectivities built from the representation
of the ‘body-eﬃcient’, this being an ‘individualized body’, were subject to hegemonic dominations that established themselves and developed within their bodies. However, it is reaﬃrmed that the body has the capacity to reverse the power nexus that surrounds it and can
create possibilities of resistance based on desire. In this way the ‘I-interior’ has expanded
active forces based on the desire to transform the potentialities of deterioration, which came
from a problematic founded on the condition of the ‘I-exterior’. These potentialities of deterioration suppressed the active forces of the bodies but didn’t extinguish them.
By exploring the desire for transformation of deteriorated potencies, the individuals
managed to decolonize hegemonic representations of the ‘I-interior’ such as how they succeeded in decolonizing reactive forces that impregnated the bodies of stereotyped reproductions. Therefore, we agree with Deleuze & Guattari (1987), when they declare that desire
does not develop in a register of necessity, but as a production that acts in search of unforeseeable and unknown possibilities. It was in the fusion of exteriority and interiority that the
emergence of multiple I’s became possible, multiple bodily possibilities agitated by active
forces, forces that are vehicles of the potentialities of desire. These bodily possibilities were
also expanded through a connection by the concept of ‘innate genitality’ formulated by Antonin Artaud (1978). This concept states that a body can be born again and again throughout
life, in a decolonized way of predeﬁned naturalizations. It was thus allowed for bodies to
create possibilities to become without being dominated by social, political or cultural boundaries that, after reﬂection, they did not agree.
The body was decolonized to a zero point and became a ‘body without organs’14 (Deleuze, 2002). This body was systematically experimented with and was transformed by aﬀectation phenomena. Therefore ‘bodies of possibilities’ became visible. It is interesting,
13

14

Performative acts contain dramatic indications according to which each subject act in accordance with the role
that society has assigned to himself. The performative acts are neither spontaneous nor creative, they are representations that their subjects’ contract as their own, as individual being these acts, however, collective, cultural
and stylized.
Repetition was a transgression that enabled, and sustained, the singularity based on the search for diﬀerence.
So, the diﬀerence arose from intensities that repetition sustained, or abandoned. The “repetição é uma transgressão” (Deleuze, 1994, p. 3).
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however, to point out that these aﬀectations were not determined at random, but by the
desires that the bodies enunciated.
The ‘bodies of possibilities’ have been transformed from the experimentation of multiple possibilities and expansion of singular and improved potentialities of desire. Through the
search for singularization of their bodies, the individuals were improving and transforming
their subjective: “One is not simply a body, but, in some very key sense, one does one’s body”
(Butler, 1988, p. 521).
By exploring multiple alternatives that ﬁt in with wishes expressed by ‘bodies of possibilities’, these were overlapped by active forces, vehicles of desire potencies, and became
‘bodies of desire’.
The advent of ‘bodies of desire’ was possible by the decolonization of the body and
mind of the partakers, taking the diﬀerence as an enhancement for updated processes of affectation, which expressed connected singularities.
This foundation validates the desire as a power capable of aﬀecting and being aﬀected
in the encounter with other bodies without organs, as well as to invent and create updated
forms of action. Discursive statements were generated in bodies, as networks of meanings
constituted by multiplicities of aﬀectations between potentialities. It was the power of aﬀect
and be aﬀected (Deleuze, 1990), which exposed the singularity of ‘bodies of desires’.
The ‘bodies of desire’ were explored repeatedly15 according to creative processes in becoming, to enable the decolonization of potencies that did not express suﬃcient connection
strength, that did not express possibilities for improving. So, according to an ampliﬁcation
of the intensities of the potencies of desire, the bodies were able to exploit creative forces
in the face of previously expressed desires, transforming themselves into ‘creative bodies’.
Through the Dispositive of Collaborative Theatrical Creation, bodies being aﬀected by
active and creative forces, were able to decolonize dominant structures, allowing the integration of these events and the singularities that crossed them, but without deﬁning them
by a systemic order. Bodies in which the desire was colonized as powers capable of aﬀecting
and being aﬀected in the encounter with other bodies, as well as powers capable of creating
updated ways of being and relating. For this to be possible it was necessary to recover the
body, to free it from the forces that blocked it, to recover its impulses, its spontaneity, its
diﬀerence and desires. The body, being stripped, exhausted from the net that imprisoned it,
exalted its ability to act. It was possible, then, to metamorphose these ‘disciplined bodies’
into ‘bodies of possibilities’, ‘bodies of desire’ and ‘creative bodies’.
However, as noted above, neither the blockages, nor the possibilities are external to
the body, nor even natural, only when experienced are repeatedly embodied and become
members of subjectivities. It is thus suggested that when the powers of desire have been
explored repeatedly, the powers of deterioration lost intensity and it was possible to create
processes of resistance and the interruption of dominant subjectivities.
According to Foucault (1994) power and resistance are concepts that operate together,
even though with diﬀerentiated intensities. The forms of domination and resistance are deﬁned by relations of tension and ephemeral forces, both transient, inconstant and unpredic15

A repetição foi uma transgressão que possibilitou, e sustentou, a singularidade assente na procura da diferença.
Assim a diferença surgiu de intensidades que a repetição sustentou, ou abandonou. A “repetição é uma transgressão” (Deleuze, 1988, p. 12).
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table. Hall & Jeﬀerson (1975) consider that hegemonic cultures are not free to transform and
develop without contradiction and resistance.
According to a bibliographical review from diﬀerent ﬁelds of investigation and action,
namely, Cultural Studies, Philosophy, Politics and Sociology, we ﬁnd contradictory deﬁnitions
that attribute a “chameleonic” character (Filho, 2007, p.13) to the resistance concept. Postmodern resistance actions abandon exclusively collective and opposition dispositions to be
able to fragment into individual actions, justiﬁed by self-interests, which question “complex
ﬂows of power relations [and] constructed subjectivities” (Filho, 2007, p.16). For a transformation of subjectivities, they claim creative, inventive and productive dispositions as powers
of action: “To create is to resist” (Deleuze & Parnet, 1996, p.63).
The micro-resistances actions developed by the participants of the Dispositive of Collaborative Theatrical Creation moved towards individual, local and fragmentary interests that
risked consolidating themselves as individualism. This segmentation was able to promote
greater comprehensiveness and complexity in the face of the multiplicity of singularities that
allowed the creation of new “possible worlds” (Silva, 2016, p.35). However, if micro-resistances were fostered without a sense of collective connection, they ran the risk of becoming
de-individuation phenomena (Silva, 2016), the disconnection between the individuals and
between them and their socio-cultural contexts. However, it is considered that from the dispositive under study, micro-resistances could promote connected and implied phenomena
of subjective constructions. This implied that the individuals were related according to collaborative processes that promoted the search, both singularities and ways of articulation
in the face of diversity.
According to this point of view, it is recommended that the systematicity developed by
the Dispositive of Collaborative Theatrical Creation, made possible a unique improving of
the value of time by the participants that integrated it. It is argued that the individuals were
deprived of the value of their time, assumed politically, socially and economically as a market
value, a business value, due to the unemployment situation. Nevertheless, it is suggested
that the individuals, through a systematic collaborative theatrical practice, updated the value
of their time, not according to business measures, but a symbolic value, a time for the development of individual social and theatrical skills, a time of leisure. The collaborative theatrical
practice and the exploration of singular narratives allowed a metamorphosis of the value of
time, transforming it from ‘(un)business’, in a time of idle impeller of subjectivities transformed by potencies of desire, in turn agitated by active and creative forces:
Indeed, in this context it is not to convert ‘free time’ into ‘leisure time’, but to seriously consider the possibilities opened by the theme of reinvesting of the leisure time in the lives of
individuals, that could allow a radical change in their relationship with time, their existence
and with their own world. (Baptista, 2013, pp. 186).

Finally, in the form of a brief conclusion, it seems possible to verify that, facing a situation
of unemployment, the individuals were involved in precariousness and subalternity conditions
that promoted both the decolonization of desire powers and the expansion of potencies of
deterioration. These latter potencies were responsible for the building up of negative subjectivities that developed in the bodies and transformed them into ‘disciplined bodies’ and ‘eﬃ-

THE TRANSFORMATION OF SUBJECTIVITIES FROM A TIME OF (UN)BUSINESS
TO A TIME OF LEISURE THROUGH THEATRICAL DISPOSITIVES OF RESISTANCE

cient bodies’. These bodies began to take up the time they inhabited as a time devoid of value,
a disciplined time for their market value, a time in the service of the business.
The Collaborative Dispositive of Theatrical Creation, in addition to co-responsibility for
the collective, promoted the complexity and singularization of the subjectivities, being these
connected, which made possible an expansion of options of choice.
The work of exploration and experimentation of bodies without organs and the aﬀectation between them allowed the development of daily micro-politics of resistance and collective resistance based on the transformation of ‘deteriorated bodies’ into ‘bodies of
possibilities’, ‘bodies of desire’ and ‘creative bodies’; reactive forces in active and creative
forces; a time of ‘(un) business’ in a time of leisure.
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rEVITALIzATIoN oF mArIo gADIoLI sqUArE: sPACE For LEIsUrE
AND THE PErCEPTIoN oF sAFETy by UsErs AND INHAbITANTs oF
THE rEgIoN¹
Adriana Gimenes Gonçalves²
Silvia Cristina Franco Amaral³

AbsTrACT
This research had the primary objective of investigating the changes occurring in the district of Barão
Geraldo after the revitalization project of Mário Gadioli square, mainly related to the perception of safety by the users and the residents of the region. During the conception of this study, an important
question has arisen: How do the revitalization and usage of leisure equipment can inﬂuence in the perception of safety by the surrounding residents and users of a determined leisure equipment? The qualitative research was based on diﬀerent surveys being one directed to the square users and one other
to the surrounding residents. In addition to the surveys, observatory sessions were performed in diﬀerent periods of the day and on diﬀerent days of the week. After the submission of the surveys, it was
noted that most users have found the revitalization process very important for the safety perception.
Among the answers collected, we had the approach of the local residents, the increase in the ﬂow of
people and the improvement in public lighting. As a result, by the end of the study, the group was able
to identify the image of the square to the users, which leisure activities were performed in the region
after the revitalization project and what is the perception of safety for the users and residents after
the revitalization of the square.
kEyWorDs
leisure; public space; safety; revitalization.

Introduction

The square Mário Gadioli has recently gone through a revitalization process. It is located
in Barão Geraldo, a district of Campinas, situated in the state of São Paulo. The district has
approximately 56,000 inhabitants (IBGE 2010) distributed in 72 diﬀerent neighborhoods. It
is famous for being the base of State University of Campinas – UNICAMP and for centralizing
one of the biggest technological poles of Brazil composed by four colleges (UNICAMP, PucCampinas, Facamp and Universidade São Francisco) and other important research centers
e.g. Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações and Laboratório Nacional
de Luz Sincotron. The region also has important research hospital facilities such as the Sociedade Brasileira de Pesquisa e Assistência para Reabilitação Craniofacial, Hospital das Clinicas da UNICAMP and Centro infantil Boldrini.
Located on the intersection of José Antônio Marinho Street and Angelo Vicentin Street,
the revitalized leisure space is inserted in the central area of Barão Geraldo, close to district
access and near the Central Bus Station. It is noted that the square is situated in a privileged
area with easy access to all.
Prior to the revitalization process, the square presented two courts with no maintenance. The other areas of the square were dominated by tall grass and waste. Nowadays,
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the square has a multisport court, skate court, beach soccer ﬁeld, children’s playground and
outdoor gym for elderly.
Although Leisure is a subject of study of many areas and diﬀerent scientiﬁc and methodological approaches, we can say that it is a relatively new topic of study. This is due to the
conception of this ﬁeld starting only about 8 decades ago.
Either in The USA or in Europe, speciﬁc studies about leisure have started to appear in
the early decades of 1900. (Marinho & Pimentel, 2010).
Although some written work had been published, Marinho and Pimentel (2010) point
out that this trend has only started in Brazil in the 1970’s, with the proper attention from researchers. However, according to these authors, we can say that well consolidated scientiﬁc
production focusing on leisure, as subject of study, already exists in Brazil.
A strong point to be taken under consideration in this project is that there is not one
single deﬁnition for leisure, either in common agreement with researchers or technicians
from the area (Marcellino 2002). Having established that, Amaral and Costa (2012) have considered leisure as a human manifestation, occurring in the time and space of the non-work.
It is a modern phenomenon with tensions between capital and labor. In their study, these
authors have tried to overcome the idea of leisure only as “the recovery time from the working period”.
We have based our studies in the dialectical contradiction which deﬁnes itself, essentially,
by the indissoluble unit of opposites, as well as in the denial of work. This has an impact in
the inversion of dominancy between two opposites, culminating the abolishment of one
and emancipation of other. This deﬁnition of leisure will be the constant of aﬃrmations and
denials of alienated work logic, a transforming process, that creates a story, always open,
conﬁguring a liberating time and space, where culture can be organized and the intervention
regarding collective life can occur. (Amaral & Costa, 2012, p.207)

It is important to emphasize the use of the expression “available time” in the place of
“free time”. This choice of words is done by the authors due to the understanding of all kinds
of time being attached to constraints or social rules. The availability of time means the possibility of choice regarding the performed action during this period.
Rechia and Tschoke (2014) have listed several studies and papers about public spaces
and leisure equipment in the cities, which are directly related to this study. After investigation
in Brazilian Post Graduation programs that oﬀer master’s degree and doctorate degree, properly registered in the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) database, the authors have identiﬁed which programs inserted in Physical Education
and/or Leisure area have contemplated, in the scientiﬁc production relevance, complementary and more inclusive analyses about leisure, speciﬁcally about public spaces and equipment that can either facilitate or complicate these experiences to be lived in the urban area.
The listing had thirteen studies found, in the period of ten years. The authors have demonstrated that, although all the research has leisure in their subjects, only a few contemplate equipment. In this direction, our study has the intention to contribute in this urban life
aﬀecting debate.
In this paper, we will understand leisure equipment as the buildings and facilities where
leisure events and activities happen, either publicly or privately. This equipment can be clas-
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siﬁed as speciﬁc or non-speciﬁc. The ﬁrst one is built with the purpose of leisure, the second
one is not built with the primary purpose of leisure, however, are used under this premises.
(Pellegrin 2004a). Some examples of non-speciﬁc leisure equipment are the house, the
school, the street and the bar.
According to Pellegrin (2004b), leisure spaces are locations where leisure activities, actions and projects occur. This expression is also used to characterize speciﬁc leisure equipment. Overall, leisure spaces refer to all leisure equipment and potential spaces, such as
green areas and urban voids in a city.
Regarding the safety in urban spaces, Jane Jacobs (2013) refers to “eyes on the street”.
To the author, a well busy street has the possibility of being a safe street. On the other hand,
an empty street will probably be unsafe.
When one street has people, it also has “eyes” on it, watching it. If an area were appealing, more people would visit, therefore, more “eyes” would be watching. Because of this,
there is a sensation of safety.
We can notice, therefore, that there is relevance in the construction and maintenance
of interesting and appealing public spaces to people. Having said that, we agree to Rechia
and Betrán (2010) regarding the fact that the more people using public spaces, the more safety these spaces can oﬀer to the users.
Furthermore, to Silva (et al, 2016), the perception of safety must be considered a meaningful factor to leisure in public spaces. Which means, if people do not feel safe in a space,
the do not use this space for leisure.
Selecting the square Mário Gadioli, an important question has arisen: How do the revitalization and usage of leisure equipment can inﬂuence in the perception of safety by the
surrounding residents and user of a determined leisure equipment?

main objective

Analyze the changes caused by the revitalization of leisure equipment and safety perception of users and residents of the region.

speciﬁc objectives

List all the activities performed in the space;
Verify the perception of safety by users and residents of the region after the revitalization process.

metodology

For this study, we performed a qualitative research by observation and survey. In order
to meet expectations, we have decided to analyze one single space with leisure equipment
recently revitalized. Therefore, the observations about changes in the region could be facilitated. The selected area of study was the sports square Mário Gadioli, recently under an
urban revitalization. The square is located in Barão Geraldo, disctrict of Campinas, São Paulo
and the revitalization process took place in June 2017.
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A questionnaire was submitted to users of the square and a diﬀerent one was available
to residents of the surrounding area.
Observations of the area were also performed in diﬀerent periods of the day and on
diﬀerent days of the week. This process was divided in two diﬀerent moments: ﬁrstly, a participative moment when the observer had direct contact with their objects of study, interacting actively in the social life, but keeping focus on data collection (Minayo 2009).
Secondly, a questionnaire was submitted to the users. Minayo (2009) highlights the
importance of using a ﬁeld diary, which comprehends a notepad with information collected
by the observer and which he or she ﬁnds relevant to the study, but is not part of oﬃcial
data collection.
At the end of the project, combining the answers given in questionnaires and analysis
of ﬁeld diary, we propose identifying which are the leisure activities performed, what changes
have occurred in the region after the implementation of the revitalization and the perception
of safety by users and residents of the surrounding area.

results and Discussion

A total of 30 volunteers, all adults and above 18 years old, have participated in the survey. 27 were square users and only 3 were residents. The research has found some diﬃculty
in obtaining collaboration from the residents, which is the reason for the low number of answers. However, more ﬁeld research is yet to be performed. In this paper we present a preliminary investigation report. Relating leisure to the meaning of an uninterested activity
performed in available time, the researcher evaluated the following activities: walking, jogging, running, outdoor gym activities, dog walking, skating, beach football, soccer, beach volleyball, volleyball, bike riding, playground activities, roller-skating, parents playing with their
children, picnic and dancing.
The answers of the survey presented the following activities in Mario Gadioli square:
cheering, rest watching children playing, walking, dog walking, bringing the children to play,
skate riding, soccer, stretching and exercises, outdoor gym, roller-skating and running.
Even with the revitalization process, the participants have mentioned some problems.
Among the answers, the following were mentioned: lack of benches and sitting area, lack of
garbage bins, water fountains and restrooms. They have also complained that, during the
revitalization process, some trees were cut and they used to help creating cover from the
sun. Although the lighting have been improved, it remains a problem. This is due to the low
and slow maintenance.
The beneﬁts mentioned by the participants were an improvement in lighting, increase
in the ﬂow of people circulating in the area and bigger participation of locals. At this point,
it is necessary to refer to Jacobs (2013). According to the author, the presence of people attracts other people, as they feel comfortable in seeing movement and other people together.
Therefore, we can notice the ﬂow of people interfering with safety perception. More users
bring more eyes to the street, now that it is a more appealing place.
Other interesting points mentioned in the survey were the spaces for physical activities
and sports, recreational area, safe space where kids and teenagers can play and interact,
meeting place for families and friends, more possibilities for leisure for residents and people
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from other regions, more commercial activity, access to skate track, courts and sand ﬁeld
and the attendance of people, regardless their age.
Regarding the revitalization and safety perception, 76.6% of participants answered that
the revitalization has inﬂuenced the perception of safety, 13% said it had little inﬂuence,
3.3% pointed no diﬀerence and 6.6% could not or did not want to give an opinion. The arguments used were the approach of local residents, increase in the ﬂow of people and improvement in public lighting.
The results show accordance to Silva (et al, 2016) in the meaning that in order to people
to use a leisure equipment located in a public space, the perception of safety is relevant.
Moreover, the results have a close relation with Jacobs (2013) and her idea of the importance
of social life in public spaces for the maintenance of these spaces and safety.
The ﬁeld observation and the answers to the survey have given material to understand
that most users are male (70% of participants). From the 30% of female participants, 37%
said they do not participate in any activity in the square, except take their children there.
The data collected have close relation to the studies of Goellner, Votre, Mourã, & Figueira (2010) due to the diﬀerence between leisure for men and women. This research exposes that, while men prefer to perform leisure activities outside, women normally have
their leisure activities with their families inside. According to the author, a further analysis
can be done in relation to social labor division. For most, the care with the home and family
is considered a women’s responsibility.
Based on the answers, we could notice 51.7% of users did not use the square before
the revitalization and 48.3% did. The small diﬀerence is related to the fact that the space
had already been used by a speciﬁc group, the skaters.
This group started using the square in 2010, when the ﬁrst skate obstacles were built.
The skate track is currently named Caio Ramos “Lemão”, in honor to one already passed skater that helped building the obstacles before the revitalization.
The answers to the survey showed that some users come from far to use the square.
This is related to the fact that this is the only skate track in the region of Barão Geraldo and
it is considered a good track in the region of Campinas. It is important to say that the track
is the most used part of the square.
Despite of that, as the results show, most residents did not use the Mario Gadioli square
before the revitalization because the structure of the leisure equipment was two sports
courts with no maintenance. After the revitalization, the residents started feeling close to
the space and, therefore, started using the space. This has enabled them to practice cultural
and physical activities freely.

Final Considerations

We can notice the revitalization of Mario Gadioli square as a way to give people the opportunity to practice activities related to physical culture in a free public space.
More people started using the space that was not fully used before. The ﬂow of people
has increased and promoted the most various leisure activities.
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We have observed some limitations regarding this study due to the fact it is still undergoing. However, at this ﬁrst stage, we could see positive results about the impact of the revitalization in people’s lives and the region in matters of safety perception and leisure access.
The leisure activities performed in the Mario Gadioli square most noted in this study
were: skate boarding, soccer, walking, dog walking, exercising and watching children playing.
Nevertheless, we have noted the diﬀerence between leisure activities for men and women.
While men prefer to spend their time outside, women are associated to indoor activities,
with their families and in their houses.
This study has also brought the idea of ﬂow of people as an important factor for safety
and safety perception for the users.
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INVEsTIgATINg THE oUTDoor gyms: A HEALTH AND
LEIsUrE APProACH IN THE mATTEr oF PUbLIC PoLICIEs1
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AbsTrACT
The Outdoor Gym Program is a public policy which aims to equip squares and parks with equipment
that is designed to develop leisure and sport in the city of Belo Horizonte, Brazil, since 2010 (Abade,
2016). In the intention to articulate the leisure and health themes through this growing public policy
in the city, this study deploys this Belo Horizonte Deputy Secretary of Leisure public policy to investigate
how the program impacts the users lives as well as to analyze the public policy of the Outdoor Gym
Program itself in Belo Horizonte. The sample was determined by a ramdon investigation that consisted
in covering a big diversity of outdoor gym's users in all Belo Horizonte looking into investigating all the
city regionals, ages and sexes. As there is no possibility to calculate a signiﬁcant sample, once there is
no evidence of the number of users that make use of the outdoor gyms, and in the attempt of giving
this study a more reliable character, the data collection was performed at ﬁfteen percent of the total
number of outdoor gyms of each regional of Belo Horizonte City. The regionals were visited in alphabetical order and the gyms for each regional were visited in the order they show in the City Hall's oﬃcial
list of outdoor gyms. A semistructured questionnaire, applied by the researchers, was given to the
users in each of the outdoor gyms that were investigated. Therefore, the sample was determined by
the number of visited gyms and questionnaires collected from each one of them and the total time of
data collection. As its objective, this research seeks to identify and analyze 1) what the users think
about leisure and health regarding to the utilization of the outdoor gyms; 2) what are the users’ motivation to use the outdoor gyms. Data analysis was undertaken through the Statistical Package for Social
Science for Windows (SPSS) and software. From the results it is possible to conclude that the users understand the Outdoor gyms as a constituent of the leisure and health of the population and use it in
order to fullﬁl the necessity of practicing leisure and improve health and quality of life.
kEyWorDs
Outdoor Gyms; Public Policies; Leisure; Health.

Introduction

According to legal documents, leisure, as well as health, is a social right provided in
the Brazilian Constitution in texts of the Universal Declaration of Human Rights (UN, 1948)
and the World Health Organization (WHO). In the Law no. 80801 (Brazil, 1990), title 1, art.
3, leisure is cited as one of the determinants of population health. In this sense, it becomes
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important to go deeper into this issue, in view of public policies that guarantee the right of
leisure.
Before understanding leisure as a public policy, it is important to deﬁne the policy conception that guides this. According to Rua (1997, p. 1), politics appears as the "set of formal
and informal procedures that express power relations and that are destined to the peaceful
resolution of conﬂicts over public goods." From this perspective, politics is present in our
daily lives and is related to the need to coexist with diverse interests that try to be solved in
a peaceful way.
To consider leisure as a social right is not only a legislative matter, since it implies demands for its recognition not only for the State, but also for the subjects. With this, we share
with Sousa et. al (2011), when they aﬃrm that to consider leisure as a social right, it is necessary for the subjects to understand the meaning of the public policies that cover this environment, since: "Becoming a subject of law is to be aware of the importance of these
phenomena in life of each and also of the community, in order to claim them as it does in
relation to education, health, housing, security, among others "(p.28).
To think of leisure in this way is to place it as a primordial question in the constitution of
a policy, not just being linked to several social demands guaranteed by laws. In this way, "it is
from a deﬁnition of leisure that we can think of the content of a leisure policy, its principles
and guidelines and the ways to make it a right for all" (Santos, F, Amaral, S., 2010, p.6) "..
In this perspective, the Belo Horizonte City Hall, Minas Gerais - Brazil, promotes a public
policy that proposes to equip diﬀerent spaces of the city with equipment aimed at the development of leisure and sports, according to the Strategic Plan of the Government: Sports
and Leisure Sustainability Project. Titled as Outdoor Gyms, this program, which was launched in 2009, linked to the Municipal Sports and Leisure Department, is inserted in squares
and parks of the capital, with 326 academies installed in the nine regional cities of the city
(PBH, 2013).
In Belo Horizonte, the discourse linked to the Outdoor Gyms Program consists of universalizing access to sports and leisure through the development of inclusive public policies
that guarantee the participation of all and promote the quality of urban life, contributing to
the consolidation of social, educational and safe environments. Thus, from this perspective,
the starting question of this study is organized in the intention of knowing to what extent
the public policy of open-air academies contribute to the leisure and health of its users.
Thus, the objective of the research is to analyze the public policy of the Outdoor Gyms
considering what the users think about the role of the gyms in their leisure and their health.
Thus, the speciﬁc objectives of the study are: To identify and analyze 1) what the participants
think about leisure and health in the use of the outdoor gyms; 2) what is the motivation of
the visitors to use the gyms.

methods

According to Amaral and Gomes (2005: 54), this research will be of a qualitative nature:
"reality could not be separated from subjectivity, nor from the subjects surveyed, nor from
the researcher himself." In this way, this approach will allow to obtain a greater detail of the
object to be searched.
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The research sample will be deﬁned by a random investigation that will consist in selecting a greater diversity of regulars in the outdoor gyms of the entire city of Belo Horizonte,
seeking to investigate all regional ones regardless of age and sex. Counting on the impossibility of performing a signiﬁcant sample calculation due to the fact that there is no evidence
of the number of attendees of the gyms, a standardization was made for data collection in
order to give a reliable character to the research. The data collection was done in 15 percent
of the total number of gyms of each region of the city of Belo Horizonte. The regional ones
were visited in alphabetical order and the gyms of each regional were visited in the order in
which they appeared in the oﬃcial document of the City Hall that lists all the gyms. This procedure was done to avoid disparities of inﬂuence on the result by the regional ones.
The instrument used was a semi-structured questionnaire proposed by Abade (2016)
that was applied by the researchers. At the time of application the volunteers' responses
were registered, as well as the comments they mentioned regarding the questions of the
instrument. This instrument involved a technique of direct observation by establishing eﬀective contact with the people involved in the problem investigated (Gomes, C., Amaral, M.,
2005, p.79). The subjects had to be seen by researchers using the equipment to be considered as users. After being approached by the researcher, the volunteers were informed about
the research and invited to participate. Upon acceptance the volunteers had to sign a consent
form. The questionnaires were applied for a period of 90 days, in the morning hours of 6
a.m. to 9:30 a.m., only on working days, taking care not to inquire the same person more
than once. Thus, the sample was determined by the time of investigation, the number of
gyms visited and the number of questionnaires collected.

statistics

For the analysis of the results, the Statistical Package for Social Science 19 for Windows
(SPSS) was used, which consists of a statistical analysis of data in the social sciences. The collected information was categorized deﬁned by this analysis model from the establishment
of frequency counts, data ordering and information reorganization.

results

48 Outdoor Gyms were visited spread in the nine regional of the city of Belo Horizonte,
totaling 376 questionnaires applied to individuals of both sexes from 18 years of age, where
1 person did not inform the age group, 3 did not report the sex and 44.1% answered that
they were over 60 years old, as it can be seen in Figure 1.
From the total number of interviewees, 68.6% reported attending the gyms for more
than a year and most reported using the equipment for approximately 30 minutes, which
represented a total of 28.7%, surpassing the percentages of 25% of those who answered approximately 60 minutes and 19.1% who responded approximately 40 minutes (see Figure 2).
In relation to the weekly frequency, the highest number of responses was to 5 times per
week representing 39.9% of the total responses. The results can be seen in Graph 1.
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Figure 1 – Age range x sex

Não informado

1200

18 - 29
30 - 39
40 – 49
50 – 59

Faixa Etária

Acima de 60

Total

Woman

Man

11
25
45
79

2
9
16
20

266

107

1

105

Sex

Total

Not informed

0

0

1

0
1
1
0

60

13
35
62
99

1

166

3

376

Figure 2 – For how long do you use the gym? x Avarage time of use

What is teh avarage time you stay in the Outdoor gym?

For how long do
you use the Outdoor gym
Total

From 1 to 3 months
From 3 to 6 months
From 6 months to 1
Over 1 year

Up to 20
minutes

14
4
3
44
65

30
minutes

21
7
10
70
108

40
minutos

14
4
5
49
72

40
minutes

17
4
8
65
94

Over 60
minutes

6
0
1
30
37

Total
72
19
27
258
376

Graph 1 – Weekly frequency? x For how long do you use the gym?

Regarding questions that directly question the purpose of this study, Question 9 - "Why do
you attend the academy?" Received 355 responses citing health as a motive and 77 speciﬁcally
cited leisure. Of the 55 responses that scored Others (Question 9.4 - "Others, Which?"), Most
cited 'open sky preference' as motivation. Figures 3 and 4 show the results. When asked to explain the answers to the previous question (Question 9.5 - "Explain your answer"), 57% responded by personal interest and 32.4% responded by medical indication, as shown in Figure 5.

INVESTIGATING THE OUTDOOR GYMS: A HEALTH AND LEISURE APPROACH IN THE MATTER OF PUBLIC POLICIES

Figure 3 –question 9:Why do you use the outdoor gym?

Why do you use the Outdoor gym?

N

Health improvment

355

Other

55

Leisure

Total

72,90%

77

15,8%
11,3%

487

Figure 4 – question 9.4: others, Which ones?

Others, Which ones?

Responses
Percent

100%

Responses
Percent
11,3%
14,1%
8,5%

Financial
Physical Exercise
Aesthetics

N
8
10
6

Practicity (free time, home proximity)

9

12,7%

Prefers outdoor
Others

14
24
71

19,7%
33,8%
100,0%

Total

Figure 5 – question 9.5: Explain your answer
Explain your answer

Responses
Percent

Medical indication

122

Personal interest

216

57,4%

376

100,0%

Others

Total

N

38

32,4%

10,1%

Finally, when faced with Question 10 - "What is the purpose of the academy?", 58.6%
of respondents indicated that it is aimed at improving the health of the participants, 22.5%
for the leisure of the participants and 18.9% for the sociability of the goers (see Figure 6). It
is important to note that for the issues cited above, the subject could mark more than one
response.
Figure 6 – question 10: Purpuse of the outdoor gyms

For you, what is the purpose of the
outdoor gyms?

Total

Users health improvment
Users sociability
Users leisure

Responses

N

Percent

555

100,0%

325
105
125

58,6%
18,9%
22,5%
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Discussion
In the literature there are several studies that show that leisure and sporting practices
are constitutive of lifestyles, determined by class conditions and demographic proﬁles (Marivoet, 1998, 2001, 2002, 2005, 2016, Stigger, 2002). In this perspective, the Outdoor Gyms
is a public leisure policy, with the purpose of providing a better quality of life, from practices
related to health improvement, such as physical activity. It is clear from the results that most
volunteers perceive and make use of this public policy for health improvement. However, it
is also clear that the interviewees also perceive and use the academies for leisure practices.
When we observed in Figure 6 that 41.4% of responses indicated sociability and leisure as
the purpose of the academies, it is possible to perceive that the participants themselves understand a lifestyle relationship with leisure practices and use the equipment not only for
health improvement, as it is the goal proposed by public managers, but also transform them
as a constituent of leisure.
Thus, we perceive leisure being placed as a means of constructing a public policy, not a
goal. Munhoz (2008, p.62) shows that the leisure-related actions oﬀered by the Public Power
can have two origins: the ﬁrst refers to the promotion of leisure activities to the population
and the second establishes actions undertaken that do not have the priority objective to
oﬀer leisure, but that end up creating conditions for their living.
According to Peres and Melo (2009) we can identify at least two scenarios that structure
the elaboration of health promotion policies related to leisure. "In the ﬁrst, actions are focused on changing habits. That is, they aim to promote what has been called "healthy lifestyles"
(67). These practices are focused on the physiological and psychological focus often built by
the current media, in which the perfect body shape is sought, and these bodies are slender
and strong. "In the second scenario, the object is less the dimension of" healthy lifestyles
"and more the development of values and norms with a" disciplining ", formative character
(Peres, F., Melo, . Thus, it is a means to maintain status or transform social reality.
In this approach, it is interesting to note that, many times the researcher reported in
the ﬁeld diary of the data collection that the volunteer himself, responding that his motivation to use the gym is health, reported that he took advantage of the situation for leisure
practices as shown by this speaks of a volunteer registered in the ﬁeld diary: "The main thing
is health, but we do come because it's good to relax, get out of your head, meet diﬀerent
people. If it was not good, we would not come. "The main answers that made up the Other
option of Question 9.4 (Why do you attend the academy: Others, which?) Were:" anti-stress
"," coexistence with other people ", "Socialization", "freedom to make my free time what I
want", "meeting", "conversation", "interaction", "aesthetics", "losing weight", "keeping ﬁt",
"sunbathing" "welfare". From these answers it is possible to realize once again that there is
a strong inﬂuence of the necessity of the practice of leisure in what concerns the motivation
of the subjects of the study to attend the academies representing a practice of resistance.
This can also be sustained by the fact that the majority of the volunteers pointed out to make
use of the equipment by personal interest which is one of the characteristics of the practice
of the leisure.
Changing from the perspective, it is observed from the results that the sample was characterized by a majority of people over 60 years of age, which dialogues with a large number
of answers in Question 9.4 and 9.5 ("Why do you attend the academy: Other, which ? "And"
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Explain your answer "respectively) that quoted the term" Third Age "as a reason for attending
the academy. The answers related to the need of the Elderly to do physical activity for better
health and to continue to be able to do what they like. The following response from one of
the volunteers exempliﬁes the question: "I have always enjoyed practicing sports, it reaches
an age when I can not do it any more." The results also show that most interviewees are frequent users, attending gym around ﬁve times a week for over a year.
These results together constitute a practice of resistance in the process of growth and
aging by the participants through leisure practices. It is understood that this fact represents
a cultural context where the audience of the Outdoor Gyms, which is a public policy aimed
at improving the quality of life of the population, make use of this resource to meet their leisure practice needs, as well as seek to improve health and quality of life.

Conclusion

From the results it can be concluded that the participants understand the academies
not only as a contributing factor but also as a constituent of health and leisure not only of
themselves but also of the population and that support this type of public incentive. In addition, it can be stated that the major reasons for the use of the academies are the improvement of health and leisure practice, either as a practice of resistance in the aging process or
as a genuine leisure practice. In this way, we can see the approximation between leisure and
health in the constitution of the improvement of the quality of life of the subjects, emphasizing the importance of the management of public policies in favor linked to leisure and
health guaranteeing the rights of the citizen.
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AbsTrACT
This study presents the female independent travel, in a background of the contemporary tourism scene,
using leisure studies to analyze the objective and subjective dimensions of the experience of women
in this type of experience. The exploratory study took place in the period from January to December
2014, in which ﬁfteen Brazilian women were interviewed in depth, when it was possible to identify,
through content analysis, the objective and subjective conditions that independent travel occurs, considering the diﬀerent contexts of tourist experiences (Bardin, 1977). The proﬁle analyzed is of women
with high educational qualiﬁcations, ranging from undergraduate to doctoral degree. Most of them
were single, with no children, working in the humanities and social sciences, and visit from one to ﬁve
countries independently. The performances of these travelers gain space, both in the public and private
spheres, subtly transforming established patterns, breaking boundaries, deconstructing gender bias,
and empowering women as subjects of rights. We assume, therefore, a social identity that positions
us through feminist attitudes and behaviors (Swirsky & Angelone, 2015), who claim to denounce any
form of repression, limitation and harassment of women's freedom, and this research appears as an
invitation to explore new spaces of subjectivation in the feminine.
kEyWorDs
Independent travel; leisure; subjectivation; female resistance.

Introduction

“Whatever freedom we fight for, it must be a freedom based on equality”
Judith Butler

Discussions about gender, under the lens of travel and leisure, present a common and
aggregating point: the process of subjectivation. Researchers of these subjects recognize and
emphasize the need to deepen studies that integrate the themes to better understand the
protagonism in postmodern society, besides adding value for human development. Applying
this analysis to the independent travel and the role of subjectivity in the construction of the
identity of the traveler, we explored the quality of experience and emphasize empowerment
and the political role of this type of recreation for these women, resulting from their choices
in leisure moments.
The leisure is understood hera as subjective experience, constituted by speciﬁc characteristics that contribute to the construction of satisfactory, positive and happy experiences,
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capable of favoring human and social development (Cuenca Cabeza, 2006; Doistua, 2006).
The study of the processes of subjectivation of women who travel alone generates a reﬂection on the performance of women and their political role as a citizen of rights and duties,
since gender relations aﬀect the way men and women construct their tourist experiences
(Yang, 2017).
For a better understanding of the independent travel in the tourism scene, we will follow
a trajectory that demarcates the leisure, contextualizing the participation of the contemporary woman, under this focus, to bring up the objective and subjective dimensions involved
in the activity. In this regard, we will use the perspective presented by Baptista (2016), when
discussing the importance of observing the cultural and political dimension in the debate
about leisure studies, since it seems essential to deepen the issues surrounding the theme.
This perspective will make it easier to understand the transformations of social relations in
postmodernity, the independent travel.
The discoveries and learnings experienced by women on independent travel favor a series of possibilities regarding their performances, thus understood as a discourse of freedom
that concerns the active nature of the relationship between the individual and society, related
to the discourse that inhabits the body, which makes this body and so is confused with it
(Butler, 2004). In this way, performing is crossing geographic, emotional, ideological, political
and personal boundaries; is to become someone else and yourself at the same time; is to
empathize, react, grow and change (Schechner, 2014).
In this understanding, the women who are the object of this study update and deconstruct the discourse on the place and role of women in contemporary society, with their behaviors and performances during the experience of the trip. In other words, there may be other
ways of being and diﬀerent ways of being and acting in society, as Schechner (2014, p.725)
states: "we must imagine, invent and perform alternative ways of becoming ourselves."

methodology

The information collected is the result of ﬁfteen in-depth interviews with Brazilian
women who, through question-guides, presented their travel experiences, with questions
tailored to the speciﬁc objectives and particularities of this study. The interviews were conducted between January and November 2014. Of the ﬁfteen interviews conducted, six took
place in person and nine were conducted digitally, using Skype, with an average duration of
one hour of conversation. By identifying the objective and subjective conditions that such
travels occur in diﬀerent contexts of tourism experiences, this study makes use of qualitative
research tools to understand the reality studied.
The proﬁle analyzed is of women with high educational qualiﬁcations, ranging from undergraduate to doctoral degree. Most of them were single, with no children and originate
from the south, southeast and central-west regions of Brazil. As for the professional performance, the predominance is in human and social sciences. Most visited from one to ﬁve
countries independently, although three of the ﬁfteen travelers interviewed have visited
more than twenty countries alone.
To analyze empirical data, we use content analysis as an approach, since it is the theory
capable of recognizing the active role of the subject in the production of knowledge, in ad-
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dition to the personal and objective meaning that is concretized in social practice and that
manifests itself from of social, cognitive, subjective, evaluative and emotional representations, necessarily contextualized (Bardin, 1977; Franco, 2008). We emphasize the importance
of qualitative studies on gender and tourism, which favor a greater understanding on issues
that go beyond the diﬀerences between men and women, be them cisgender or transgender.
This includes subjectivity, preferences, yearnings, fears, tendencies, and possibilities. In this
understanding, analyzing the interviewees' testimonies can allow us to monitor the discourses, practices and power relations that determine the areas of resistance of women in independent travel (Mehta, 1999).

Leisure and resistances: independent female travel

In the current context in which there is multiple possibilities of experiencing globalized
tourism, it is important to delineate the scenario of the activity that unfolds dynamically in
Brazil and in the world, since when we treat tourism, its characterization and trends, we are
talking with the world of travel and travelers. Both complement each other and are intertwined in a very particular and interdependent way.
Although virtual experiences are increasingly accessible - and inclusive - to replace inplace experience, nothing compares to what is experienced and felt in a real way. It means
that subjective experience is vital for the characterization and qualiﬁcation of tourism, thus
reinforcing that the future of travel is not a destination or a place where one wants or should
be, but a journey that starts from where we are today where we want to be tomorrow. This
is related to the idea that the process and the way in which a given journey is developed are
more important, since they can result in a greater learning for the individual.
In the past, the use of free time for recreational and leisure activities was a privilege of
the wealthier classes. In addition to an individual need to maintain physical and mental
health, at that time leisure was a possibility to maintain and stimulate life in society. In this
way, it is not diﬃcult to understand the importance of the travel in the construction of one's
own subjectivity. In fact, allied to the aspects that characterize independent travel is the
transformative and recreational potential of the experience of leisure as an experience that
transforms.
In this study, we opted to apply the concept of humanistic leisure, especially since it is
the most consistent with the quality of the independent travel, object of this research. In
the same way, the ethical and political dimension, raised by Inchaurraga (2012), helps us to
reﬂect on the spaces of subjectivation that women have in contemporary society, transiting
in diverse cultures. In travel, these women carry the context of their culture of origin with
them, which leads us to believe that weak leisure has already been a practice.
The deﬁnition of humanistic leisure comprises a time of no work, associated with the
practice of innumerable leisure activities, among them the travel itself. It is interpreted as a
subjective experience, constituted by speciﬁc characteristics that contribute to the construction of satisfactory, positive and happy experiences, capable of favoring human and social
development, as well as being an excellent opportunity for personal self-fulﬁllment and enrichment (Rhoden, 2014; Martins, 2014; Cuenca Cabeza, 2006; Monteagudo et al., 2014).
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The keen gaze of the humanistic leisure about the necessity and importance of being
educated for self-development can be an alternative way to reduce social conﬂicts, which
before becoming global, are personal and subjective. As Bruhns (2009) explains, modern leisure lives contradictions that have origins in promises and achievements linked to the discourse of pleasure and freedom, resulting from an artiﬁcial isolation from life building walls
of intolerance.
In this perspective, the humanist leisure (Cuenca Cabeza, 2006), the serious leisure
(Stebbins, 1982) and the ﬂuid experience (Csikszentmihalyi, 1990) have many aspects in common as they result in optimized experiences characterized by a high level of personal fulﬁllment and support the interpretations made from empirical research data. According to
Cohen (2013), both in the ﬂuid experience of leisure and in serious leisure, there is a signiﬁcant personal eﬀort to achieve identity and experience a sense of completeness.
We can say that one of the most signiﬁcant meanings of travel, considering the point of
view of subjectivity is to transform. Para Romano (2013, p. 35), “the tourist itinerary is designed to create the illusion of the traveler-discoverer” and it is certain that the individual
experience resulting from the act of traveling, in its essence, can be transformative, new and
unique. Initially, it is fundamental to understand what the journey consists of, what challenges
and perspectives from the personal and subjective perspective of the traveler, and then understand what possibilities the independent trip oﬀers, in view of the construction of a new
paradigm of behavior for the XXI century.
Gender issues and the challenges to understanding them permeate all the major themes
of modernity, for which humanity is continually in conﬂict. This research considers the feminist movement under diﬀerent and complementary perspectives, based on its claims and reﬂections on the relevant recent literature on gender, since the theme crosses aspects of
economic, social, cultural, political and environmental life, such as Beauvoir (1970); Scott
(1995), Butler (2003), Braidiotti (2002) and Saﬃoti (2001).
The independent journey we deal with in this study is inserted in the context of leisure
and refers to the Brazilian woman, who travels or travels at least once unaccompanied
abroad. Among the qualities and characteristics found in the testimonies were: ﬂexibility of
the script made by them; international destination; private lodging (hostel, hotel, inn, other);
spend most of their time alone and make their personal and leisure choices always (Chai,
1996; Fool, 1999; Stanford, 2017). Or, what Myers (2017) characterizes as:
Independent travelers, who are also known as free independent travelers (FITs), tend to be environmentally conscious, enthusiastic, and motivated to experiment with new ways of life. They
are usually out-of-the-ordinary explorers, thirsty for experiencing the "real thing" and avoiding
mass tourism in favor of a more individualistic approach to travel (Myers, 2017, p.162).

The travel always provoked deep and intense transformations of the world views of peoples and cultures, especially since modify the traveler, explorer. Perhaps this is the substantial
gain of the travel: to give the practitioner an idea of the discovery of the self, the inner self,
based on living in societies very diﬀerent from their own. Therefore, the self is constructed,
modiﬁed and reproduced in the interaction with other people. More than a ﬁxed self, everyone has multiple selfs, which are permeable and context dependent (Cohen, 2010; Vaughan
& Hogg, 2002).
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For Berdychevsky et al. (2013), gender relations aﬀect the way men and women build
their tourism experiences. Adventurous women, who propose to travel alone and independently, describe their journeys as an identity project, as well to gain strength, independence
and freedom (Elsrud, 2006). Thus, women's work gains empowerment as the questioning
ﬁghts the norms that perpetuate the subordination of women (Hanmer e Klugman 2015).
Yang (2017) states that, in view of the diﬀerent realities between the Western and the Eastern
world, about the scenario of women on an independent journey, there is a social trend of
transformation at the global level, because of the advancement of gender equality worldwide, the access to education and employment.
Nowadays, taking as presuppositions the countless achievements of women in the social, political, cultural and economic ﬁelds, it is increasingly evident that female subordination
is not something natural or even deﬁnitive. Just as identities and performances are plural,
diverse and dynamic, so are gender relations. For Berdychevsky et al. (2013, p. 83), tourism
experiences oﬀer a space for women to express repressed desires as they oﬀer a fertile
ground for self-discovery and self-discovery, "whether through the expression of the authentic self or through experimentation with alternative identities."
Thus, the women who make up the object of this study update and deconstruct the discourse on the place and role of women in contemporary society, with their behaviors and
performances during the experience of the trip, since gender is an essential determinant of
freedom of travel (Khan, 2011).
There is, therefore, in the independent travel, a space that invites liberation, transgression and transposition of norms, which represses who we are or who we can become, precisely because it takes place in an environment outside the everyday, the ordinary. Put
another way, there may be other paths to be followed and diﬀerent ways of being and acting
in society, as Schechner (2014: 725) states: "we must imagine, invent and perform alternative
ways of becoming ourselves".
In this logic, to constitute a personal identity is also a performative embodiment that is
procedural, since the subjects are always on stage and within the performance. It is a process
that suggests a performance through the body. Likewise, it is possible to play the social role
in a variety of ways, such as a play, which requires a text and interpretation, where individuals
can expand their cultural universe through the corporeal universe, through subversive performances of various kinds (Butler, 1990). This means that we choose how and what we want
to perform. Butler (2015) notes that we are aﬀected by something outside us, for what comes
from outside activates and informs who I am (Butler 2015b). In the leisure practices, the performance represents beyond a lifestyle, can also be a source of stability and well-being for
the subjects.
The route, the path of travel on a journey has a value, and it can be rich and enjoyable
to pass through it. In this search for the world, the traveler searches for himself, seeks his
identity (Figueiredo & Ruschmann, 2004). There is, after all, an individual search that at the
same time is collective, especially for giving meaning to personal existence with diversiﬁed
experiences, but which have meaning.
The construction of subjectivity in Hegel (1992) occurs only in the production of consciousness and implies a way of recognizing oneself free, of constructing oneself and of making
oneself in conﬂict with the world. However, for the philosopher, one part of the other is in
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me, and the unity of self-consciousness reﬂects itself from the world in a dialectical process:
I only know myself from my relationship with myself and with myself. The other acts as a
mirror, which manifests my reﬂection and, in relation to it, I ﬁnd myself.
Leisure has a speciﬁc relationship with existential time, since this process of recognition
of one's own subjectivity needs an idle time to be validated. Regarding the women studied,
they experience new spaces and times to experience leisure, since it is embedded in a broad
social network dynamics, which also contributes to give better quality to the experience and
the use of that time. For travelers, even if this line separating time from leisure from time of
leisure is tenuous, there is a gain in the importance of that time, objectively and / or subjectively. Besides the time to relax and rest, idleness allows a dimension of expression of the
human being, a space-time for the recovery of the self. Looking at one of the motivations
most studied in tourism, leisure, we seek to analyze the results and reﬂect deeply on the
perception of gender in the process of constructing new behaviors.
In the case of travelers, they had to negotiate and reaﬃrm their purpose in innumerable
situations throughout their journeys, which shows that travelers need to be vigilant and
ready to defend themselves against possible harassment or constraints inherent in their status as women. For Jordan and Aitchison (2008) when alone in public spaces, travelers remain
in a state of self-vigilance, precisely because they feel observed under a sexualized look.
This tension, because of the diﬀerences between the gender roles established by society,
can be exempliﬁed by the fact that women interviewed do not enjoy the freedom to go to
bars and restaurants at night, when they are alone, and are subtly compelled to dress in a
discreet. Compared with the study by Mehta (1999) and Yang (2017), travelers expressed
fear of going out at night alone, but admit that they must continue to move forward, following their journeys, despite the risks and dangers of which they are constantly recalled, whether in specialized travel guides, relatives, or headlines of violence against women tourists
around the world.
The study by Hatton and Trautner (2012), presents an ordinary scenario, where the images of hypersexualized women prevail, to the detriment of the powerful and successful. This
is corroborated by the testimony of most of the travelers in this study who, when approached
or victims of harassment, because of their Latin physical type and because they are alone,
feel threatened, whether in Florence or Paris. It is as if they are totally or partially 'misplaced'
everywhere, as if they are nowhere, which can be an uncomfortable, sometimes disturbing
experience (Bauman, 2005; Trigo 2015).
If on the one hand there is vulnerability, on the other there is resistance. On this, it
means to say that there is a paradox between violence, vulnerability and resistance, because,
when we resort to the law against violence, we sometimes legitimize it (Butler, 2003). In fact,
no one wants to be identiﬁed as vulnerable, such as the susceptibility admitted by the women
interviewed in this study. These women react to social stereotypes and prejudices because
they are women, single, alone, Brazilian, Latina, which are experienced in subtle but also aggressive ways. Then, the more they aﬃrm the diﬀerences, the greater the power these diﬀerences assume, since resistance requires overcoming this condition of vulnerability (Butler,
2015a).
Physical vulnerability is what travelers most repudiate by denouncing situations of harassment, embarrassment and / or deprivation of the freedom to come and go. We may also
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consider that there is a less positive side to the heteronomous gaze, and it can be very negative, even limiting the possibilities of these women, even if it does not aﬀect them too
much. Another aspect to consider is the limitation in the choice of their garments, which
prevents them from wearing clothes that they desire, even if they are sensual, so as not to
attract attention and cause cases of harassment. These aspects exemplify the innumerable
restrictions and threats that women are constantly subjected to on these journeys.
As we have seen, there is still much to advance in women's empowerment processes,
as well as in the discussion of the real implications in women's daily lives and in the existing
areas of resistance. In short, this type of travel can be understood as a form of weak leisure
as a resistance and subversion of the stereotyped concept of women, and this study, in turn,
gives light to the political dimension of women's independent travel, whether they are aware
of it or not.
It is in the context of exposing the vulnerability, of performative acts, of breaking paradigms that this study has developed. The expansion of the feminine in the scenario of independent travel evidences this resistance, as claimed by the interviewees in this study, who,
indignantly, demand this space of action and recognition of the legitimacy of the mobility of
their bodies as a political and social instance.

Conclusions

Although contemporary social transformations are responsible for the access of women
to the predominantly masculine spaces, such as independent travel, and this access is still
restricted and permeated with risks, constraints, prejudices and limitations, in which modern
women continue with their struggle against oppression and exploitation (Porter & Schänzel,
2018; Byrne, 2003; Myers, 2010; Khoo-Lattimore & Wilson, 2017; Wilson & Little, 2008).
Among the main disparities between the genders are: unequal wages; types of contract (parttime or full-time); marriage and children; speciﬁc qualiﬁcation; culture, stereotypes and social
values, among others.
The scenarios presented in this study can be modiﬁed at any time since they are under
the forces of several external agents, which may mean the emergence of new demands. Recently, these gaps have been ﬁlled by in-depth studies capable of identifying and analyzing
the new behaviors and trends existing in the context of tourism and in the travel universe,
as well as contributing suggestions that add value to human development.
Another perspective for future studies would be to identify women who travel to take
courses, itineraries and visits to destinations and spaces linked to self-development and spirituality. Or, to deepen the researches on the obstacles, limitations and constraints to the
processes of subjectivation of independent travelers found in this study.
In the scenario of trends for the development of tourism worldwide, this study elects’
women as the protagonist of their experiences in independent travel and all that this means.
Therefore, the increased demand for this type of travel generates a series of speciﬁcities,
novelties and requirements, and should be treated as a segment that should be better served
by the market (Buhalis, 2001; McNamara & Prideaux, 2010). The discoveries and learnings
experienced by women on independent trips favor a series of possibilities regarding their
performances, thus understood as a discourse of freedom that concerns the active nature
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of the relationship between the individual and society, related to the discourse that inhabits
the body, which makes this body and so is confused with it (Butler, 2004).
In addition to these reﬂections, the study indicates dimensions still little investigated
regarding independent travel in the female, able to delve into the needs, experiences and
challenges of travelers. In view of this, among all the forms and possibilities of continuous
emancipation that contemporary women enjoy, independent travel presents itself as a subtle
path to the exercise of autonomy and to the revision of habits and customs.
Finally, the performances of these travelers gain space in both the public and private
spheres, subtly transforming established patterns, breaking boundaries, deconstructing gender biases, and empowering women as subjects of rights. They update and deconstruct the
discourse on the place and role of women in contemporary society, with their behaviors and
performances during the experience of the trip. From a closer look at independent travel,
this study intends to add values to be incorporated by society, capable of expanding the possibilities of the processes of subjectivation in the feminine.
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soCIALTAPEsTry As A rEsIsTANCE PrACTICE:
PoTENTIALITIEs oF AgINg1
Rosely Cubo2

AbsTrACT
Beyond the imposition of time as ephemeral, something that only reproduce prejudice and stereotypes
about oldness, to live the vital cycle of maturity is to recognize that an intense knowledge emerges
from the experiences of aging. On the perspective of the existential perceptive totality (EPT) as the
conquering of a satisfying aging (Cuenca Cabeza, 2017), the creation of the sense of time-felt through
the experiences of Leisure corelate those bonds to ‘have been’, ‘being’ e to the ‘will come to be’, that
means it stimulates the inter-relation Being and Time (Heidegger, 2005) And Being on the World (Buber,
2001). Since the active aging is deﬁned by the World Health Organization as “the process of optimizing
opportunities for health, participation and security in order to enhance quality of life as people age”
(WHO, 2005) to consider old age just under the auspices individual-familiar is the same as to associate
it with negative situations of dependence, sickness and isolation (CIS, 2009). According to Boaventura
Santos (2006) the psychodynamics of pluralities-diversities-alterities that hold the satisfying aging are
recognized as attributes of sense (Frankl, 1990) that transcend utilitarian -productive actions trough
the never empty of meaning ﬂow (Csikszentmihalyi, 2005) at the crossroads of the experienced knowledge (Bondía, 2002). As a practice of resistance, the socialtapestry program of interventions shows
itself as a new and powerful line of investigation that allows the administrators of public policies to afﬁrm the potentialities of aging as a scope for a fair and multidimensional development of citizenship.
kEyWorDs
Old Age, Aging, Leisure, Group Intervention, Practices of Resistance.

The process of aging anchored by the Human Rights and Citizenship recognize in the
psychodynamics of pluralities-diversities-alterities the possibilities of intense conquers and
overcoming great losses; in this scenario, as circumstantial icons of oldness they express the
valorization and respect for the lived experiences, and the potentiation of knowledges.
On the book A Velhice, Beauvoir (1990) ﬁnely shows that the biological factors are not
the mainly determinant of the individual’s condition of life; So, what are the indispensable
premises to the rite of passage to the old age? Each culture identiﬁes a representation of
this celebration. As examples, for the iorubás3 from Nigeria, the woman is considered be old
when she becomes a grandmother; in India, when the oldest son gets married; at the USA,
when she retires; in some countries of Latin America, when the woman hits the menopause;
in Brazil, are senior citizens the ones over 60 years of age. By the great variety of factors as
1
2
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The iorubás, iorubas, iorubanos or nagôs (in iorubá: Yorùbá) are one of the largest ethnic-linguistic group of Occidental Africa, with over 30 million people over the whole region. They are the second biggest ethnical group of
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gender, age range, ethnic and cultural origin, people living in industrialized countries or in
development, in urban centers or on the country side, aging occurs in a diverse way (Alcântara, 2003).
On the societies based on oral tradition, the elderly are those that lived the most, thus
the ones that know the most, and this condition is fundamental.
Besides the chronological old age that shows a downturn on the natural course of life
as the biological clock ticks, there are so many others old ages that certainly are receiving
more attention from the entities that manage the public policies, even if it is considered to
be in the hall of ‘social issues’; If we look into the movements of diagnose of the old age, we
are confronted by reactions of resistance and even surprise when researchers ‘insist on bringing up a research subject so sad in which we are confronted by the perspective of death
and literally having to face life’s ﬁnitude’. Since it expands the studies on aging associated
with the perception of pluralities, diversities and alterities, qualiﬁed from the energetic dynamics of the psyche (DEP)4 and aligned with the existential-relational dimension of Being and
Time (Heidegger, 2005) and Being in the World (Moreno, 1987 e Buber, 2001).
A reﬂection of the establishment of ‘initiatory’ parameters to the old age, the process
of aging modiﬁes the relation between the individual with life’s time and space, directly aﬀecting their relation with the world and their own story; however is possible to notice that the
primacy of maturing occurs in function of the ties to the ‘have been’ to ‘being’ e to the ‘will
come to be’ that stimulates the inter-relation Being and Time. Baptista (2013, p.178) based
on Heidegger considers that “only the recovery of the personal language and what it hides
as the not thought yet, the still-to-come can allow the recovery of that time that, occasionally,
let the truth come”. Besides the etymological game, if we think on the terms of the essence
that leads to the existence of the being-on-time-on-the-world requires a singular comprehension of inhabit, a habitation and/or a keep-itself that means being together to, being familiarized with and give itself of the presence adding the idea of time-space as a forest
clearing, some opening and free illumination.
From these perspectives, age represents just a code that organize the individuals, it is
the fragmentation that divide them chronologically among school, work, marriage, retirement, etc., in which the psychosocial roles are directly submitted to the digital pattern according to the classic division between childhood, teenage years, maturity and old age. In
truth, the memories of the sensations associated to the aging organize itself from the dynamic of the body-consciousness-spirit experiences; in other words, these sensations are happening as the diﬀerences occur in terms of the opportunities to engage the conscious in the
unveiling of the before hidden. Thus, ethicality has a social function of referring to the calculation of years, the symbolic outline of development phases, the characteristics and needs
of each age group that designs actions through public policies and vectorizes in each particular band a certain notion of movement of the body-consciousness-spirit.
At this juncture, it is pertinent to emphasize that aging does not occur from one hour
to another, dissociated from a life cycle disregarding the life history of the individual/collective
in its totality; thus, being a highly coparticipated phenomenon in which the experiences of
4

Initiatory and multidimensional school of research and concept- experiential rationale over energetic ﬁelds
founded by neurosciences, quantum physics and social biology (Basso e Amaral, 2011; Basso e Pustilnik, 2017).

SOCIALTAPESTRY AS A RESISTANCE PRACTICE: POTENTIALITIES OF AGING

a singular way, are in process of intimate relation with the body-consciousness-spirit sensory
ﬂows.
“I come for a meadow covered with ﬂowers... I rejoice in the magniﬁcence of colors. After
a year I walk again the same meadow. Other ﬂowers are there. My joy of the previous year
presents itself as a remembrance, it is in me... But the ﬂowers that I contemplate today are
of the same species as those of last year; have grown under the same laws as those. If I have
formed a notion of this species and of these laws, I will ﬁnd them again in the ﬂowers of
this year as I have known them of last year. This is something that has revealed itself to me
... My feelings of joy lie within me, the laws and the essence of ﬂowers, lie outside me” (Rudolf Steiner, 1982).

In order to give resolution to the questions referred to the body 'as a state in time', to
consciousness 'as movement of mind and its contents' and spirit 'as existence in formation,
information and transformation', it is important to identify the diﬀerences between states
of Being and to Being-Older. Common sense tends to confuse old age with illness, and thus,
on the principle of being, the senility condition is related to the lowering of physiological
functions, isolation, social security depreciation, health losses, rhythmic incapacity of work
and may be accompanied by serious chronic pathologies linked to factors that determine
the speed and intensity of the involutions of the body, as well as the level of its inﬂuence in
the set of the incapacities of the individual (social, economic, psychological, family, etc.); on
the other hand, related to senescence, Being-Older refers to authentic biological-physiological maturity attached with principles that combine potency in the evolutions of consciousness and spirit through its three dimensions, identity or ability to individualize,
self-referenced relationships and free will by the ability to inﬂuence events.
In terms of the forms / transformations referred to the aging can be found ﬁxed, frozen
and dead images reproduced culturally by the sensations of forgetfulness and outdated-ness;
the anguish in the face of old age denounces a fragmented view of life and reveals a denial
of integrity and wholeness inherent to the human condition unless they are viviﬁed by consciousness and by the Presence Manifest the Encounters that reveal everything that is unique
and special, allowing the convivence of an old (which forms itself) and a fortunate (which
transforms itself).
In this sense, the aging process develops in a special and proper relationship with space
and time by virtue of the involution or evolution/enjoyment-delight of the life expectancy
based on the capacity to review the self-image; the self-concept according to which the life
and values that it adopts make diﬀerence in the quality of the old age, being that perception
is ampliﬁed in view of the persuasion that each elder has of the personal being giving place
to the essential Being. Habermas (1994, p 88) proposes “social intervention as a utopian possibility of creating 'spaces of locution' in diﬀerent instances, with the State as a partner for
organizing the temporalities of citizens in dimensions of greater depth and authenticity”.
Participating in an emotional and relational reality charged with feelings due to the affective bonds established by obedience to the laws that govern the encounters and disagreements of life, the principle governing aging is creator-creature; according to Cuenca Cabeza
(2017, p. 172) “the subjective symptoms of aging do not depend so much on the subject's
years or on certain bodily changes, but on the attitude towards his experiences and the ways
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he ﬁnds to give meaning to the situations of life”; in the context of these achievements, the
Leisure is recognized by the perception of meaning of the learning that the intersubjectivities
intertwined of the time-body experience conscience-mind and vitality awakens to the citizen
protagonism.
Leisure is considered as a socially necessary experience that includes a great diversity
of experiences, from which a multiplicity of results can be derived, both for society and for
one's own person; it is necessary to recognize the importance of participation and the equalization of leisure opportunities in the individual and collective spheres, so as to guarantee
the development and consolidation of a good level of quality of life. In today's world, leisure
is recognized as a citizen's experience, through which one can identify and interpret demands, needs and personal motivations and values of solidarity; the reﬂection on leisure,
especially of autotelic nature, acquires status of human development, by which freedom of
choices, expression, and accomplishment of non-utilitarian tasks reigns.
Within a complex reality, leisure brings a multifaceted interrelation, from the personal
and experiential to the psychic, social, cultural, etc. In addition, the various agents (public
sphere, private space and third sector), involved in the experience and management of diﬀerent spheres (culture, education, health, etc.) are considered, the implications of the practices
for the diﬀerent collectives (childhood, youth, adults, people with special needs, the elderly
and others), as well as the evaluation of the possible impacts of leisure experiences on the
environment. These are relevant themes related to human development, and the description
of experiences that favor the meeting of possibilities of life with quality.
The proposal of experiences of leisure for the recognition of the prerogatives of humanization of relationships in the aging process, the APDMCE - Association for the Development
of Municipalities of the State of Ceará in partnership with BNB/FIEC/SESC created the program “The Elderly and the Building of a Healthy Aging” (2007-2017). This is because the demographic transition in Brazil is seen as challenging, since it is impossible to touch old age
without provoking deep commotion, since the impossibility to an immense part of the population to reach levels of improvement in life expectancy. The aging process detected in the
country is accelerated, Ceará is considered to be below average, while there the life expectancy of 62,4 years/men and 68,5 for women, the national average is 64,6 e 72,3 respectively
(Plano Gerontológico para o Estado do Ceará, 2013); it should be noted that Ceará is located
in the region where half the Brazilians below the poverty line live and in view of the poor
survival conditions, there is an early dynamics of old age, often pathological.
As a qualiﬁcation stage for managers of the Municipal Policies for the Elderly Person of
164 municipalities, it means, 86% of representativity from the State of Ceará/Brazil, we use
the socialtapestry as a method of action that occurs in a group-therapeutic environment in
the form of webs/relational networks that assist in the removal of blocks to the psychosocial
development, allowing the protagonists to aspire to self-fulﬁllment through satisfactory, pleasant and gratifying encounters with themselves and with others; in the form of scenic creation the multiple actors-authors create entanglements, mostly unconscious, revealing the
existential dramas anchored in social, political and cultural commitments.
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Images 01 and 02: Groups of Intervention5 (I) in Fortaleza/CE - Brazil
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The advantage of this methodology can be proven to the extent that it allows the creation of an embodied consciousness in the essence of aging. It provides, in particular, elements
for understanding the socialized strategies that groups of public policy managers for the elderly discover; it results in the resounding of purposes in the forms of the following archetypes of old age: “the mirror told me that time passed and I did not see”, “the ones that are
alive want to be among their own”, “the checkers, the cards, the sewing and the laces as a
ﬂow of a grateful experience of living”, “old age is out of the picture”, “the discovery of the
meaning of existence”, “what memories are well kept”, “beautiful gift or the pain that comes
from far away” e “the impotence of being”. The performances bring a deepening to the culture that combines sensibilities, legitimacies, intelligibilities, diversities and intersectionality
around the potentialities of aging.
As an ontological project the spontaneous-creative elements favor understanding-interpretation that stimulate the senses; in the 'stage' the possibility is opened to investigate
the demands in which the group is entangled in daily life, to make the path towards uprooting, to learn about the adequacy of support of what comes 'to the surface' and to train
forms of regeneration. In this time in which each and every one realize a drawing of the historical set experienced, the possibility of sharing belongings alludes to the rescue of own,
authentic and universalized temporalities.
Images 03 and 04: Groups of Intervention6 (II) in Fortaleza/CE - Brazil

5
6

Cognitive plasticity: People's ability to modify their cognitive functioning from learning (Cuenca Cabeza, 2017, p. 177).
Neural plasticity: Neurobiological transformation capacity as a consequence of experience or sensory stimulation.
It results from the relations of transfer between the person and the socio-environmental conditions (Cuenca
Cabeza, 2017, p. 177).
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Shakespeare provides us with the idealization that 'the world is a stage', where both
nouns are guides that refer us to the theater, a place of unveiling of roles revealing dramas
and plots; in the time-ambience of old age, actors-authors of histories and narratives of the
term being-in-the-world. To Anzieu (1982, p. 60) “the dramatic context symbolizes the passage between the word and the action in which the aﬀective bond is established in spontaneous-creative time-space”. In this scenario, the inside and outside are interpreted by the
diﬀerentiation between what is dramatized on stage and elaborated in the group context,
that is, everything that is lived in objective external reality; and my/yours and the other are
represented by the distinct perception between the inner world staged between ‘have been’,
‘being’ e the ‘will come to be’ the protagonist-characters and emotional experiences that
become conscious in group action. It results from this process of getting to know knowing it,
the storage of memories as a recorded record of the sensations felt available when they need
to be revived and again re-signiﬁed.
The objective of the socialtapestry: a) to recognize the vectors of life history, personal
consciousness and external environment crossed by the experience of living the maturity;
b) investing in caring for oneself from the experiences undertaken for their own human development; c) to experience leisure while reﬂecting on its beneﬁts in favor of the resumption
of self in the natural phase of life represented by old age; d) appropriating time and the universe of leisure as a satisfactory experience in its completeness, creativity, spontaneity capable of transforming the way of Being and Being in the world.
Images 05 and 06: Groups of Intervention7 (III) in Fortaleza/CE - Brazil

Therefore, we can aﬃrm that the socialtapestry allow us to create a bonding-aﬀective
climate that facilitates the emergence of feelings of painful situations and especially pleasurable, gratifying and satisfactory felt in the unfolding of life. In the dramatic scenarios they
show potentialities that, in aging, are organized and integrated in terms of movements of
involutions and body-consciousness-spirit evolutions. The method allows positive experiences, reorganizations and emotions that make the elderly more creative, open and tolerant,
incorporate knowledge and improvement of the capacities to give more adequate responses
to the situations that fragment/confront the core of each and the groups.
It means that leisure, as a satisfactory experience that tends to improve the enjoyment
of life, is the source of relations in aging; according to Fernández-Ballesteros (2011) the new
7

Behavioral Plasticity: Ability to expand the aﬀective, motivational and personality dimensions (Cuenca Cabeza,
2017, p. 178).
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learning responds positively to what the life of the elderly has of most signiﬁcant in terms of
cognitive-linguistic repertoires (such as abstraction and synthesis capacity and calculations),
physical-sensory (motor skills) and emotional-motivational (aﬀections, values, preferences).
Thus, these interventions by the socialtapestry method show how people who experience
positive feelings modify thinking and action, improving their mastery over life goals, and generating greater emotional.
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L

onge de constituir um ‘nada fazer’, o ócio, nas suas inﬁnitas declinações e possibilidades, pode constituir-se como práxis produtora de saberes e de sujeitos cuja acção performativa na polis
questiona saberes, discursos e práticas vigentes, mesmo quando disso
não têm consciência.
No actual mundo globalizado, as sociedades organizam o seu tempo
livre tornando-o um bem transacionável e de relevante valor económico. Apesar da diversidade dos contextos culturais e geográﬁcos em
que um certo modo de produção capitalista de consumo e produção
global se instalou, por todo o lado se espera que sujeitos e comunidades se deﬁnam a partir do lugar que ocupam no mercado, quer nos
seus tempos de trabalho, como produtores de bens e serviços, quer
nos seus tempos livres, como consumidores desses ou de outros bens,
especiﬁcamente criados para fornecer produtos de lazer e distração.
Em suma, o que deveria ser um tempo dedicado ao ócio tornou-se em
mais uma oportunidade de negócio.
Com efeito, as relações de poder produzem saberes e discursos hegemónicos, que têm como ﬁm docilizar os corpos para extrair deles o máximo das suas forças produtivas. Referimo-nos, por exemplo, à criação
de marcos temporais socialmente instituídos, que procuram determinar
quando o indivíduo é considerado um corpo produtivo, quando já não
o é ou ainda não o é. Pensamos nos casos daqueles corpos cuja força
de trabalho é desvalorizada pelo mercado ou usada e descartada ao
sabor da ﬂutuação das crises económicas dos mercados ﬁnanceiros globais. Apesar disso, esses corpos, atravessados por discursos e saberes
internalizados ao longo da vida, sustentam práticas de ócio que resistem
e conferem sentido pessoal e político às suas vidas, e que podem ir
desde as ações mais íntimas e consideradas mais ínﬁmas e sem importância, até às mais visíveis e socialmente impactantes.
A proposta deste livro consiste precisamente em trazer ao debate cientíﬁco e académico escolhas e modos de organização do tempo livre de
sujeitos e comunidades que não se mobilizam primariamente em função do mercado capitalista globalizado (embora com ele possam ter
relações) e que, sabendo-o ou não, vivem o seu tempo de ócio (e até
talvez seu tempo de trabalho) a partir de um outro lugar, promovendo
outro tipo de valores e práticas que não as da geração de renda e lucro.

