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Caminhando e cantando e seguindo a canção
Somos todos iguais braços dados ou não
Nas escolas nas ruas, campos, construções
Caminhando e cantando e seguindo a canção
Vem, vamos embora, que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer
Pelos campos há fome em grandes plantações
Pelas ruas marchando indecisos cordões
Ainda fazer da flor seu mais forte refrão
E acreditam nas flores vencendo canhão
Vem, vamos embora, que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
(Geraldo Vandré)
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Vida, luz, amor, sonho, luta, resistência, esperança, reencanto e tantos
outros sentimentos me faz compreender ser possível reeducar nossos
olhares em direção do belo, do sensível, do cultural, apesar da fome,
da exclusão, da solidão. Principalmente buscando experiências de
fluxo existentes em cada um de nós. É necessário viver cada
sentimento com intensidade, explorando os traços que definem
prazerosamente a mistura poética inerente ao acervo cultural que ao
ser vivido é culturalmente acumulado. Portanto, aguçar a
sensibilidade, expressar sentimentos e emoções, estimular a percepção
de todos os sentidos, me fez trazer a flor da minha corporeidade, ao
longo do tempo destinado à educação, o sentir do lazer, banhado pelo
saber da experiência cultural. Saber, que por vezes, ficaram
esquecidos e que permanecem latentes na memória lúdico-históricocriativa que, “de repentemente”, ao ser revivida, nos faz homens e
mulheres bem mais realizados e realizáveis.
A vocês.
Tereza França, 2003.
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De amor, corpo e alma, com sorriso nos lábios, lágrimas nos olhos e
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aumentando e enriquecendo o Bloco da Vida e da Saudade dos França.
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Não sei. Não tenho muita certeza. Mas, pareceme que quando chegamos ao mundo, algumas
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Um dia, um toque mágico em mim, anunciava a criação de um ser que
em breve chegaria meiga e risonha,
Sandra, uma filha amada.
Ontem criança, hoje mulher e amiga.
Com uma intensidade sublime, uma surpresa. Senti novamente
aquele mesmo toque mágico.
Meses depois, chegava Silvana, feliz, doce e tranqüila.
Uma maravilhosa filha.
Ontem criança, hoje mulher e amiga.
Não muito depois, meu corpo falava. Um outro toque mágico agitava
meu ser. Inquieta, bela, de forte personalidade, chegava Simoni.
Uma filha marcante.
Ontem criança, hoje mulher e amiga.
Hoje posso falar do saber de ser mãe em diferentes dimensões.
Sou mãe biológica de três filhas fantásticas.
Sou mãe de leite de 4 lindos meninos, hoje lindos homens, e de uma
menina que nem sei o nome.
E hoje sou mãe adotiva, adotada de coração.
Adotei Socorrinho e fui adotada por ela.
Amo você menina.
Obrigada por você querer e ser mais uma filha querida.
Sonhos, realizações, apreensões, temores, felicidades.
Ah! Filhas amadas como bate meu coração.
Se hoje sou quem sou, muito veio de cada uma de vocês.
Ser mãe é sempre uma divina graça,
Mas, ser a mãe de Sandra, Silvana e Simoni
É uma divina graça triplicada.
Obrigada, filhas.
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Todos que me conhecem, sabem da minha paixão.
E, ao ler estes agradecimentos devem estar se perguntando:
“Cadê o mais novo rebento?”
Claro que não ficaria de fora, é meu rio, minha fortaleza.
Meu sol, meu mar de vida.
Mas, com certeza é agora, porque quem ama não tem pressa.
João Gabriel, “o bonitão das tapiocas”.
Meu neto amado, simplesmente, muito obrigada.
Obrigada por você existir.
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UMA MULHER
CONTRASTE...
COERÊNCIA... UMA MULHER
BONDADE...
INTELIGÊNCIA...
UMA MULHER
GUERREIRA...
SOLIDÃO...
SABEDORIA...
EXIGÊNCIA... UMA MULHER
REFERÊNCIA... PRESENÇA...
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REALIZAÇÃO...
ESPERA...

UMA MULHER
SINGULAR E PLURAL
KÁTIA BRANDÃO CAVALCANTI.
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À Base de Pesquisa Corporeidade e Educação – UFRN
Na construção do conhecimento, sujeito e objeto constituem uma
totalidade orgânica. Cada um exerce e sofre influências sobre o outro.
Esta interação expressa-se como possibilidade criadora da realidade
social. A realidade não existe tão somente como objeto ou uma dada
situação e, sim, é criada a partir da atividade objetiva do homem. Ao
fotografar o mundo, ele busca diferentes formas e caminhos de
interpretá-lo, seja adentrando no âmago da subjetividade humana,
para enfocar o papel da sensibilidade estética no processo de
construção do saber, ou ousar desvelar o sentido e significado da
beleza do corpo selvagem e descrever a beleza do mundo sensível. Para
tanto, é preciso entender e explicar a existência de diversas
modulações do corpo, que podem ser interpretadas no cenário de uma
educação humanista e transpessoal, buscando, na milenar sabedoria
oriental, elementos que possam subsidiar a plena realização do ser.
Nestas perspectivas, o corpo é pensado, sentido e vivido à luz da
historicidade. Pois não há realidade sem memória e sem uma noção de
presente, passado e futuro. Esta construção é concreta, quando se
tem presente o tempo e a história dos movimentos dos homens, seus
nexos e nuanças, em sua plena realização cultural e social. Assim,
para explicar e interpretar os fenômenos deste e para este corpo, eleito
como centro de exploração e divulgação, impõe-se, dentre outras
investigações, indagar, identificar e interpretar acerca das idéias sobre
corpo difundidas pelos meios de comunicação. Neste contexto, ao
produzir conhecimento no campo da corporeidade e educação, tornase necessário denunciar e anunciar os mecanismos de exclusão
construídos historicamente e assegurados através dos tempos.
Mecanismos estes utilizados em práticas corporais que, ao enfatizarem
a exclusão, marginalizam a referência da totalidade corporal,
desconsiderando a expressão do corpo que dança e vive a dança,
enquanto “arte da expressão da cultura, interpretação do mundo vivido,
trazendo a possibilidade de novos sentidos para a sua compreensão na
atualidade”. Assim, abrem-se caminhos para analisar e interpretar as
semelhanças e diferenças de relações sociais e culturais, como por
exemplo, o pensar a imagem do corpo idoso como um corpo
participativo e presente em seu tempo. De saber que podem subsidiar
o trato do corpo situado, em processo de recuperação ou de prevenção.
De saber que possam trazer elementos significativos, potencializando a
formação e atuação do profissional, focalizando as relações do saber da
experiência cultural.
Tereza França - 2003
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À Universidade Federal de Pernambuco
Ao Núcleo Interdisciplinar de Estudos do Lazer.
Começaria tudo outra vez. Os mesmos caminhos, as
mesmas alegrias, as mesmas dores. Nada foi em vão.
Instituições não são apenas paredes e tetos. Portanto,
reconhecer o quanto a UFPE e o NIEL foram marcantes e
definitivos em minha trajetória acadêmica profissional,
significa reconhecer minhas raízes e origens formativas;
significa reconhecer que aprendi muito em todos os anos.
E, no balanço das perdas e danos, das conquistas e
realizações, tem gosto de cor e suor. É um misto de dor e
alegria. Tantos e quantos amigos e tantas e quantas
amigas passaram comigo por este espaço institucional que
respeito e aprendi a amar. UFPE e NIEL, meus espaços
de vida produtiva intelectual e de prestação “de contas” à
sociedade através de minha intervenção social, pois, “sem
as tuas garras sempre tão seguras, sem o teu fantasma,
sem tua moldura, sem tuas esporas, sem o teu domínio,
sem o teu fascínio”, esta construção não seria possível.
Talvez, outra. Mas, esta, nunca.
Valeu a pena UFPE – NIEL.
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Ao Departamento de Educação Física – UFPE
Quando eles me mandam para o desterro, não me
consideram um indivíduo. Imaginam que, junto comigo,
podem banir também as idéias políticas.
Mas essa é uma impossibilidade histórica.
Nunca o conseguirão.
Eu, como indivíduo, não tenho qualquer significado para
eles.
Querem banir aquilo que represento.
Não me poderia prestar maior homenagem.
Winnie Mandella (1977) 2

Extraído dos escritos de Winnie Mandella quando fala sobre “Minha pequena Sibéria”, p. 26,
Banimento em Brandfort, no livro: Winnie Mandella – Parte de minha alma. São Paulo: Circulo
do Livro S.A, Texto original, Ingke Brodersen, Tradução, Luiza Ribeiro, 1986.
2
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Tenho plena convicção de que agradecer a tantas e tantas
pessoas que passaram e marcaram os meus 52 anos de vida seria a
atitude mais correta nesse momento. Contudo, ficaria impossível,
pois seria uma tese à parte. São tantos e tantas que não posso aqui
citar. Mas, com certeza, estão presentes em cada palavra desse
trabalho. Pessoas amadas e queridas que, a cada hora, a cada dia,
a cada mês e a cada ano partilharam momentos, marcaram época e
preencheram minha vida de alegria, saber e encantamentos, me
ensinando, a saber, Ser, Conviver, Amar, Abraçar, Chorar,
Aprender, Ensinar, Trocar, Construir, Partilhar. Portanto, cito
algumas dessas pessoas como uma representação de todos os
amigos, amigas, familiares, professores e alunos.
Edmilson, energia, amor e cumplicidade.
Waltinho, Léo e Giba, filhos, amigos, genros.
Tia Leane, Risalva e Lourdinha, amigas e o equilíbrio para a
beleza de cada dia.
Rosinha, sobrinha e amiga de sempre.
Jorge, Júlio e Ricardo, as soluções perfeitas e ensinamentos
necessários ao enfrentamento da era da informática.
Francisca, carinho e exemplo de sabedoria da cultura popular.
Fátima e Bigode, um porto seguro em águas turvas.
Ricardo, o amigo das estradas do translado Recife - Natal - Recife.
Djailson e Crisanto, uma força na travessia da vida.
Miria Suzana Burgos, Almir Muller e, por extensão, a todos os alunos
e professores da UNISC que realizaram o XIV ENAREL-2002, sem o
apoio amigo de cada um, não seria possível realizar a entrevistanarrativa com tanta tranqüilidade, conforto e agilidade.
Márcio Melo, beleza na arte, sensibilidade, imaginação,
disponibilidade para colaborar e confiança na nossa produção
acadêmica. Sem o saber artístico cultural deste artista
pernambucano, a tese não teria o mesmo colorido e brilhantismo
de apresentação. (www.marciomelo.com)
Cardoso Filho, um mestre na arte de fazer comunicar, um saber que
deu vida à apresentação da tese.
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Iara, a arte de fazer brilhar os estandartes que representam a
cultura do nordeste e deu vida à metáfora da tese.
Ricardo, mãos de trabalhador, saber de mestre, que deu vida à
mascote artesanal da tese.
Ana Porcino, o saber necessário para melhor escrever o
português, nossa língua mãe.
Sávia, Ágrio, Andréa, Dora, Chao, Elizabel, Edmilson, Elizabeth,
Pierre, sem eles não teria aprendido tanto em tão pouco tempo.
Celi, uma referência e amiga, e Michele, eterna mestra e amiga,
que me ensinaram a construir um alicerce acadêmico que serve,
também, de base para esta nova edificação científica.
Betânia Ramalho, referência de pessoa e de dirigente acadêmica.
Edileuda, uma mestra na língua estrangeira.
Professores do Programa
coerência e saber.

de

Pós-Graduação

Educação-UFRN,

Colegas de Pós-Graduação Educação-UFRN, energia e força no
processo de doutoramento.
NIEL - Núcleo Interdisciplinar de Estudos do Lazer-UFPE – Andréa,
Adriana Ribeiro, Adriana Perboire, Abelson, Almir Gonçalves, Almir
Rogério, André Felipe, André, Andréa Paiva, Bartolomeu, Carlos
André, Cláudia, Daise, Edna Carla, Fábio, Francisquinha, Frei Tito,
George, Gilberto, Geraldo, Jean, Keila, Laurecy, Leonardo, Leila,
Luiza, Marta, Maurílio, Márcio, Paula, Sandra, Silvana, Simone,
Sérgio, Wellington a inspiração e o apoio para continuar na luta
acadêmica.
BACOR – Fernanda, Dione, Cybele, Artemísia, Beth, Marcelo,
amor e cumplicidade acadêmica à primeira vista.
Profº. Mozart, uma competência profissional, o apoio necessário.
Dr. Geraldo Pereira, um profissional competente, um amigo, um
exemplo humano.
Mariza, Elze, Paulo, Zézé, Crispin, por extensão aos amigos e amigas
do Gabinete do Reitor - UFPE, respeito e apoio nos momentos de
tormentas e de alegria.
Profº. Paulo Cunha, clareza profissional e humanidade, força ao
caminhar.
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Profª. Helen, um olhar terno que deu força.
Eduardo, Tadeu, Ramiro, Edvânia, Heleno, Eliane, Cristiane,
Aline, Brito, Eliana, por extensão aos amigos e amigas da
PROPESQ - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - UFPE,
o apoio certo de todas as horas.
Profº. Roberto Quental, respeito profissional e apoio ao trabalho.
Carlão, Cristininha, Regina, Dênia, Gilvan, Verônica, Ruth,
Luciano, por extensão aos amigos e amigas da PROACAD - PróReitoria de Assuntos Acadêmicos - UFPE, sempre dispostos a
colaborar com a força necessária para a superação dos desafios
colocados.
Profº. Hermínio, sempre disponível para apoiar nos pleitos para o
trabalho.
Zezé e Conceição, um apoio indispensável ao caminhar.
Cristina, Norma, por extensão aos amigos e amigas da PROEXT –
Pró-Reitoria de Extensão – UFPE.
Prof. Alfredo Soares e Cristina, por extensão à FADE – Fundação
de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de
Pernambuco.
D.A. de Educação Física, de todos os anos, aprendizagens, trocas,
cumplicidades e resistências necessárias.
Alunos do Curso de Educação Física-UFPE, motivos e estímulos
para investir em descobertas acadêmicas.
Sandoval, Fernando, Maurício, Luciana, Simone, Cristiane, amigos e
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RESUMO
Na travessia da vida, os labirintos dos cantos e recantos são vias propícias para
melhor compreender, perceber e incorporar ensinamentos que afloram a partir de
nossas subjetividades numa magia captada pelos sentidos. A visão, o paladar, a
audição, o tato e o olfato em comunicação com o mundo, nos colocam frente às
diversidades culturais. A ludicidade acumulada pelas experiências que promovem o
fluxo de descobertas hilariantes e concretas, que se expressam nas manifestações
do trabalho e do lazer. Tais reflexões afloraram indicadores para a construção da
problemática centrada no incorporar do saber da experiência cultural ao processo de
formação e intervenção de profissionais nesse domínio e nesse campo. Desta
problemática significativa, visando e aprofundar estudos, privilegiamos o lazer
campo de produção investigativa em plena expansão. Este, com certeza, foi um
exercício de qualificação que nos conduziu pelos meandros da educação e nos fez
mergulhar nos estudos sobre a corporeidade. Uma investigação em que o cenário
foi pintado e montado com a cumplicidade da cultura vivida com o brilho, as cores, o
ritmo e os batuques de um dos ciclos culturais mais presentes o carnaval.
Reconhecido como estimulante à beleza, à participação, à socialização, nos ajudou
a adentrar no âmago dos gestos e expressões da corporeidade, para pensar,
elaborar e socializar um conhecimento crítico-científico que, apropriando-se do ritmo
das cores, dos sons, das tonalidades, dos sentidos e dos significados impregnados
na trama da vida. Tudo isso seduziu a pesquisadora, fazendo fluir a imaginação em
meio a diálogos lúdico-criativos com o imaginário da criação e produção de
estudiosos no domínio e do campo do lazer, da educação e da corporeidade. Opção
que nos fez delinear como objetivo analisar e interpretar como professores(as)pesquisadores(as) do lazer, a partir de seus estudos, pesquisas e intervenções,
situam e incorporam o saber da experiência cultural no processo de formação e
intervenção de profissionais nesse domínio e nesse campo, enfatizando as
contribuições desses saberes para potencializar e qualificar essa práxis. Assim, ao
viver cada cenário cultural, cada contribuição epistemológica foi alimentando a
produção com imagens das diferentes versões das mestiçagens brasileiras, gerando
expectativas e cultivando novas descobertas e revelações. Com a seriedade de um
estudo científico, vivemos uma experiência acadêmica com intensidade complexa,
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rigor e coerência, eliminando, passo a passo os riscos e as limitações sempre
presentes em uma tarefa desse porte. Mas não estivemos, nem por um só momento,
sozinhas. Nosso olhar epistêmico manteve-se sempre mediado pelos princípios de
uma abordagem metodológica – a Etnometodologia, que enquanto guia nucleadora
nos proporcionou pistas para desvelar o mundo vivido de nossos atores-brincantes,
num universo de 15 integrantes, que se permitiram compreender, comentar,
analisar. Assim, apreendendo o objeto em interações surgidas e provocadas pela
entrevista narrativa, foi sistematicamente dialetizado pela (re)interpretação das
imagens e das formulações dos atores-brincantes, enriquecidas por suas crenças,
mitos, concepções e ritualizações inerentes ao saber da experiência cultural, que
cada um sintonizou com a historicidade brasileira e internacional, numa mistura de
sentidos ecoados dos cantos e contos. Inspiradas pelos batuques e atabaques,
indumentárias e coreografias dos gestos e das expressões, em misturas produzidas
nas interações da unidade na multiplicidade manifesta como instâncias necessárias
à totalidade da vida, com ludicidade o resgate do passado, a conquista do presente
e a construção do futuro foi o eixo norteador. Este rico processo de criação científica
nos faz reconhecer ser possível qualificar e potencializar a práxis no domínio e no
campo do lazer incorporando o saber da experiência cultural. O que torna-se
possível,

também,

recuperar

as

condições

objetivas

revolucionárias

e

transformadoras da própria práxis com vista no fortalecimento e desencadeamento
dos elementos vitais ao domínio e ao campo do lazer. Reafirmamos também que
desta práxis afloram elementos necessários à formação humana em plenitude, pela
apropriação de conhecimentos que orientam o enfrentamento dos desafios de um
mundo complexo e plural, que valoriza a educação, a corporeidade e o lazer.

Palavras

Chaves:

Educação-corporeidade-lazer,

experiência

ludicidade, diversidade, trabalho e fluxo.

xxi

cultural,

saber,

ABSTRACT
In the passage of life, the labyrinth of songs and corners are propitious ways for
a better comprehension, perception and incorporation of learnings that emerge
from our subjectiveness in a magic caught by senses. Eyesight, taste, hearing,
touch and smell in communication with the world, put us in front of cultural
diversities. The ludicity accumulated by experiences promote the flow of
hilarious and concrete discoveries that express themselves in work and leisure
demonstrations. Such reflections emerge indicators to the problematic
construction centralized in the incorporation of cultural experience knowledge to
the formation process and professional interventions in this rule and area. From
this significant problematic, aiming to deepen studies, we favored leisure as
field of investigative production in full expansion. This, for sure, was an exercise
of qualification that guided us through meander of education and made us dip
into studies about the corporeity. A research in which the scenery was painted
and constructed with the complicity of the culture lived with shine, colors,
rhythm and drummings of one of the most present cultural cycles: carnival.
Recognized as a stimulant for beauty, participation, socialization, and helped us
to enter in the essence of gestures and expressions of

corporeity, to think,

elaborate and socialize a critic-scientific knowledge which, appropriating from
the rhythm of colors, of sounds, of tonalities, of senses and of meanings
impregnated in the web of life. All these things seduced the researcher, making
imagination flow amid ludic-creative dialogues with the imaginary of
researchers’ creation and production in the rule and area of leisure, education
and corporeity. Option that made us outline as objective to investigate and
interpret how leisure teachers-researchers, from their studies, researches and
interventions, locate and incorporate the knowledge from cultural experience to
the formation process and intervention of professionals in this rule and in this
area, emphasizing the contributions from this knowledge to fence and qualify
this praxis. So, as living each cultural scenery, each epistemological
contribution was feeding the production with images of the different versions of
the Brazilian breedings, creating and raising expectations and new discoveries
and newcomers. With the seriousness of a scientific study, we lived an
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academic experience with complex intensity, rigor and coherence, eliminating,
step by step, the risks and limitations always present in a work of this
magnitude. However, we weren’t, even for one moment, alone. Our epistemic
regard always maintained mediated by the principles of a methodological
approach - the Etnomethodology, that while central guide provided us clues to
unveil the lived world by our people-playful , in a universe of 15 members, that
allowed themselves to comprehend, comment, analyze. This way, grasping the
object in interactions arised and provoked by narrative interview, it was
systematically dialected by (re) interpretation of images and formulations of
people-playful, enriched by their beliefs, myths, conceptions and rituals inherent
to knowledge from cultural experience, which each one attuned with Brazilian
and international history, in a mixture of senses echoed from songs and tales.
Inspired in drummings and percussions, clothing and choreographies of
gestures and expressions, in mixtures produced in unit interactions in the
multiplicity shown as necessary requests to the totality of life, with ludicity the
rescue of the past, the conquest of present and the construction of future was
the axle guide. This rich process of scientific creation made us realize that is
possible qualify and empower the praxis in the rule and area of leisure
incorporating the knowledge from cultural experience. What also becomes
possible is the recuperation of objective revolutionaries and changing conditions
of praxis itself with the view of strengthening and triggerment of vital elements
in the rule and area of leisure. We also reaffirm that from this praxis emerge
elements necessary to human formation in plenitude, by the appropriation of
knowledge that guide the facing of challenges of a complex and plural world
that valorize education, corporeity and leisure.

Keywords:

Education-corporeity-leisure,

ludicity, diversity, work and flow.
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RÉSUMÉ

Pendant la vie, les labyrinthes des chants sont des voies propices pour mieux
comprendre, percevoir et d'incorporer des enseignements qui affleurent à partir de
nos subjectivités dans une magie captée par les sens. La vue, le goût, l'audition, le
toucher et l’odorat en communication avec le monde, nous mettent devant les
diversités culturelles. La ludicité accomblée par les expériences qui promeuvent le
flux de découvertes hilariantes et concrètes, qui s’expressent aux manifestations du
travail et du loisir. Telles réflexions ont affleuré des indicateurs pour la construction
de la problématique centrée à l’incorporation du savoir de l'expérience culturelle au
processus de la formation et intervention de professionnels dans ce domaine et dans
ce champ. De cette problematique significative, qui vise l’approfondissement d’
études, on privilegie loisir champ de production d’investigation em plene expansion.
Celui-ci, certainement, c’est un exercice de qualification qui nous a conduit par les
méandres de l'éducation et nous a fait plonger aux études corporelles. Une
investigation ou la scéne a été décorée avec la complicité de la culture vécue avel
l’écart, les couleurs, le rythme et les battements d'un des cycles culturels le plus actif:
le carnaval. Reconnu comme stimulant à la beauté, à la participation, à la socialité,
ça nous a aidé à entrer dans l’âme des gestes et des expressions corporels pour
l’élaboration et La socialisation d’une connaissance crítique-científique que, à partir
du rythme des couleurs, des sons, des tonalités, des sens et des signifiés impregnés
dans la trame de la vie. Tout ça a séduit la rechercheuse, en la faisant fluer
l’imagination par moyen des dialogues ludique-créatifs avec l’imaginaire de la
création et production des studieux dans le domaine et du champ de loisir, de
l'éducation et du corps. Option par laquelle nous a fait délinéer comme objectif
d’investiguer et d’interpreter comme professeurs-rechercheurs dans le domaine et
dans le champ de loisir, à partir de ses études, ses recherches et ses interventions
se situent et s’incorporent le savoir de l'expérience culturelle au processus de
formation et l'intervention de professionnels dans ce domaine et dans ce champ, en
faisant l’importance aux contributions de ces savoir pour éleve et qualifier cet usage.
De cette façon, em vivante chacue décor culturel, chaque contribution
épistemologique on a nourri la production avec les images de différentes versions
des métis brésiliens, en gérant des expectatives et en cultivant de nouvelles
découvertes et revelations. Avec une étude scientifique seriuse, on vit une
expérience academique avec l’intensité complexe, avec la rigueur et cohérence, en
éliminant, pas à pas les risques et les limitations toujours présents à une tâche de
cette consideration. Nous n'étions pás toutes seules un seul instant. Notre regard
épistemique etait toujours médié aux príncipes d'un abordage méthodologique, l’
Etnométhodologie que, comme un guide,nous donne dês traces pour décuvrir le
monde vécu par nos acteurs-joueurs dans un univers avec 15 intégrants qui se
permettent de comprendre, de commenter et d’analyser. Comme ça en saisissant
l'objet en intéractions apparues et provoquées par l'intervien narrative, on a
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systématiquement dialectelé par l'interprétation ou réinterprétation des images et des
formulations des acteurs-joueurs enrichis de leurs croyances, mythes, conceptions et
leurs rituels inérents en sachant l’expérience culturelle où chacun d’eux a participé
de l’histoire brésilienne et internationale, dans un mélange de sens résonnés des
chants et des racontes. Inspirés dar les battements, les vêtements et les
corégraphies des gestes et des expressions, dans des mélanges produits aux
interations de l'unité de la multiplicité ce manifeste aux instances necéssaires à la
totalité de la vie, avec ludicité le rachate du passé, la conquête du present et la
construction de l'avenir c’est bien l’essieu orientateur. Ce processus riche de création
scientifique nous fait reconnaître que c’est possible de qualifier et d’élever l’usage
dans le domaine et dans le champ de loisir en incorporant le savoir de l'expérience
culturelle. Ce que devient possible aussi c’est de récuperer les conditions objectives
révolutionnaires et transformeuses de l’usage lui-même à l’égard de la fortification et
du déchaînement des éléments vitaux au domaine et au champ de loisir. On peut
réaffirmer aussi que de cet usage, des êlêments necéssares affleurent à la formation
humaine en plénitude, par l’appropriation de connaissances qui orient l’ffrontement
des défis d’un monde complexe et plurieu qui donne la valeur à l'éducation, au corps
et au loisir.
Mots Clés: Èducation-corps-loisir, Expérience culturelle, Savoir, Ludicité, Diversité,
Travail et Flux.
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O Enredo

2

DA IDÉIA À CUMPLICIDADE E À CONCRETUDE:
O ABRE-ALAS DO ESTUDO

Baile de Carnaval 1800 - 2002
MÁRCIO MELO - PE

Adotando uma abordagem que reconhece a importância da realidade laboral, histórica,
cultural e social da prática da formação (RAMALHO & NUÑEZ, 1998, p. 53).
O conhecimento e a ação no campo da corporeidade e do lazer vão exigir daquela que quer
se aventurar a desvendar os mistérios da cotidianidade ou da transcotidianidade, que esse
trilhar investigatório e evolutivo comece por si mesmo, avançando pela convivialidade
solidária (CAVALCANTI, 2001, p. 31).
[...] para construírem seus saberes, com base na própria experiência, e para aplicarem
teorias aprendidas no curso de sua formação. [...] bem como articule as questões do
trabalho à cultura e ao conhecimento mais avançado contemporâneo e dos saberes das
diversas práticas sociais, para que os professores possam compreender o lugar que
ocupam no todo social, bem como o seu espaço de intervenção, na qualidade de
cidadãos/consumidores críticos e criativos de propriedades e práticas, como também mais
autônomos e comprometidos com as questões cruciais do seu tempo e espaço social
histórico (MELO 1999, p. 90-93).
Na verdade, a sociedade que se anuncia por meio do brincar nesses terrenos adversos,
baseia-se em valores lúdicos, tais como: a lentidão e a preguiça como virtude, em
detrimento da aceleração para a acumulação de capital; a liberdade; a criatividade; a
gratuidade, a fantasia; o faz-de-conta e outros valores e estéticos. Aliado a toda essa cultura
lúdica, há subjacente uma outra ética a caminho, que pode ser fundada em outros modelos
de Política do Corpo. Essa outra política do corpo, deve trazer para o corpo social, um outro
modo de as nações poderem lidar com a economia, o trabalho e o lazer, tendo em vista a
superação das peremptórias desigualdades sociais. (SILVA, 2003, p. 29).
..

...no contexto real da experiência viva, poderiam as idéias dos pensadores tomar corpo e
ser testadas. [...] Voltamos ao ponto onde começamos; com a dialética necessária entre a
educação e a experiência (THOMPSON, 2002, p. 40-41).
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C

ontemplar a beleza dos bailes do século passado, as indumentárias, os

gestos, os ritmos, faz recordar paisagens e pairagens estimulantes e vibrantes da
cultura. É como contemplar o horizonte dentre as folhas das árvores que caem,
beirando as águas do rio tranqüilo, que leva o barco repleto de homens e mulheres
para uma saudação, como por exemplo, a tradicional festa dos negros
remanescentes de quilombos. Tem igual dimensão de prazer e brilho no momento
em que nossos olhos encontram os olhos de uma criança que brinca por entre as
folhagens da fazenda, da mata ou do sítio.
Inspira semelhante sensação ao fitar, numa imagem de cores fortes, os
olhos do vaqueiro que sai à procura de um boi fujão. Ou mesmo ao cruzar com o
parado olhar de uma criança que com dois feixes de lenha nas costas volta da
pesca. A criança, com seus covos de uma dada realidade laboral, histórica, cultural
e social, se aventura a desvendar os mistérios da cotidianidade, na construção de
saberes e fazeres culturais que podem favorecer uma sólida formação humana. É
sonho, utopia, esperança. Reflete um contexto como, por exemplo, escreve
Cascudo(2001, p. 145): Naquele tempo os campos ainda eram abertos não havia
entre eles nem divisas nem cercas; somente nas volteadas se acompanhava se
acompanhava a gadaria chucra e os veados e os avestruzes corriam sem
empecilho.
É sentir, entre os olhares risonhos e brejeiros, a beleza morena da mulhermenina que sai à busca de lenha para fazer o fogo do café na casa de taipa de um
longínquo interior. São estas e tantas outras imagens que retratam nosso Brasil.
Brasil de negros e brancos, índios e mestiços, pobres e ricos, oprimidos e
opressores, de contos e prosas, de histórias contadas e não contadas. Foram essas
as sensações e pensamentos que, me levaram a buscar inspiração para escrever o
enredo de nosso estudo, a abrir o livro “Brasil de cores e sentimentos” 3.
E, não poderia ser diferente.
Após viver e conviver com tantos momentos de júbilos, alegrias, emoções,
devaneios, trocas, dores, cansaços e expectativas ao produzirmos esta tese, se
alargaram e multiplicaram os desejos de, cada vez mais, buscar proximidades com
este vasto e fantástico mundo sociocultural-educativo. Mundo, cujos confrontos e
conflitos econômico-políticos, historicidade de limites, possibilidades e avanços
3

Ver a respeito no livro Brasil cores e sentimentos, publicado, em 2001, por Araquém Alcântara.
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provocaram e fizeram aflorar as inquietações e os questionamentos acerca das
implicações teórico-metodológicas sobre o domínio e o campo do lazer, no tocante à
produção, sistematização e socialização do conhecimento no interior de nossa
sociedade pelos mais variados campos.

Um dos pontos-chave a serem revistos parece consistir nessa ficção
ideológica de uma somatória acumulativa de consciências
individuais iluminadas convergindo, sob o comando de vanguardas
ainda mais iluminadas, para objetivos históricos estrategicamente
previstos e planejados. O século XX registrou um grande número de
inclementes truculências, ideologicamente amparadas por esse tipo
de ficção antropológica, posta em marcha em modelos de sociedade
(ASSMANN, 1998, p. 66).

Deste misto de experiências e vivências, de recomeço e renovações, ao
tomar a decisão de estudar sobre a temática aqui apresentada foi tão somente
necessário encontrar o terreno fértil e a cumplicidade acadêmica da orientadora da
tese para enfrentar tamanho desafio. A cumplicidade acadêmica surge através de
uma proposta ousada e desafiadora4 que encontra o terreno fértil ou, para ser fiel à
nossa metáfora5, o asfalto preparado6 para deslizá-lo com passos necessários para
a edificação do estudo.
As raízes acadêmicas firmadas durante quase 20 anos de militância
profissional7 foram significativos aportes para tal enfrentamento. Mergulhar nos
estudos sobre corporeidade por novas trilhas apontadas por outros olhares
epistemológicos ampliava o desafio. E, com certeza, possibilitou nossa imersão no
campo da corporeidade dialogando com a área da educação e travando diálogos
epistemológico-metodológicos que, a cada descoberta, encontro e reencontro com
princípios e matizes faziam-nos mergulhar ainda mais fundo nos estudos.
E assim, a cada embate, a cada nova proposta ousada e desafiadora, vale
ressaltar, nunca deixou de existir durante todo processo de doutoramento, o
reconhecer, o reaprender e o reviver que inspiravam explosões em minha
corporeidade, provocando encontros com plenitude e ludicidade nas trilhas dos
estudos sobre corporeidade. Com certeza, seriam trilhas a serem percorridas com os
4

A provocação da Professora Katia Brandão para fazer seleção na UFRN.
Definindo a metáfora buscamos imagens expressivas da sensibilidade artística do colorido fantástico
do ciclo carnavalesco. As imagens expostas na tese foram autorizadas pelo autor. Anexo 2.
6
O Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN.
7
Como professora da UFPE, Coordenadora do NIEL-UFPE, dentre outras intervenções.
5
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mesmos compromissos político-acadêmico-sociais até então assumidos. Mas, com
certeza, também passava a ter outro saber de luta e resistências reconstruídas com
novos significados. Assim, para “botar o bloco na rua”, optamos por uma aventura
teórica metodológica alimentadora de um anel trófico8, cuja circularidade sempre
recomeça em momento permanente. Aqui buscamos em Maffesoli (2001, p.32) o
justo apoio teórico para afirmamos que:

Nesse sentido, os diversos ‘êxtases’ contemporâneos, de qualquer
ordem que sejam: técnicos, culturais, musicais, afetivos, reafirmam o
antigo desejo de circulação. Circulação dos bens, da palavra, do
sexo, fundamentando todo conjunto social, e fazendo-o pendurar em
seu ser: o devir. Seguramente para apreciar um tal enraizamento
dinâmico, é indispensável assumir um pensamento que não seja
apenas racionalista como foi o caso em toda a modernidade. Talvez
seja mesmo necessário consignar a saturação das análises
fundamentadas sobre a representação das coisas, e aprender a
restringir-se à simples ‘apresentação’ daquilo que é.

Daí para sair em busca de respostas a determinadas inquietações e
materializar a intenção de contribuir com a construção de uma base epistemológica
para o domínio e o campo do lazer, foi necessário descobrir o fluxo
(CSIKSZENTMIHALYI, 1992). Conhecer a tríade referencial do Ser, Domínio e do
Campo (GARDNER, 1996). Desvelar os princípios etnometodológicos (COULON,
1995). Navegar pelas vias do saber necessário (MORIN, 2000) e o reencantamento
da educação (ASSMANN, 1998).
Assim, criar mais um foco de reflexão levando em conta o verdadeiro, o
belo e o bom (GARDNER, 1999), identificando a relevância do elogio à razão
sensível (MAFFESOLI, 1998). É

saber que a luta e a resistência podem ser

qualificadas através da vida desvelada por experiências culminantes que podem ser
construídas pelo Ser. Ser sujeito histórico de totalidade e singularidade (MASLOW,
1968), dentre outras bases teóricas que comportam os princípios e os pressupostos
das Linhas de Pesquisa da BACOR9 e, sobretudo, compartilhar vidas enquanto Ser
8

Termo extraído dos estudos de Morin (1980, p. 31-32), em que afirma o autor que é um plurianel
energético de nascimentos, vidas, mortes, destruindo-se e engendrando-se mutuamente, num
permanente processo de criação e (re)criação.
9
A Base de Pesquisa Corporeidade e Educação, grupo de pesquisa na Universidade Federal do Rio
Grande do Norte coordenada pelo Prof. Dr. Edmilson Pires tem as seguintes linhas de pesquisa:
Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Corporeidade; Corporeidade, Ludicidade e Imaginário;
Corporeidade, Arte e Expressividade Humana; Corporeidade, Escola e Instituições Educativas;
Corporeidade, Lazer, Ecodesenvolvimento e Políticas Públicas; Corporeidade, Trabalho e
Profissionalização; Corporeidade, Cotidiano e Qualidade de Vida.
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pensador. Dialogando ainda acerca da corporeidade, compartilhamos aqui as
reflexões de Cavalcanti (1994, p.39) ao enfatizar em seus estudos referências
significativas para pensar sobre a multidimensionalidade e complexidade do homem,
visto que abre caminhos para se reconhecer que é necessário buscar a
compreensão das relações dialéticas do corpo. Na mesma direção, em Pires (1999,
p.33), percebemos que se evidencia continuamente uma preocupação com as
explicações sobre o corpo em diferentes concepções e culturas na sociedade
ocidental, fazendo com que se avance, cada vez mais, na busca de uma melhor
compreensão do corpo humano como unidade e totalidade.
Assim, privilegiando o saber da experiência cultural, mergulhada em um
festival de cores e brilhos, alimentada pelas raízes das certezas e incertezas
enquanto enfrentamento para as conquistas permitimo-nos deixar fluir as
sensibilidades do nosso intelecto. Lado a lado com o desejo de explorar momentos
de ludicidade resultantes de uma aventura, em que os riscos estavam sendo
calculados a cada descoberta e/ou redescoberta, sem perder a condição de
pesquisadora, assumimos também a postura acadêmica de narradora, leitora,
intérprete, criadora e produtora. Foram momentos trabalhados e trabalhosos,
esgotantes e nunca esgotáveis. Mas, sobretudo, foram momentos de magia,
sedução, conflitos, conquista e realizações, que foram pouco a pouco deixando fluir
a imaginação, a criação, a emoção, para sem se descolar da materialidade real
social e complexa escolher as cores da aquarela para pintar a tela dos pressupostos
de sustentação teórica.

Educação,

Formação

e

Intervenção

Profissional

–

processo

restabelecedor da unidade teórico-prática em que são incorporados interesses de
classes sociais diferenciadas e, conseqüentemente ancorado na dialética do saber
que o integra. Processo pelo qual os profissionais são preparados para a
intervenção sóciocultural-político-educacional, na medida em que exercem seus
papeis de serem capazes de intervir efetiva e conscientemente nas relações
estabelecidas no atual contexto complexo e contraditório – ação-reflexão-ação,
práxis educativa qualificada de forma a compreender as diferentes relações que se
estabelecem na sociedade. Nesta, a inter-relação teoria-prática também é tomada
como eixo que adquire novas formulações e contornos. Compreende-se como
espaço social, como lócus de lutas, de confrontos e conflitos e eminentemente
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alimentador da produção, criação e recriação, onde se defrontam forças avançadas
e forças conservadoras. Momento de intervenção, consistente e dialético, fértil para
elaborar, executar e controlar o processo de trabalho estabelecendo uma estreita
relação com o mundo.
Refletir sobre este movimento é trazer à cena o próprio ofício de
mestre, a construção social desse profissional e do campo
educativo. Um processo histórico delicado que esteve na base da
garantia do direito social à educação e à cultura. Que lança as
bases onde se enraíza essa garantia: na configuração de campos
sociais e dos papéis sociais que eles dêem conta. Sem essa base e
esse subsolo os direitos ficam soltos, à mercê de mobilizações
pontuais, de responsabilidades difusas (ARROYO, 2000, p. 22).

Corporeidade

–

compreendida

como

o

homem

em

sua

plena

subjetividade/objetividade, totalidade com sensibilidades e intencionalidades que o
faz presente no mundo e dele compartilha – movimento, motricidade, tempo,
espaço, lugar. Estruturam-se num campo multidimensional seguindo uma ordem
implicada de inter-relações, na qual o fenômeno parte/todo se revela indissociável.
A corporeidade está estruturada segundo uma ordem implicada de
campos de energia hierárquicos, que se inter-relacionam, revelando
a indissociabilidade do fenômeno parte/todo. A motricidade humana
enquanto totalidade ontológica pode ser abordada através de
diferentes níveis de complexidade como ênfase teórica, de modo
que cada nível mantenha uma posição relativa aos demais,
implicando os mais simples e sendo envolvido pelos mais
complexos (CAVALCANTI, 1994, p. 73).

Lazer – enquanto domínio e campo, entendido a partir de duas dimensões
reflexivas: uma que diz respeito ao lazer no mundo contemporâneo relações sociais
de produção de riquezas; outra que diz respeito à produção do conhecimento sobre
lazer e o seu tratamento em determinadas situações de ludicidade, êxtase,
plenitude, cultura, aventuras e riscos. Partindo da práxis social, podemos reconhecer
o lazer como um fenômeno moderno, como uma das riquezas socialmente
produzidas que pressupõe tempo, autonomia, autodeterminação e prazer enquanto
fatores indispensáveis para tornar realidade o acesso à qualidade de vida.
O lazer apresenta-se como um elemento central da cultura vivida
por milhões de trabalhadores, possui relações sutis e profundas com
todos os grandes problemas oriundos do trabalho, da família e da
política que, sob influência, passam a ser tratados em novos termos.

8
O lazer dedicado ao estudo oferece novas possibilidades para
reorganizações mentais, em cada novo período da vida do indivíduo
e da civilização (DUMAZEDIER, 1973, p. 20-44).

Ludicidade – presença da beleza, do sensível, do estético, do impulso, da
expressão e da manifestação de prazeres. Encerra forte carga de subjetividade, ou
cultura vivida numa dimensão plena para encontros e reencontros de humanização.
O objeto do impulso lúdico, representado num esquema geral,
poderá ser chamado de forma viva, um conceito que serve para
designar todas as qualidades estéticas dos fenômenos, tudo o que
em resumo entendemos no sentido mais amplo por beleza. [...] não
é o belo depreciado pelo fato de que se faz dele um mero jogo, e de
que é comparado aos objetos frívolos que desde sempre detiveram
este nome? Limitá-la a um mero jogo não contradiz o conceito
racional e a dignidade da beleza considerada como um instrumento
da cultura? (SCHILLER, 2002 p. 77-79).

Saberes da Experiência Cultural – produzidos e vividos pelo profissional,
a partir dos quais se resgata a cultura vivida mediada pelo conhecimento da
corporeidade, reconhecendo o poder do conhecimento gerado no cotidiano,
sistematizado na práxis educativa, e retorna à vida cotidiana determinando novos
elementos para a permanente construção do humano em plenitude.
Esses saberes da experiência que se caracterizam por serem
originados na prática cotidiana da profissão, sendo validados pela
mesma, podem refletir tanto a dimensão da razão instrumental que
implica num saber-fazer ou saber-agir tais como habilidades e
técnicas que orientam a postura do sujeito, como a dimensão da
razão interativa que permite supor, julgar, decidir, modificar e
adaptar de acordo com os condicionamentos de situações
complexas (THERRIEN, 1995, p.3).

Em nossa tese, essa experiência amplia-se para além “prática cotidiana
da profissão”. São experiências da vida cultural do professor. Da cultura do lugar, da
cultura nacional e universal que o professor vive de diferentes maneiras e incorpora
em seus estudos, e pesquisas.
Trabalho – como princípio educativo, categoria básica pela qual o homem
se relaciona com outros homens, com a natureza e com o mundo, extraindo os
elementos necessários para apropriar-se, transformar-se construindo uma sociedade
emancipada. Esta ação o faz Ser histórico interagindo com a natureza modificando-a
e/ou modificando-se, enquanto produtor de conhecimento.
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Aqui aflora uma questão instigante: a superação da sociedade do
trabalho abstrato (para usarmos uma vez mais essa expressão) e o
seu trânsito para uma sociedade emancipada, fundada no trabalho
concreto, supõe a redução da jornada de trabalho e a ampliação do
tempo livre, ao mesmo tempo em que supõe também uma
transformação radical do trabalho estranhado em um trabalho social
que seja fonte e base para a emancipação humana, para uma
consciência ominilateral. Em outras palavras, a recusa radical do
trabalho abstrato não deve levar a recusa da possibilidade de
conceber o trabalho concreto como dimensão primária, originária,
ponto de partida para a realização das necessidades humanas e
sociais (ANTUNES, 2000, p. 88).

Com quinze professores(as)-pesquisadores(as), atores-brincantes10 e
cúmplices desta construção, adentramos na investigação com o instrumental original
e ousado para oferecer o som, o tom, o ritmo e a marcação necessária ao registro,
às leituras e análises. Em um clima de reencontros e trocas, com esse instrumental
afloram-se elementos essenciais, recuperados através da memória lúdica desses
brincantes, que provocaram de imediato o (re)pensar de nossa própria práxis.
Interessante destacar o envolvimento a disposição que demonstraram
através da voz, dos olhos e das suas expressões, atitudes acadêmicas que
contribuíram significativamente para melhor apreensão das narrativas dos
brincantes. Com certeza, ao expressarem uma sabedoria particular em meio às
críticas, sugestões e reconhecimento da relevância do estudo, “tornar-se tanto ideal
quanto referencial de mudança a serviço de uma nova espécie de sociedade”
(GIROUX, 1997, p. 146). Os estudos do lazer que levam em conta o saber da
experiência cultural são construídos a partir da realidade cotidiana, nos faz refletir e
repensar a nossa prática.
É uma contribuição valiosa e preciosa porque traz uma nova questão para
a formação profissional. Assim, os saberes da experiência cultural são fundamentais
para entender a questão de quem está formando, sob que referência, pois esse
saber é vital nesse processo.
O lazer só passa a ser constituído nessa mediação na medida em que
pode estabelecer ligações com a teoria do fluxo. Pois tal teoria nos remete a
reflexões culturais dialéticas às diferentes culturas numa perspectiva de um olhar
antropológico, sociológico, filosófico, dentre outros.

10

Esta expressão foi escolhida para lúdica e carinhosamente denominarmos os(as) professores(as)pesquisadores(as), atores e cúmplices de nossa tese.
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Nessa dialética, a construção se dá com base nos princípios da
abordagem etnometodológica, proporcionou ricas e diversificadas aprendizagens e
descobertas sustentadas por concepções enraizadas com subjetividades num
complexo cenário de totalidade.
Assim, como uma comissão de frente que entra na avenida para
apresentar o enredo da sua escola. Como um mestre sala que orgulhoso saúda a
comunidade segurando a mão de sua cúmplice dançante com o grito de guerra solto
na avenida anunciando a chegada da escola. Nesta avenida de conhecimentos,
buscamos na imaginação harmoniosa dos surdos de primeira, dos agogôs, apitos,
repiques,

pandeiros,

tamborins,

cuícas,

chocalhos,

reco-reco

e

ganzás,

apresentarmos o real cenário que provocou o fluir de emoções, tensões e
satisfações, de onde surgiu à problemática.
Compreendendo que “os resultados das pesquisas sobre o saber da ação
pedagógica poderiam contribuir enormemente para o aperfeiçoamento da prática
docente” (GAUTHIER, 1998, p. 34), podemos afirmar que tanto o instrumental
quanto o cenário da investigação, enquanto estruturante permitiram dar um grande
estímulo para que os brincantes reconstruíssem parte das facetas de sua práxis.
Nesta conjunção de criação, lúdico, prazer e vida se pode entender a
dinâmica do domínio e do campo do lazer, mediada pelos estudos da corporeidade
em que o homem expressa sua plenitude, podemos afirmar, como declara Schiller
(2002, p. 80), que “não errará jamais quem buscar o Ideal de beleza de um homem
pela mesma via em que satisfaz seu impulso lúdico”.
Estruturamos como problema:
Como professores(as)-pesquisadores(as) no domínio e no campo do lazer, a partir
de seus estudos, pesquisas e intervenções, situam e incorporam o saber da
experiência cultural ao processo de formação e intervenção de profissionais nesse
domínio e nesse campo?
O desenho do problema toma uma construção diferenciada por princípios
educativos, prazerosos, éticos e estéticos centrados principalmente nos aspectos
qualitativos das experiências culturais do lazer. E, sobretudo, considera o coletivo de
15 atores-brincantes, cúmplices, parceiros, e professores e/ou pesquisadores de
diferentes IES nacional internacional para buscar responder a este problema,
formulamos o seguinte objetivo: analisar e interpretar como professores(as)pesquisadores(as) do lazer, a partir de seus estudos, pesquisas e intervenções,
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situam e incorporam o saber da experiência cultural no processo de formação e
intervenção de profissionais nesse domínio e nesse campo, enfatizando as
contribuições desses saberes para potencializar e qualificar essa práxis.
Como cantam os caboclos do Maracatu de Baque Solto:
A gente se abaixa
e se levanta.
Se ajoelha
e bota o ouvido no chão
para ouvir
o que vem vindo.
Vai certinho
para o Juízo do camarada.
Dá pra sentir
de uns 3 km
se vêm
e quantos vêm de caboclos.
Na estrada
e daí vamos perguntar
o que é isso camarada?
de onde vens e para onde vais?;
Que trazes como prenda e oferenda?11

Assim, concebemos nosso repertório de questões de estudo para nortear a
busca de expressões da práxis no domínio e no campo do lazer. Ao olhar por dentro
dessa manifestação cultural trazer elementos argumentativos e construtores do
pensar científico, levando em conta os limites e as possibilidades do quefazer
docente e/ou pesquisador dos atores de pesquisa. As questões são as seguintes:
¾ Como os saberes da experiência cultural são situados e
incorporados na práxis de professores-pesquisadores no
domínio e no campo do lazer e de que forma estão relacionados
à qualificação e potencialização dessa práxis?
¾ Que experiências vividas na dimensão pessoal e profissional
desses professores-pesquisadores contribuem para qualificar e
potencializar o processo de formação e intervenção de
profissionais nesse domínio e nesse campo?
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Letra cantada pelos caboclos do Maracatu Baque Solto Brincantes Herdeiros – PE.
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¾ Que relações epistêmicas são construídas por professorespesquisadores no domínio e no campo do lazer, a partir do
saber da experiência cultural e dos estudos sobre corporeidade
que possam desencadear experiências de fluxo?

No passo e no compasso dessa fluente experiência investigativa, daqui do
meu corpo de pele negra, de sangue indígena e africano, inquieta e curiosa, lanço
olhares no universo teórico sobre corporeidade, sentindo e percebendo os aromas e
os sons da vida e para a vida. Esta construção epistêmica tomou as trilhas para
qualificar a reflexão em torno da práxis no domínio e no campo do lazer. Temos
convicção de que foram abertos caminhos12 para análises e interpretações,
pensando e sentindo as imagens da corporeidade participativa e presente em seu
tempo.
De um dado saber que possa trazer elementos significativos aos
profissionais de lazer, focalizando relações entre o saber da experiência cultural,
inundando-se de sensibilidades para perceber o belo13. Viver os movimentos do
corpo sentido e expressivo, sentido o perfume das rosas, o canto dos pássaros, o
ruído dos ventos, o som das ondas, o pulsar do coração. Harmonizado com o ritmo
da respiração, a dor da solidão e da exclusão, o brilho dos olhos, a lágrima que cai,
o gosto do toque nas mãos.
Enfim, “... é possível discutir o corpo como uma construção cultural, já que
cada sociedade se expressa diferentemente por meio de corpos diferentes.”
(DAOLIO, 1995, p. 36). É possível sentir o corpo uno e multidimensional na dialética
relação de ser e estar, rompendo barreiras, numa conquista de condições objetivas,
para ser possível abrir trilhas para novas descobertas. É, os(as) brincantesprofessores(as)-pesquisadores(as) valorizam os saberes da experiência cultural para
a aula, para o treino para a vida. E, especialmente em práticas de lazer.

12

Caminhos construídos pelos pesquisadores da Base de Pesquisa Corporeidade e Educação,
mestres e mestrandos, doutores e doutorandos da linha de pesquisa Corporeidade e Educação do
Programa de Pós-graduação em Educação-UFRN, os quais têm como meta construir um campo
teórico de aprofundamento sobre estudos da corporeidade.
13
Como afirma Rubem Alves (2000), a beleza pode seduzir o povo a amar a natureza, a preservar a
saúde, a se alegrar com as artes, a cuidar das crianças, a viver de forma civilizada, a respeitar a vida.

13

Letras, Estrofes, Harmonia
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DAS INDUMENTÁRIAS, ADEREÇOS E ALEGORIAS ÀS COREOGRAFIAS
PARA UMA EPISTEMOLOGIA CRÍTICA DO LAZER

Quantos somos, não sei... Somos um, talvez
dois, três,
Talvez quatro, cinco, talvez nada.
Talvez a multiplicação de cinco em cinco mil.
E cujos restos encheriam doze terras.
Vinicius de Morais
O Poeta

Cercle et Serpent - 2002
MÁRCIO MELO-PE

P

ara construir e tecer a coreografia epistêmica crítica acerca da

inquietação central de nossa investigação, na verdade, não sabemos definir quantos
somos. Talvez, como canta Vinicius de Morais, sejamos tantos quanto possível seja
a multiplicação para a ação. Na realidade, quantos somos exatamente não tem
muita significância. O fundante é saber quem somos e como poderemos construir o
conhecimento necessário às devidas, amplas e complexas transformações14.
Nas andanças pelas avenidas do pensamento teórico, com o olhar
dançarino entre as letras, as estrofes e as alegorias da literatura, (re)conhecemos
que as ciências, as humanidades, as artes, as profissões são trabalhadas desde a
Antiguidade. São constituintes do universo que possuem amplos e complexos
repertórios e se constituem em matéria prima do conhecimento humano.
14

Como afirma Felix Guattari (1995, p. 8), em sua obra As três ecologias, “o que está em questão é a
maneira de viver daqui em diante sobre esse planeta, no contexto da aceleração das mutações
técnico-científicas e do considerável crescimento demográfico".
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Essa natureza dinâmica do saber impõe um acelerado ritmo de
permanentes renovações, mudanças, reajustes e construções em um jogo15 de
beleza que rejuvenesça e amadureça o pensamento criativo-criador16. Essa nova
agenda de ação amplia os espaços de debates, acalenta os interesses e aguça as
inquietações de estudiosos críticos e comprometidos com os acontecimentos
político-sociais que vivemos em nossa sociedade.
Estes estudiosos produzem e sistematizam conhecimentos para criar
mecanismos que garantam efetividade e eficiência do saber, abrindo caminhos
trilhados e partilhados numa totalidade17 que favoreça a explosão de novas
expressões de rebeldia intelectual.
A literatura também pontua a necessidade de aperfeiçoarmos canais de
interação entre tais caminhos, revendo os vínculos, nexos e conexões entre o fazer
e o saber ou vice-versa. Ao levar em conta este princípio, torna-se necessário ainda
conceber os elementos contraditórios e não antagônicos da sua evolução, de
geração a geração, atravessando os compassos do tempo e do espaço de produção
desse saber, tornando-o presente frente às atuais possibilidades de viver o nosso
cotidiano. Um processo dialético de forças e interesses antagônicos ou
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Ao fazer referência ao termo jogo, estamos aqui compreendendo que esse “O jogo é fato mais
antigo que a cultura, pois esta, mesmo em suas definições menos rigorosas, pressupõe sempre a
sociedade humana; mas, os animais não esperaram que os homens os iniciassem na atividade
lúdica. É-nos possível afirmar com segurança que a civilização humana não acrescentou
característica essencial alguma à idéia geral do jogo... é mais do que fenômeno fisiológico ou um
reflexo psicológico. Ultrapassa os limites da atividade puramente física ou biológica” (HUIZINGA,
1999, p. 03).
16
Consideramos importante revelar que a referência à expressão criativo-criador tem raízes nas
formulações expressas por Gardner (1996, p. 29). Afirma o autor que “os indivíduos que realizam
descobertas criativas costumam ser exploradores, inovadores, engendradores desde seus primeiros
dias. Nunca satisfeitos em simplesmente acompanhar o grupo, eles normalmente experimentam no
métier escolhido, e também outras atividades. Os jovens músicos, por exemplo, geralmente revelam
seu talento para compor através de constantes tentativas de ‘reescrever uma partitura’ conforme suas
especificações preferidas; os cientistas que estão começando não aceitam a sabedoria recebida, pelo
contrário, querem ver por si mesmos. Esse caráter aventureiro muitas vezes é interpretado como
insubordinação, embora os engendradores mais afortunados recebam certo encorajamento dos
professores ou colegas em suas experimentações”.
17
O termo totalidade é aqui adotado dos estudos de Cury (1986 p. 26-27): “As categorias propostas
que se inserem nesse contexto da práxis.” Ainda, o autor ao expressar suas posições sobre as
categorias, destaca: “A categoria da totalidade justifica-se enquanto o homem não busca apenas uma
compreensão particular do real, mas pretende uma visão que seja capaz de conectar dialeticamente
um processo particular com outros processos e, enfim, coordená-lo com uma síntese explicativa cada
vez mais ampla. Sob o ponto de vista da sociedade, eliminar a totalidade significa tornar os processos
particulares da estrutura social em níveis autônomos, sem estabelecer as relações internas entre os
mesmos. Considerar a educação como processo particular da realidade, sem aceitar a própria
totalidade, isto é, sua vinculação imanente às relações sociais, significa tomá-la como universo
separado”.
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complementares que ao responder aos desafios, ao mesmo tempo cria novas
indagações.
Nessa direção, poeticamente, Morais (1994, p.136) nos ensina que:
... A tarefa divina de educar para o espanto
foi posta aos nossos pés
para que a regássemos com lágrimas
dando-lhe o cuidado
que damos a essa coisa vítrea
que é viver.
Na graça da sensualidade de nossos corpos
está a orquestra da vida
aguardando a afinação do espírito.

Essa tarefa traz como questão de fundo o compromisso coletivo de
assumir, viver continuamente mergulhados em um processo de redimensionamento
de concepções com o fluir de novos saberes, de novas teorias, como conseqüência
e

seqüência

de

produções

das

comunidades

científicas

constituídas

por

aprendentes18 e ensinantes. No encadeamento das idéias argumentativas, de forma
contundente, ressaltam-se as exigências político-educativo-socio-culturais de um
mundo em contínuas e amplas transformações interplanetárias.
Tal fenômeno opera mudanças, como é o caso de nossa inserção no
cosmos, duplamente enraizada, tanto no sentido físico como no sentido esférico
vivente, e, simultaneamente, desenraizado daquilo que é próprio do humano, numa
dialética relação, dentro e fora, com a natureza. Transformações impostas e próprias
de um novo tempo19, com nuances e contrastes, obrigando-nos a superar visões
reducionistas, fragmentadas e, sobretudo, a romper com o modo linear20 de pensar o

18

Aqui, o entendimento do termo aprendente, tem suporte nas formulações de Assmann (1998), na
obra Reencantar a educação: rumo à sociedade aprendente.
19
Como questões de um novo tempo, entendo os problemas atuais que apontam para, a crise do
capitalismo, a crise dos paradigmas científicos, enfim, a crise da modernidade. Ainda podemos
encontrar a respeito em Edgar Morin, Para sair do século XX, 1986. Ver mais a respeito em Sérgio
Paulo Rouanet. Mal-estar na modernidade, 1993.
20
Esse pensamento linear toma para si hipóteses generalizadas para responder às inquietações
diferenciadas ou mesmo para ler o mundo com o objetivo de localizar dados, visando negar e/ou
fortalecer afirmações. Conduz o indivíduo a fazer um recorte daquilo que deseja ver ou com aquilo
que está comprometido, fazendo assim com que seja priorizado, dentro de um dado contexto,
unicamente aquilo que lhe interessa. Essa atitude coloca o contexto em uma função secundária e,
muitas vezes, deixa de lado sua totalidade complexa. Tais atitudes reforçam a linearidade, o que
torna frágil o objetivo pretendido. O que prevalece é a unidimensionalidade, sempre presente em
procedimentos com base na lógica linear e o entendimento adotado do senso comum, ou seja: “todo
mundo está feliz’; ‘estamos no mesmo barco, se ele afundar todos morremos juntos’; ‘somos o que
somos, porque no mundo as coisas acontecem desta forma’; ou ainda, ‘a história mostra que sempre
os mais fortes são os vencedores’.

17
universo, que dirige o pensamento de forma ordenada, perfeito e perpétuo. Com
esse novo tempo, surge um novo universo “nascido da irradiação, em devenir
disperso, onde atuam de modo complementar, concorrente e antagônico, a ordem, a
desordem e a organização” (MORIN, 2000, p. 48-49).
Dessa efervescência universal, decorrem, por um lado, avanços
significativos à vida humana e, por outro lado, resultam formas que escamoteiam os
direitos humanos, como, por exemplo, o acesso aos bens sócioculturais e sua
apropriação.
Melo (1999, p.141), oferece-nos subsídios, em seus estudos sobre saber
e formação docente, quando aprofunda questões em torno das transformações no
mundo contemporâneo, para compreender o que determina as relações e seus
determinantes.
Com essas reflexões, torna-se evidente e urgente contextualizar os nexos
e os efeitos. Diz a autora:

... a partir da década de 80, com o fenômeno da transnacionalização
da economia e da cultura, mediadas pelos avanços da tecnologia da
comunicação, cada vez mais os países são instados a se inserirem
nos mercados globais e regionais, o que vem acontecendo de par
com o declínio ou redução do papel das culturas nacionais, com
repercussões nas culturas locais, no interior das instituições e no
próprio cotidiano. Não obstante esse fato, o nível local também tem
se mostrado como um espaço de resistência, onde nem tudo se dá
à revelia, mas, sim, com mediações, em determinados momentos
históricos. Se é verdade que as nações, em seus desdobramentos
em estados, metrópoles, pequenas cidades e até mesmo em
setores mais populares, convertem-se, em graus diferenciados, em
cenários multideterminados, onde diversos sistemas culturais se
interpenetram e se entre cruzam, é bem possível, também, que isso
se dê num terreno contestado de forças materiais, socioculturais e
políticas locais, onde se observam confrontos, acomodações e
reorganizações entre quem domina e quem é dominado, entre quem
tem mais representatividade em termos de comunicação e produção
de significados e quem é mais representado e, ainda, entre quem é
mais incluído ou mais excluído em relação ao acesso, com
qualidade, das vantagens materiais e simbólicas dos bens mais
avançados que circulam na sociedade.

Nesse complexo universo de sutilezas e agressividades à vida humana,
produzir conhecimento à luz de princípios científicos, no tocante à práxis social no
domínio e no campo do lazer, implica reconhecer homens e mulheres, viventes e
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mutantes dessa práxis, como seres cujas subjetividades21 rebelam-se de modo
prático e objetivo.
Para dar conta dessa complexidade, “produzir é, igualmente, integrar a
natureza no mundo do homem, fazer com que a natureza perca seu estado de pura
natureza, em si, para converter-se em natureza humanizada, ou natureza para o
homem” (VÁZQUEZ, 1977, p.144).
Complementando e ampliando esse diálogo teórico, os estudos críticos
apresentados por Fensterseifer (2001, p.72-73), endossado pelo pensamento teórico
de Luz (1988, p. 20-22), deixa claro que:

... a natureza é percebida pelo homem como alteridade, como
objeto, e, portanto cognoscível. Sua existência objetiva e
independente torna-se condição epistemológica e ontológica não só
para que o homem possa conhecê-la, mas fundamentalmente para
que possa moldá-la sob a ordem da Razão, o que significa
dessacralização22 de todo e qualquer objeto, inclusive o corpo
humano. Objetiva-se com isto “descobrir” a “verdadeira” ordem da
natureza, descoberta que se faz não pela mera contemplação, mas
pela intervenção sistemática, a qual busca soluções pragmáticas
para problemas concretos colocados pela vida social, tais como:
comércio, guerra, agricultura, etc.

Na mediação das transformações, reflexões e questões de real significado
da vida, a educação vem, com seriedade, compromisso e qualidade, tomando para
si ações integradoras. Ações entre processos que permitem situar o homem como
produtor e operador sobre a natureza, sendo assim, criador das idéias que
representam a própria natureza, incluindo-se aquelas inerentes ao domínio e ao
campo do lazer.
Visto desse prisma, teorizar sobre EDUCAÇÃO-CORPOREIDADE-LAZER: SABER
DA EXPERIÊNCIA CULTURAL EM PRELÚDIO

significa responder, dentre outras indagações,

como professores-pesquisadores do lazer situam e incorporam saberes da
experiência cultural ao processo de formação e intervenção de profissionais nesse
domínio e nesse campo, tendo como eixo teórico a produção crítico-sensível da
educação.

21

Perseguir essas pistas de subjetividade é o desafio do pesquisador (COSTA, 2000).
“A dessacralização ou desdivinação da natureza implica dissociá-la do sagrado e do humano,
colocando-a como objetividade material, sujeitada pela razão, sujeito do conhecimento” (LUZ, 1988,
p. 23).

22
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Entendendo-a como um canal possível, mas não o único, de
compromissos e ações para apontar possibilidades nesse campo investigativo,
buscamos, estabelecer diálogos com as demais áreas do conhecimento, como
princípios pressupostos e diretrizes para habilitar formas de viver nesse mundo,
encarnando os riscos de uma práxis revolucionária, levando-nos cada vez mais a
apreciarmos as alegrias do conhecer e do (re)conhecer o prazer em descobrir
saberes.
Postura teórica, de cadência frenética com luzes e cores, abre espaço
para a produção de novas práticas sócioculturais desafiantes. Vista como uma área
multifacetada de conhecimentos em permanente processo de construção e
renovação, a educação aqui referida situa-se ao longo da vida e para a vida. Para
essa afirmação, em Delors et al (1999, p. 89), encontramos inspiração e apoio,
quando afirmam:

A educação deve transmitir, de fato, de forma maciça e eficaz, cada
vez mais saberes e saber-fazer evolutivos, adaptados à civilização
cognitiva, pois são as bases das competências do futuro.
Simultaneamente, compete-lhe encontrar e assinalar as referências
que impeçam as pessoas de ficar submergidas nas ondas de
informações, mais ou menos efêmeras, que invadem os espaços
públicos e privados e as levem a orientar-se para projetos de
desenvolvimento individuais e coletivos. À educação cabe fornecer,
de algum modo, os mapas de um mundo complexo e
constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permita
navegar através dele.

A formação e prática pedagógica de professores em todos os campos do
conhecimento, inclusive no lazer, exigem a compreensão, e acima de tudo, o compromisso
e atitude com ensinamentos transmitidos, construídos rumo uma educação cidadã, no
sentido de que “cidadania só se configura quando encarnada em um indivíduo, o
cidadão”(FERREIRA, 1993, p.19). Isso, com princípios orientadores para que esta educação
configure-se ao longo de toda a vida. Portanto, os percursos educativos do lazer creditam a
esta educação atitudes lúdico-educativas para a vida.

É, antes necessário estar à altura de aproveitar e explorar, do
começo ao fim da vida, todas as ocasiões de atualizar, aprofundar e
enriquecer estes primeiros conhecimentos, e de se adaptar a um
mundo em mudança. Para poder dar resposta ao conjunto das suas
missões, a educação deve organizar-se em torno de quatro
aprendizagens fundamentais que, ao longo de toda a vida,serão de
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algum modo para cada indivíduo, os pilares do conhecimento...
(DELORS, 1999, p. 89-90).

Ao enraizarmos a investigação do domínio e do campo do lazer nesses
enfoques da educação23, não temos a pretensão limitada e nem a ilusão histórica de
encontrar um bom e único método racional, mas, sobretudo, a partir de uma leitura
atenta e cuidadosa, concebendo nosso objeto como algo precioso.
Precioso no sentido de considerá-lo nascido de um amplo e rico arsenal
de inquietações, expressas por questões que orientam a investigação. Precioso
também, por entendê-lo relevante frente aos problemas que se colocam como
desafios a serem superados e pelo carinho acadêmico que despertou ao longo da
investigação. Tal singularidade e original24, propomos uma discussão clara, leve,
conjunta, objetiva e, eminentemente, alegre e prazerosa, com possibilidades de
reencontros, sem, no entanto localizar as reflexões no campo da consciência
ingênua25.
Atentas a tais referências, ao curso de toda a investigação assumimos a
educação como fonte de inspiração teórica e argumentativa, por sua nova e
ampliada concepção, que nos assegura elementos ao enfrentamento de desafios
herdados de séculos anteriores e dos desafios nascidos nesse novo século.
É concebê-la guerreira, viva e anunciadora em sua concretude, expressa
através dos avanços teóricos, de seu amadurecimento científico e envolvimento na
vida e pela vida. A educação com seus surrões26 anunciadores de redescobertas de

23

Pesquisa recente realizada pelos membros da Comissão do GTT-Lazer CBCE – Colégio Brasileiro
de Ciências do Esporte, com objetivo mapear a produção do conhecimento no domínio e no campo
do lazer, constatou-se que a formação de autores que apresentaram trabalhos no XI CONBRACE,
houve um aumento significativo, em relação aos trabalhos apresentados em 1997, na demanda por
titulação e qualificação na Educação como área de formação em nível de pós-graduação.
24
Original não por ser a primeira edição científica acerca desse objeto, mas sim pelas invocações,
trilhadas e compartilhadas ao longo das abordagens, que estão sendo propiciadas à comunidade
científica e à sociedade em geral.
25
Sobre essa questão, a obra de Paulo Freire, Conscientização (1980), e a obra de Karl Kosik,
Dialética do Concreto (1976, p197-198), levam-nos a afirmar, “a consciência ingênua a filosofia,
aparecem como o mundo subvertido e com razão: a filosofia subverte ‘efetivamente’ seu mundo. Com
efeito, a pesquisa filosófica sacode a certeza do mundo comum e da realidade fetichizada de todos os
dias ao indagar sobre sua legitimidade e ‘racionalidade’. Com isto, não se quer dizer que a
consciência ingênua não tenha contato com a filosofia ou que demonstre completa indiferença quanto
a seus resultados. A consciência comum se apropria dos resultados da filosofia e os considera como
coisa sua. Mas, por não haver percorrido o caminho da filosofia e ter chegado às suas conclusões
sem esforço, não as leva muito a sério e as trata como coisas óbvias”.
26
Surrão instrumento do Maracatu Baque Solto, com quatro a cinco chocalhos, armados com galhos
de madeira e cobertos de pelúcia sintética imitando o couro de carneiro.Tem por finalidade dar ritmo
aos passos dos caboclos de lança, componentes do Maracatu, e libera um som alto, atraente e
seqüencial para anunciar sua chegada ou passagem.
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novos caminhos fazem-nos reanimar e fortalecer nosso potencial crítico-criativo para
ser possível,
... revelar o tesouro escondido em cada um de nós. Isto supõe que
se ultrapasse a visão puramente instrumental da educação,
considerada como a via obrigatória para obter certos resultados
(saber-fazer, aquisição de capacidades diversas, fins de ordem
econômica), e se passe a considerá-la em toda sua plenitude:
realização da pessoa que, na sua totalidade, aprende a ser
(DELORS, 1999, p. 90).

Assumir essa conscientização27 histórica significa incorporar atitudes
utópicas “frente ao mundo, posição esta que converte o conscientizado em ‘fator
utópico’. Para mim o utópico não é o irrealizável; a utopia não é o idealismo, é a
dialetização dos atos de denunciar e anunciar...” (FREIRE, 1980, p. 27).
Assim, sintonizadas criticamente no movimento das idéias e das
proposições numa dada referência ética, estética, científica e política de educação,
delineamos caminhos que expressam o propósito de contribuir teoricamente à
construção de bases epistemológicas no domínio e no campo do lazer. Nesse
sentido, o lazer é pensado enquanto elemento fundamental no processo de
educação e vice-versa, levando-se em conta os aspectos sócio-filosóficoepistemológicos, que se manifestam a partir da práxis nas mais variadas formas.
Partindo desse ponto, o jogo, a brincadeira, a dança, a contemplação, entre outras
manifestações lazerentas28, encerram um valor sociopedagógico inquestionável.
No entanto, a relação entre essas formas de vivências requer ações
integradas ao conjunto de atividades que constituem o tempo destinado ao lazer,
para verificações de sua importância no processo de socialização rumo à
cidadania29.
Esta dimensão requer o (re)conhecimento de ações responsáveis
individuais e coletivas para estabelecer uma nova proposição na práxis no domínio e
no campo do lazer, no que diz respeito ao sentido e ao significado da expressividade
27

Nessas discussões, ampliando um pouco mais as posições de Paulo Freire (1980, p. 26),
consideramos relevante destacar que o autor ainda afirma que a conscientização é, neste sentido, um
teste de realidade. “Quanto mais conscientização, mais se ‘des-vela’ a realidade, mais se penetra na
essência fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos para analisá-lo”.
28
Esse termo foi extraído da narrativa do professor Antonio Carlos Bramante, quando entrevistado,
em Santa Cruz do Sul em 2002, como ator desta tese.
29
Ferreira (1993, p. 17-18) explica: “a cidadania aparece como o resultado da comunicação
intersubjetiva, através das quais indivíduos livres concordam em construir e viver numa sociedade
melhor. Não se pode negar o idealismo dessas concepções, na medida em que esquecem que as
relações entre o homem e o mundo material, assim como as estruturas básicas da sociedade,
impõem limitações aos sistemas de significados nos quais os indivíduos estão situados”.

22
humana, e consciência sobre as dimensões de possibilidades históricas. Pois, na
realidade, o conhecimento não é neutro, mas histórico e socialmente determinado.
Tais atividades não são arbitrárias e nem podem ser totalmente livres, haja visto que
resultam

de

saberes

extraídos

das

atividades

teórico-práticas

do

sujeito

cognoscente, historicamente situado, porque parte dessa realidade viva, vibrante e
dançante, que impõe condicionantes de cunho biológicos, culturais e de classes.
Aprofundar estudos no domínio e no campo do lazer com qualidade e
compromisso educativo-socio-cultural possibilita a percepção do caráter contraditório
da própria práxis, de suas condições e limites, ultrapassando, desse modo, ações
que marginalizam o real.
Aqui as ações são concebidas em teses fundadas por premissas ou
referências de confluências e aproximações com a reordenação da educação
incorporada a um contexto de uma sociedade complexa e contraditória, de convívios
e classes com profundas diferenças de interesses, sem negar e/ou negligenciar as
contradições do movimento histórico.
Pois, do contrário, seria mascarar o real, tomando-o como único e
permanentemente a - histórico, desconsiderando-se a existência de crises em sua
totalidade, sejam as crises de hegemonia, de legitimidade ou institucional30.
Com essa tradição crítica o valor estaria, enquanto professorespesquisadores31, estudiosos da educação e do lazer, em vislumbrarmos práxis
baseadas em atitudes, modos de viver, de divertir-se, como um ato de sedução e de
expressão.
Deixar explodir a subjetividade, deixar que o novo se componha, não
como se ele fosse externo ao homem, e sim se componha no interior humano de
forma consciente, entendendo que é na inter-relação consciência e cultura que se
materializam possibilidades de surgir o novo.

30

Santos (2000, p.190): “Há uma crise de hegemonia sempre que uma dada condição social deixa
de ser considerada necessária única e exclusiva. [...] Há uma crise de legitimidade sempre que uma
dada condição social deixa de ser consensualmente aceite. [...] Há uma crise institucional sempre que
uma dada condição social estável e auto-sustentada deixa de garantir os pressupostos que
assegurem sua reprodução”.
31
Segundo destaca Tinôco (2000, p. 69), “... culto como intelectual transformador (GIROUX, 1997)
deve criar as condições estruturais necessárias para escrever, pesquisar e trabalhar conjuntamente
na produção de conhecimentos, combinando reflexão e ação no interesse de formar estudantes mais
críticos e atuantes, como também formar-se.
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Estaríamos, no mínimo, retomando a práxis como espaço e lugar de
relações interindividuais de trocas e comunicações, construídas pela subjetividade
humana, extraindo do íntimo do humano o que muitas vezes fica oculto. Assim, ao
ser potencializado e qualificado o lazer à luz do domínio de saberes, a práxis seria
tomada como uma manifestação artística, intelectual, cultural, expressão de vida,
expressão da corporeidade como substancial ao Ser.
E, ao mobilizar esforços em situações concretas numa perspectiva com
competência, a referência principal do papel dessa práxis, numa sociedade
complexa, seria diversificado, político-educacional, contribuindo, inclusive, a partir
desses pressupostos, para uma política de educação superior no que toca a suscitar
competências para uma efetiva formação, devendo refletir em suas diretrizes a
seleção, a organização e a sistematização de conhecimentos com a criação de
diferentes possibilidades para subsidiar tal formação.
Isso
interdisciplinar

significa
de

vivenciar

resgate

da

experiências
diversidade

práticas,

cultural

numa

perspectiva

regional/universal,

com

aproximações da realidade, do contexto, do global. Inserida numa dimensão
multidimensional do complexo do pensamento com curiosidade, interesse e alegria.
Pois a evolução cognitiva não mais caminha para o estabelecimento de
conhecimentos abstratos, mas ao contrário, para sua contextualização, numa
totalidade, fazendo aflorar o sentido e significado biológico, psíquico, social, afetivo,
e racional numa relação interativa da unidade na multiplicidade.
É desses (re)encontros, reflexões e explicações com interlocutores da
educação para o enfrentamento de denúncias e para o apontar de anúncios, à luz da
explosão de avanços e de repensar os retrocessos da práxis no domínio e no campo
do lazer, que se revela a cumplicidade teórica na trilha dos estudos da corporeidade,
numa expressão dialética, lúdica, prazerosa, partilhando caminhos para construir
novo sabor de conviver a vida.
Aliás, sabemos que as artes, os corpos, os sentimentos, as
pulsações, o imaginário... têm sido as dimensões do ser humano
mais controladas nas teorias pedagógicas, nas instituições
educativas. As mais ignoradas nos currículos. Possivelmente,
porque não cabem em paredes, resistem a ser gradeadas e
disciplinadas. Os projetos inovadores recuperam essas dimensões
da condição humana como direitos, como componentes da humana
docência, não como temas transversais nem como tempos de
‘animação cultural’, mas como direitos dos educandos e dos
educadores. Essas transgressões de corpo inteiro mexem com o
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corpo inteiro dos mestres. Se descobrem humanos por inteiro... O
prazer de criar, de emocionar-se com a docência, também é um
direito de todo artífice, de todo mestre. Um direito de ofício
(ARROYO, 2000, p.149).

Propomos apontar articulações da práxis tal qual a expressão viva do
passista, que encanta com seu frevo coreografado, a partir dos contornos do seu
corpo.
É a expressão que contamina. Quem é capaz de ver um passista frevando
sem, ao mesmo tempo, bater os pés no solo? Os movimentos, expressões, a
disposição de espaço e tempo aqui retratados, retroalimentam a energia para
lidarmos com as expressões da corporeidade, mesmo levando em conta os
regulamentos, as normas e os controles fortemente presentes e impostos

Na verdade, a aventura da descoberta do corpo é uma viagem tão
prazerosa que os que têm a coragem (porque dá trabalho!) de ousála nunca mais percebem o espaço à sua volta, e o espaço dentro de
si, da mesma maneira” (VIANNA & CASTILHO, 2002, p. 25).

Contudo, pretendemos compor um conjunto de projetos inovadores,
ousando na realização da práxis operando transgressões a tudo que limita e
bloqueia a capacidade crítico-criativa. E, sem negar as determinações resultantes da
construção social, escrita e vivida ao longo do movimento histórico das civilizações,
incluindo-se as formas de lazer, viver a beleza poética dos sinais, signos e palavras
não faladas que emanam da expressão da corporeidade.
Essas possibilidades de expressão constituem o universo do quefazer dos
seres pensantes e únicos na condição de materializar reflexivas práticas. Na relação,
fomentam manifestações do gritar, do cantar, do falar de nossos desejos,
sentimentos vividos numa relação dialética com o mundo e para o mundo, em
cooperações e integrabilidades que nos fazem unos e múltiplos.
A poesia Enigma, de Romero Menezes32 (1998, p.11), traz em tom de
versos a essência dos nexos e nuanças vividas ao longo da história da humanidade.

32

Poeta nordestino, nascido na Paraíba, passou sua infância convivendo com poetas repentistas.
Líder comunitário, integrante de grupos da arte popular, atualmente leva seu canto-poesia por todo
país e cursa a faculdade de letras em Vitória de Santo Antão – PE.
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É um grito calado. E o poeta se apropria para alertar sobre as várias
concepções e formas de tratamento que o ser humano assegura em relação ao
corpo, ao longo de sua historicidade, que aqui apresentamos como ilustração e
provocação do olhar sensível dos leitores e das leitoras que este estudo alcançar.

Enigma
Quem sou eu vede em meus versos
Sou um filho do carvalho
Da flor a lágrima o orvalho
Trago em mim as cicatrizes
A antítese dos perversos
De todos os torturados
Canto os sonhos submersos
Sem-terras assassinados
Nos lácios dos oprimidos
Que queriam ser felizes
Sou o coro dos vencidos
Do corpo das meretrizes
Sou da casta dos heróis
A marca do sofrimento
Sou a flor dos girassóis
Também trago os pensamentos
O grito dos excluídos
Da mais pueril donzela
Que pensa que a vida é bela
Como o são seus sentimentos
Venho do templo sagrado
Trago o segredo da toga
Sou a voz da sinagoga
Do judeu crucificado
Quero o mundo unificado
Sou tudo mas não sou nada
O amor e a paz sidérica
Talvez eu seja um poeta
Sou literatura homérica
Ou uma idéia concreta
Sou freud analisando
Para ser concretizada
Sou Castro Alves cantando
Sou África martirizada
A minha latinoamérica
A dor de qualquer nação
Sou a reencarnação
Sou um Tigre Asiático
E o sonho enigmático
De qualquer revolução

Sou corpo, corporeidade. Sou eu.
No gesto expresso por cada palavra. Na expressão de cada verso desse
poema. Várias são as pistas de como se expressa um corpo no tempo, nas marcas
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de toda história, como foco de estudos, observações, exploração, exposição,
punição, vigilância, prevenção, preservação, que assume vários modelos de acordo
com a cultura social de seu tempo, do tempo que está localizado, refletindo os
padrões determinados pelo sistema que, hegemonicamente, comanda as rédeas da
organização de uma sociedade.
Assim diz Pereira33 (1975, p. 9) em O Tempo Mágico:
Não há quem não se sinta tocado pelo tempo. Aí está sua magia.
Tão grande que com ela fazemos a nossa vida, que, por - vezes, é a
vida dos outros: uma vida histórico-social, que se aproxima não
porque passou, mas porque vai passando; e tanto é hoje presente
como futuro, pois o tempo é um só.

Nessa interlocução do conhecimento científico e do saber poético,
expressam-se concepções que homens, e mulheres desenvolvem e incorporam a
respeito de sua corporeidade, através das formas de pensar, sentir e agir. Resulta,
também, um quadro diagnóstico que demonstra a relevância dos estudos da
educação e da corporeidade num empreendimento científico acerca do processo
sociopolítico-educacional para buscar reconhecer na educação uma aliada
incomparável e inconfundível na edificação de caminhos, dialogicamente, para a
busca de dignidade e plenitude.
Os estudos mediados pela corporeidade têm cumplicidade poética e
científica ao estabelecer relações dialéticas, com sentido e significado de viver, criar,
construir, reedificar a própria natureza corpórea. Relações, numa conjugação
refletida com intimidade em práxis no domínio e no campo do lazer, no tocante à
apropriação de saberes, especificamente o saber da experiência cultural. Isso posto,
fica evidente que ao viver num certo contexto social, o corpo influencia e é
influenciado, determina e é determinado, sob as condições que efetivam sua
inserção no meio em que vive.
Nesse momento é preciso repensar o corpo. Não podemos
pretender corrigir uma “marcha” sem proporcionar uma visão crítica
do mundo. Não podemos pretender corrigir a postura, sem buscar
um posicionamento diante da realidade. Não podemos pretender
harmonizar a movimentação de um corpo, sem aproximá-lo de suas
necessidades verdadeiras, para tornar esse corpo capaz de
expressar seus impulsos mais profundos (BRUHNS, 1986, p.107).
33

Nordestino duas vezes, nascido em Ceará - Mirim/RN, criado e formado em Recife-PE. Escritor,
advogado, professor na UFPE.
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Sendo assim, é possível compreender que as expressões e/ou as
manifestações do corpo, incluindo-se práxis de lazer, decorrem das concepções e
formas determinadas pelas relações histórico-sociais. Estas, advindas de visões
sobre como o corpo pode e/ou deve pensar, agir, sentir, em que a corporeidade de
cada indivíduo ou de um grupo cultural aprende a viver desenvolvendo a
compreensão do outro em mutualismo, estimulando a capacidade de autonomia, de
discernimento e de auto-realização34.
Por outras palavras, revela não somente singularidade pessoal, mas
também tudo aquilo que caracteriza como integrante de um dado grupo como uma
unidade, expressando na corporeidade a história acumulada ao longo da vida, em
vida, que nele marca valores, leis, crenças e sentimentos que estão fixadas na base
da vida social. A esse respeito, educação-corporeidade-lazer, por ser uma realização
humana, revela-se de forma marcante e sua premissa centraliza-se na realização de
brincar, exterioriza-se no movimento, em convivência e em harmonia diante do
mundo, criando caminhos rumo a uma sociedade educativa, o que torna necessário
compreender a cultura.
Este re-visitar e compreender a história dos caminhos sociais, para ser
possível compreender a expressão da corporeidade em todas as suas dimensões,
transformações e implicações de como estar e expressar-se no meio social.
A educação tem atendido a tais exigências, adotando como eixo norteador
o corpo enquanto totalidade do homem, com sensibilidades e intencionalidades que
o fazem presente no mundo e com ele compartilham.
Na dança dos estilos dos diferentes tipos de práxis, tomando como marco
os idos dos anos 20, no século XX também, podemos constatar que determinantes
políticos, como por exemplo, as conquistas de espaços territoriais entre Brasil e
Portugal, em que o racismo foi o centro das decisões de organização social,
impondo uma política de embranquecimento da raça, fazem emergir um modelo de

34

Essas categorias apontadas por Maslow (1968, p. 61) quando sistematizadas orientam práticas que
elevam o estágio de maturação, especialmente determinado pela natureza interna. Desenvolvem-se a
partir de uma dialética relação com os fatores sociais e ambientais do ser, ampliando “[...]
potencialidades e capacidades, seus talentos, seus recursos latentes, seus impulsos criadores, suas
necessidades de se conhecerem a si próprias e de se tornarem cada vez mais integradas e
unificadas, cada vez mais cônscias do que realmente são [...]” Nesse sentido, é relevante destacar
que ao reconhecer em si mesma esse potencial, de forma integrada e unificada, a pessoa fica cada
vez mais cônscia do que realmente é, do que realmente quer da natureza de sua vocação e destino.
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corpo que se caracterizava como o mais belo, o mais distinto, o mais forte, o mais
alto, o mais ágil.
Nessa mesma época, devido ao novo ordenamento social, em nome da
garantia do progresso da sociedade brasileira, acrescenta-se a esse modelo de
corpo preocupações de cunho biológico35, o que resultou em uma política de saúde
com princípios norteados pelas exigências de aquisição de um corpo branco,
saudável36 e produtivo. Para atender às características do modelo eleito,
desencadeiam-se os processos de “eugenização” e “higienização” dos corpos.
Analisando outros momentos da história da sociedade, como no caso dos
meados da década de 30, vamos encontrar a efervescência de práticas com
referência a um tipo de corpo para atender ao trabalho fabril. Essa ênfase deve-se à
passagem de um modelo econômico de natureza agrário-comercial vinculado ao
propósito de industrialização do país, numa perspectiva ligada ao adestramento37 do
corpo com estreitos vínculos à idéia de higienização e à idéia da eugenização dos
corpos dos trabalhadores brasileiros. Com o passar dos anos, outras iniciativas são
realizadas culturalmente, vinculando o corpo a um mero instrumento de exploração e
exposição.
Adentrando nos anos 70, a história nos aponta que vinculado à idéia da
produção, o modelo de corpo que interessa continua sendo o tipo produtivo. Esse
interesse não nasce do nada.
Evidentemente, todo esforço político-econômico de estabelecer políticas
de manutenção de corpos produtivos está diretamente vinculado, ou melhor, nasce
de uma política própria do espírito capitalístico e hegemônico para “transformar tudo,
inclusive os sentimentos humanos, em negócios lucrativos[...] espírito esse, que nos
35

Carmem Soares (1994, p.23), ao estudar as políticas dessa época, destaca que: “As leis biológicas
ao longo do século XIX subordinam as leis sócio-históricas”.
36
Em entrevista concedida à TV Escola em 1995, Lino Castellani declara que nesses entrelaces da
política brasileira e na busca de atender às preocupações de governo, coloca-se nos ombros dos
indivíduos a responsabilidade pelo trato de sua saúde pessoal em detrimento da responsabilidade do
Estado por uma política de saúde. Segundo o professor, é nesse processo de definição de um estado
corporal para atender ao ritmo acelerado de produção, que o modelo de corpo passa a ser ditado
pelos médicos higienistas.
37
Essa é uma política que, dentre outras em diferentes épocas, estabelece leis para garantir os
propósitos de dominação sobre o corpo e que toma, por exemplo, a Educação Física como
ferramenta. Um exemplo desse momento histórico ligado à construção de modelos sociais de corpo,
como destaca Lino Castellani (1988, p. 80-81), é a Constituição de 37 – Estado Novo, que estabelece
ser a Educação Física uma atividade para adestrar e/ou disciplinar fisicamente o corpo do povo
brasileiro, “[...] visando assegurar ao processo de industrialização implantado no país, mão-de-obra
fisicamente adestrada e capacitada, a ela cabendo cuidar da preparação, manutenção e recuperação
da força de trabalho do Homem brasileiro".
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leva a buscar a ‘vitória’ a qualquer custo mesmo que isso signifique nos violentar,
violentar o que nos rodeia” (TAFFAREL, 1995, p.5).
No vai-e-vem da história, dentre os modelos corporais de cada época e
que perpassam gerações, dado o modo de produção que substituiu pela máquina o
trabalho humano, o corpo produtivo dentro dos padrões até então estabelecidos não
atende mais às exigências político-sociais vigentes. Nesse movimento, a lógica
capitalista de produção maquinal procura outros mecanismos para dar conta de
assegurar seus princípios de mais valia e para se apropriar dessa ‘arma’38 - o corpo.
E a educação, ao peripatetizar junto à história, é convocada a estabelecer
parâmetros que sustentem tais ditames. Atrelado a esse pensar, o cultivo ao corpo é
controlado por mecanismos desconsiderando que o ser humano é total expressão,
fala e sentimentos, que se comunica pelo olhar, pela face, pelo andar, pelo espaço
que ocupa no mundo. Ou seja:

... é preciso voltar a sentir o homem no seu existir para captar-lhe a
fisionomia toda, não apenas o verniz da racionalidade. O homem é
um ser vivo. A vida é um todo orgânico. A mínima parte em
movimento do ser vivo significa o movimento do todo. As partes não
agem separadamente. O sistema nervoso central garante esta
unidade orgânica total. Nós nos acostumamos a ver-mo-nos em
partes. A visão gestáltica cada vez nos escapa mais. Mas,quando,
fora de esquemas antropológicos de qualquer ordem, cada um de
nós busca sentir-se a si mesmo, percebe-se como uma realidade
una. A sua racionalidade não passa de uma possibilidade de
concretizar sua humanidade ” (SANTIN, 1987, p. 76).

Assim, o que encontra nas linhas do consumo um terreno fértil para atingir
os propósitos dessa apropriação. Daí são incrementados modelos de consumo,
dando espaço para o surgimento do que a literatura chama de corpo mercador e de
corpo mercadoria, para funcionar como representantes da indústria cultural que
domina o país, tanto no sentido de ser um veículo, corpo-vendedor, de produtos
industrializados, como de se vender a si mesmo39.
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Para aprofundar reflexões acerca do entendimento de corpo como arma de libertação das amarras
político-sociais, destacamos a obra de Roberto Freire – A arma é o corpo, 1991. É um estudo sobre o
corpo visto e vivido pelos vieses da terapia, mas que, com certeza, traz elementos significativos para
reflexões em diferentes áreas do conhecimento.
39
Na exploração do corpo, vendendo-se a si mesmo, não podemos deixar de fazer referência à
exploração do corpo através da prostituição, especificamente à prostituição infantil. Fontes
estatísticas do movimento de proteção à criança, afirmam que o Brasil está colocado entre os
primeiros países em nível internacional nesse aspecto.
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Sobre o corpo mercador e sobre o corpo mercadoria, o poeta e escritor
Carlos Drummond de Andrade40, em versos expressa as angústias de quem se
percebe coisificado. Com esse poema também faz um alerta em relação à
coisificação dos corpos, apontando pistas para a educação como para outras áreas
do conhecimento, procurando provocar uma contínua dialetização entre as relações
que são estabelecidas pelo consumo social e a coisificação da corporeidade. Versa
o autor:

Em minha calça está
grudado um nome que não
é meu de batismo ou de
cartório, um nome...
estranho.
Meu blusão traz lembrete de
bebida que jamais pus na
boca, nesta vida.
Em minha camiseta,
a marca de cigarro que não
fumo, até hoje não fumei

[...] Por me ostentar assim,
tão
orgulhoso de ser não eu,
mas artigo industrial, peço
que meu nome retifiquem.
Já não me convém
o título de homem.
Meu nome novo é Coisa.
Eu sou a Coisa, coisamente.

É evidente, nem seria necessário ressaltar, que esse poema é um grito de
alerta em relação ao amor, ao respeito e à dignidade que se torna indispensável
para a ultrapassagem de visões alienantes e alienadas sobre a vida do corpo, sobre
a corporeidade. Essas concepções, que têm origens em séculos passados,
permanecem até hoje, mobilizam massas, perpassando gerações.
E não é necessário ser um historiador para perceber seu domínio e suas
sólidas raízes. Cravam cicatrizes, deixam marcas não apenas em camisas e calças,
mas no coração e na alma, “que de tantas rugas no olhar, tantos calos nas linhas do

40

Ver Carlos Drummond de Andrade – O corpo, 1986.
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horizonte gravadas nas mãos, e tantas nesgas na dignidade, abriram fendas no meu
coração” (SILVA, 2000, p.110).
Entretanto, esses gritos ecoados e/ou silenciados, parecem impor-se cada
vez mais. E, dentre tantas outras, as formulações acerca da educação, da
corporeidade, do lazer, enquanto balizadoras de reflexões denunciam e anunciam a
seriedade do papel educativo-político-sócio-cultural que lhe compete assegurar.
No lazer, experiências de cunho transformador, pelo movimento dialético
da relação do homem com o mundo, se materializam com o resgate de sua
sensibilidade, da vivência total de seu ser corpóreo, da liberdade e da criatividade, o
que, necessariamente, abrange o corpo em suas dimensões, corpo politizado, corpo
crítico, corpo aventureiro, corpo descobridor e criador, corpo perceptivo, corpo que
se arrisca e, que “... deve, então, armar-se e aguerrir-se para enfrentar a incerteza.
Tudo que comporta oportunidade comporta risco, e o pensamento deve reconhecer
as oportunidades de riscos como os riscos das oportunidades” (MORIN, 2000, p.
91).
Dessa relação criação, lúdico, prazer, vida, é possível entender a dinâmica
relação educação-corporeidade-lazer. A criação, o lúdico, o prazer, componentes
essenciais do lazer, em que o homem expressa sua plenitude.

A função simbólica faz com que o homem descubra que sua ação
não é apenas a expressão de necessidades orgânicas, que seus
desejos não são meras manifestações biológicas. Seus movimentos
tornam-se gestos,linguagem. Ele descobre que pode sonhar,
imaginar e fantasiar. O sol, a lua, os astros não são simples objetos,
tornam-se valores divinos. Os fenômenos da natureza não são
apenas fatos físicos, mas hierofonias – manifestações do sagrado. O
homem percebe que tem sentimento de medo, de prazer, de
angustia, de amor ou de ódio. (SANTIN, 1990, p. 22).

E, ao buscar romper com as cegueiras do conhecimento, que nos levam a
freqüentes erros e a perpetuar equivocadas ilusões. Asseguramos em nossa práxis
princípios do conhecimento pertinente, é necessário estabelecer relações mútuas e
as influências recíprocas entre o corpo e suas possibilidades de viver a práxis lúdica
no domínio e no campo do lazer.
O ser humano é complexo. Em toda parte, festas, cerimônias, cultos com
suas possessões, exaltações, desperdícios, “consumismos” testemunham-no como
ludens, poeticus, cosumans, imaginarius, demens, em pleno exercício de sua
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liberdade41 que se traduz de forma viva, exuberante, intensa e receptiva. As
atividades de jogo, de festas, de rituais, não são apenas pausas antes de retomar a
vida; as crenças nos deuses e nas idéias não podem ser reduzidas a ilusões ou
superstições, possuem raízes que mergulham nas profundezas antropológicas,
sociológicas, culturais, como saberes acumulados e que retornam à vida através de
práticas conscientes e conscientizadoras da natureza humana.
Nessa marcha de vários ritmos, o fortalecer de expressões da
corporeidade significa estimular para o enfrentamento das incertezas num
provocativo de reflexões amparadas pelas complexidades inerentes às suas próprias
finalidades. Seguir com formulações reformuladoras de mentalidades, as quais
ensinam a compreensão do sentido de romper com a visão fragmentada, dogmática,
reducionista sobre corporeidade e uma dada visão funcionalista, a crítica sobre
lazer, superando a superficialidade e mergulhando no âmago do Ser no mundo.
Representa, também, resgatar a ética do gênero humano da práxis social
como experiência estética que faz surgir uma nova ética. Formação de atitudes
vislumbrantes para compreender a corporeidade como canal direto das relações do
indivíduo e sociedade numa perspectiva sóciocultural, o que pressupõe o respeito à
unidade na diversidade, o desenvolver de uma ética solidária. Uma ética da
compreensão acerca do gênero humano.
Para instigar um pouco mais as reflexões e os debates em torno do
domínio e do campo do lazer, ampliamos as contribuições sobre os estudos da
corporeidade e sua relação dialética com a educação, apoiadas em clássicos do
pensamento filosófico, precisamente parte das teorias42 de Nietzsche (1994),
Merleau-Ponty (1999) e Foucault (1991). Não se trata aqui de um estudo históricofilosófico, pois não é nosso propósito como também não tivemos, em nenhum
momento, a pretensão de mergulhar profundamente no pensamento desses
estudiosos. Entretanto, dada a complexidade de nosso tema e a estreita relação
educação-corporeidade-lazer, consideramos relevante levantar questões que são

41

“A libertação do homem – a autêntica liberdade humana como desenvolvimento limitado de suas
virtualidades práticas, criadoras – está vinculada à possibilidade de elevar e organizar racionalmente
a produção material de tal maneira que se reduza cada vez mais o tempo de trabalho impôsto pela
necessidade” (VÁZQUEZ, 1977, p. 410)”.
42
Considero importante ressaltar que os estudos sobre o pensamento filosófico desses autores foram
aprofundados quando da participação no Seminário Corporeidade e Filosofia, no Programa de PósGraduação em Educação-UFRN, coordenado pela Profª. Drª. Terezinha Petrúcia da Nóbrega, do qual
resultou um artigo que, no momento, configura parte dessas reflexões.
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apontadas pelos mesmos que, com certeza, potencializam nossa argumentação
investigativa.
Nessa perspectiva buscamos ancoradas no pensamento desses filósofos
as primeiras aproximações em torno dos estudos sobre a corporeidade.
Aproximações que em determinados momentos, serão enfatizadas de maneira mais
específica e, em outros, as idéias e os pensamentos aparecerão inter-relacionados.
Com esses estudos são apontados princípios de uma nova escala de
valores, na medida em que trazem elementos articuladores acerca do pensar em
relação a uma possível compreensão sobre corporeidade. Por exemplo: como,
aponta a teoria de Nietzsche que sem determinar uma meta futurista supera a base
do pensar lógico formal, mas, prioritariamente, para buscar superar os mecanismos
dominadores do mundo contemporâneo, na tentativa da “criação” para buscar a
“destruição”, como também, na tentativa da “destruição” para alcançar a “criação” da
humanização, para o que se faz necessário tornar o ser humano dono de seu
próprio destino. Assim, pensar o ser em constante processo de crescimento e
desenvolvimento, ou seja, “o sendo”, deve ser a tônica do conhecimento que se
coloca a serviço desse mesmo homem.
Isso implica ao pensar em um processo de formação da humanidade para
superar limites e criar possibilidades de intervir no mundo, reconhecendo a situação
concreta em que vive pela apropriação e interpretação de dados da realidade, que
passa a entender o que o homem representa, enquanto ser da própria natureza.
Nesse sentido, estudos produzidos em qualquer área do conhecimento, aqui
especificamente

na

educação,

corporeidade

e

lazer,

devem

superar

a

superficialidade dos acontecimentos sociais, adentrando na raiz dos fenômenos que
se manifestam no universo.
Tomando como ponto de partida a análise reflexiva43 em seus mais
variados sentidos, a raiz significa compreender o que está oculto. Isso justifica um
empreendimento científico para buscar (re)interpretar o ator principal do cenário
universal, homem-mulher, para melhor compreender as expressões e concepções
de vida, concretizando os objetivos expressos nos desejos, nos anseios, nos
projetos de vida, enquanto valor da própria vida.
43

Nessa inter-relação, ao lê o

O termo análise reflexiva sustenta-se aqui no sentido da reflexão a qual Saviani(1986, p.25),
destaca “que se caracteriza por um aprofundamento da consciência da situação problemática,
acarretando (em especial no caso da reflexão filosófica, por virtude das exigências que lhes são
inerentes) um salto qualitativo que leva à superação do problema no seu nível originário.
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pensamento de Nietzsche (1994, p. 31), quando cita Zaratustra, foi possível
constatar elementos que alertam para o fato de que:
O homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem –
uma corda sobre um abismo. É o perigo de transpô-lo, o perigo de
estar a caminho, o perigo de olhar para trás, o perigo de tremer e
parar. O que há de grande, no homem, é ser ponte, e não meta: o
que se pode amar, no homem, é ser uma transição e um ocaso.

Ao tomarmos a teoria nietzscheriana, podemos entender que o homem é
ponto referencial, ou seja, sua expressão corporal com suas diversas formas de
linguagem é o grande ponto. E o corpo é a grande razão, multiplicidade com um
único sentido. Razão e multiplicidade que são a base central para o domínio do
saber e que ampliam os horizontes de possibilidades de intervenção qualitativa.
Com certeza, através do aprofundamento dessas provocações, é possível
elaborar a práxis social, inclusive no cotidiano acadêmico. É possível um exercício
de leitura, visando superar os limites de pensar o corpo descolado do real, ou seja,
como algo que se prepara mecanicamente. É, sobretudo, optar por caminhos que
apontem rumos significativos, para elaboração e desenvolvimento de novas
aprendizagens sócias. Caminhos que filosoficamente afirmam que o ser é sempre
capaz de escutar e procurar: compara, subjuga, conquista, destrói. Domina e é
dominado também o dominador do eu. Um soberano poderoso, um sábio
desconhecido e chama-se o ser próprio. Seu corpo é sua moradia. Filosoficamente,
o corpo tem tantas razões quantos são seus desejos, intenções e interesses, que
nem mesmo a sabedoria consegue mensurar.
Reconhecendo o sentido e o significado desse entendimento é que tais
reflexões são relevantes para estudar a corporeidade num conjunto teórico para a
superação de uma visão segregadora de homem e mulher enquanto seres
dependentes de um “Deus” exterior ao seu universo corporal, como dogma que cega
e subjuga. Tais teorias possibilitam um embasamento para qualificar a reflexão em
torno da práxis social, estimulando a observação crítica sobre princípios básicos,
dentre os quais destaco o prazer, a alegria, o fascínio, o trágico, a espontaneidade,
a escolha, a coletividade, a individualidade, a cooperação, a construção, a criação, a
destruição e a recriação, de modo a garantir a concretização dessas práticas,
princípios esses que exigem levar em conta a cultura localizada, as atividades no
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campo da cultura corporal, os saberes da experiência cultural, do consumo/trabalho
e os valores que não são garantidos no interior social.
Sendo o corpo vivido, sentido, construído e reconstruído pelo próprio
corpo, sem determinismo de um “modelo final”, sem tomar “mitos” como referência,
mas, tomando a vida como seu valor de referência, buscando o “sensível”. Nessa
direção, o pensar filosófico nietzschiano traz provocações para se questionar que
tipo de projeto histórico-social está em questão. Um projeto para o homem e a
mulher do hoje, do agora, ou um projeto inspirado em um modelo de homem que
está para “além” desse próprio homem? Para refletirmos esta questão, recorremos
ao pensamento filosófico de Santin (1996, p.70), ou seja: “Voltaríamos, de alguma
maneira, a reassumir a tarefa do homem que, pela primeira vez, rompia a ordem
biológica, precisou construir seu próprio mundo [...]”
Pensar a corporeidade nessas bases teórico-conceituais no mundo
contemporâneo significa pensar "por que", "para que", "o que", "como", "com quem",
"para quem", "sob que condições reais", "quando" e "onde", significa pensar numa
base de construção teórica sobre corporeidade, significa pensar com que bases e
concepções as teorias são abordadas e quais as finalidades de sua aplicação e
entendimento. Isso vai depender da interpretação que se faz de seus estudos em
relação ao mundo/homem/mulher/sociedade que desejamos construir, pois, o
pensamento filosófico aqui abordado está posto como uma das possibilidades para
compreender algo para além da aparência causal, o que significa pensar sobre
corporeidade, reconhecendo as ações responsáveis individuais e coletivas para
estabelecer uma nova proposição com e para o corpo, com ludicidade e
expressividade humana e com diversidade cultural.
Com Nietzsche (1994), é possível entender que para além do mundo da
verdade, do romantismo exacerbado, existe o trágico. Trágico no sentido da criação
e destruição, que é o eterno retorno, um retorno para a constante valorização da
vida, para compreender que não dá para refletir sobre corporeidade sem
(re)conhecer as bases filosóficas de sua construção histórica enquanto elaboração
sociocultural do desejo do homem pelo prazer, pelo gozo, pelo bem-estar, pelo
lúdico. Dessas bases podem-se constatar padrões que determinaram, e ainda
determinam, modelos carregados de enigmas e cicatrizes que fazem uso de
manobras e desencadeiam processos de alienação.
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Nesse diálogo filosófico, Merleau-Ponty (1999), expõe consistentes
contribuições para refletir o viver a corporeidade. Para este autor as teorias críticas
apontam indicadores significativos para considerar que a corporeidade se revela por
sua ontogênese, sua reflexão, sua percepção, que se fazem presentes pelo
entrelaçamento entre o sentir, o pensar e o agir.

Se adivinho aquilo que ela pode ser, é abandonando ali o corpo
objeto, partes extra partes, reportando-me ao corpo do qual tenho a
experiência atual, por exemplo à maneira pela qual minha mão
enreda o objeto que ela toca antecipando-se aos estímulos e
desenhando ela mesma a forma que vou perceber. Só posso
compreender a função do corpo vivo realizando-a eu mesmo e na
medida em que sou um corpo que se levanta em direção ao mundo.

Essa sensibilidade poética do pensar desse filósofo é dialética, expressa o
sentido do sensível e o significado do perceptível. Ao mesmo tempo revela a beleza
da existência humana, que adquire uma dimensão ontológica de estar e ser no
mundo, em que o corpo e sua expressão de movimentos, integrados e entrelaçados,
compõem a totalidade humana. Sensibilidade de perceber o belo, o perfume das
rosas, o cantar dos pássaros, o ruído dos ventos, o som das ondas, o pulsar do
coração, o ritmo da respiração, o brilho dos olhos, do gosto do toque nas mãos,
enfim, sentir o corpo em sua mais sublime essência de ser e estar.
Assim, a corporeidade é compreendida como uma unidade na
multiplicidade, do simples ao composto, do singular e ao plural, do branco, do
vermelho ou do negro. Corpo que sabe, conhece e (re)conhece, visível ou invisível,
sendo a tentativa de manter a interrogação aberta para e com o mundo. E, a partir
dessa relação de unidade ontológica em relação ao “homem-mundo”, apresentam-se
elementos que contribuem para compreender a dimensão dialética do homem
enquanto indivíduo, ser inacabado, capaz de (re)construir a vida com elementos do
passado, instrumentos do presente e reflexões sobre o futuro, com raízes na
sociedade, existindo em uma conexão valorativa.
A realidade das ciências, da cultura, é lugar de um encontro empírico, ou
seja, é o lugar de relação entre homens e mulheres e valores que vivem e que
articulam essa mesma realidade que, historicamente situada e politicamente
criticada em seus nexos e conexos, em seus ritmos e cadências, faz pulsar um
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coração valente, vibrante de cores e brilhos, de dores e alegrias, de lutas e
resistências.
Sendo vista desta forma, a realidade torna-se não só necessária para
destacarmos a estrutura das relações, mas sim a significação cultural das diversas
manifestações da realidade, como também para, verificarmos as razões que fizeram
com que, historicamente, a realidade se desenvolva de uma e não de outra forma.
Essa compreensão possibilita a tomada de consciência da maneira pela qual a vida
se apresenta imediatamente a nós e em nós. Assim, é possível constatar que a
realidade se manifesta dentro e fora de nós com infinita diversificação e coexistência
de acontecimentos que aparecem e desaparecem. Faz compreender corpo-mundo,
mundo-corpo44, amplia os horizontes de vida e leva a entender que a natureza
humana é infinita.
A sensibilidade filosófica ajuda a compreender e explicar as relações do
corpo consigo mesmo, fundante para estudos do lazer, nos dá pistas para fazer elo
do Eu com as coisas, entre o visível e sensível, como um artesão que trabalha uma
escultura através da qual suas mãos sentem o frio e seu olfato percebe o cheiro do
barro molhado. Poeticamente, a sensibilidade da canção de Lenine45 expressa em
versos musicais a sensibilidade do homem e da mulher em perceber, ao mesmo
tempo, o limite e o amplo horizonte do corpo-mundo-homem enquanto corpo vivido
numa relação fluente.
... O homem é que decide
O que nele guardar
Mas a razão prevalece,
Impõe seus limites
E ele se permite esquecer de lembrar,
É como se passasse a vida inteira
Eternizando a miragem
É como o capuz negro

Que cega o falcão selvagem,
o falcão selvagem
Se na cabeça do homem
tem um porão
Onde moram o instinto
e a repressão
(Me diz aí)
O que tem no sótão?

Pode-se constatar, nas entrelinhas, indícios de um pensar filosófico que
alerta para reconhecermos que os homens e as mulheres estão em tudo que fazem,
44

Os estudos de Merleau-Ponty remetem-nos aos escritos de Paulo Freire (1980, p. 26) em seu livro
Conscientização. O autor afirma “[...] conscientização não pode existir fora da ‘práxis’, ou melhor, sem
o ato ação – reflexão. Esta unidade dialética constitui, de maneira permanente, o modo de ser ou de
transformar o mundo que caracteriza os homens. Exige que os homens criem sua existência, com um
material que a vida lhes oferece [...]”.
45
Poeta e cantor pernambucano que destaca em suas canções a expressividade da cultura de
movimento do povo nordestino, suas raízes e euforia. Nesta, “Olho de peixe”, de autoria de Lenine e
Marcos Suzano, fala do corpo sensível, do corpo carne, do corpo ser-no-mundo.
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ou seja, percebem em si e a partir de si que são capazes de ser e estar no mundo
com plenas capacidades, com atitudes e posturas que expressam intencionalidades
no e para o mundo, para realizar e para se realizar.
Não somos seres passivos, não somos meros consumidores, não somos
corpos mercadorias ou corpos mercadores. Somos sim sujeitos, políticos ativos,
sujeitos de uma história, construtores(as), provedores(as), numa constante
interpretação

através

de

novas

possibilidades

cognitivas,

relacionais,

comunicacionais, incentivados por uma práxis criativa, interativa, lúdica, produtiva,
com significativas e constantes transformações e/ou alterações perante a realidade
e, conseqüentemente, perante os acontecimentos e fatos sociais e da natureza em
seu tempo histórico. Isso significa que não somos existências findas, mas seres
inacabados. E, sobretudo, compreendermos que este processo de inacabado
significa uma permanente construção.
Nosso encantamento por essas reflexões não vem do vazio e muito
menos da beleza das palavras. Nossos olhos de pesquisadoras chegam a saltar das
órbitas, o coração vibra e o pensamento flui de tanta satisfação em poder ler,
escrever e compartilhar de elaborações que falam do homem e da mulher vivos,
participativos, lúdicos, trágicos e, sobretudo, sensíveis às reações e relações com o
mundo. E aqui cabe um outro interlocutor que coloca todo esse sentido e significado
do homem e mulher na relação educação vida. Com ele aprendemos e
compreendemos o papel da educação e dos estudos sobre corporeidade no domínio
e no campo do lazer, em relação ao inacabamento do ser.
Diz o educador, poeta e escritor que

... como me experimento enquanto ser cultural, histórico, inacabado
e consciente do inacabamento. Aqui chegamos ao ponto de que
talvez devêssemos ter partido. O do inacabamento do ser humano.
Na verdade, o inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da
experiência vital. Onde há vida, há inacabamento. Mas só entre
mulheres e homens o inacabamento se tornou consciente (FREIRE,
2000, p. 55).

É esse nosso compromisso educativo, é fazer de nossa práxis um espaço
político-cultural, para a construção desse homem e dessa mulher históricos,
inacabados. Cremos que esses são os grandes eixos de uma práxis revolucionária
que pode ser vivida a partir do domínio e do campo do lazer, na medida em que
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nossa conscientização passe a atingir uma força educativa formativa, refugiada num
dado contexto sociopolítico-cultural, tornando-nos parte dessa mesma história.
Lutar e resistir para garantir a igualdade de oportunidades e autorealização, estimulando a liberdade de pensamento e de expressão, dentre outros
fatores, passando a ser um legado que alimente os esforços político-científicos na
direção de uma corporeidade ontológica, sensível, provocativa e construtora da
revolução necessária à conquista do presente. É compreender, conforme escreve
Morin (2003, p. 52-3), que homens e mulheres são seres complexos o que impõe um
pensar com complexidade que:
Como modo de pensar, o pensamento complexo se cria e se recria
no próprio caminhar. Encontramo-nos num espaço mental no qual
as manifestações de um pensamento complexo tornam-se
pertinentes como alternativa às manifestações de um paradigma de
simplificação. O pensamento complexo, confrontado com a pura
simplificação (à qual não exclui mas reposiciona), é um pensamento
que postula a dialógica, a recursividade, a hologramaticidade, a
holoscópica como seus princípios mais pertinentes. Trata-se de um
espaço mental no qual não se obstaculiza, mas se revela e se
desvela à incerteza, (palavra indesejável para o pensamento
racionalizador).

É esse o ser inacabado, o único meio que faz chegar ao âmago das
coisas, fazendo-se no mundo e fazendo-se carne, o que entende e vive a
corporeidade ampliando horizontes para compreensão crítica da realidade,
rompendo

definitivamente

com

visões

abstratas,

irreais,

que

asseguram

entendimentos equivocados em práticas do lazer. Esse romper significa não apenas
negar laços reducionistas e limitantes da dimensão humana, mas, sobretudo,
materializar práticas de lazer com e para um corpo pensante, vivente, criador e
emancipatório. Ao compreender a corporeidade como via de perceber-se e perceber
o mundo que se movimentar-se cria outros mundos, passamos a entender que o ser
é o próprio corpo com expressões de linguagem – corpo vivido ou corpo próprio –
em que se confrontam sentimentos, signos, símbolos e significados, que se
interpenetram dialeticamente neste mundo. Portanto, sensível e unidade múltipla
que exige muito mais do que explicações para interpretá-lo como uma totalidade de
cores, nuanças e contrastes. Pois,
... conjunto de cores e superfícies habitadas por um tato, uma visão,
portanto, sensível exemplar, que capacita a quem o habita e o sente
de sentir tudo o que de fora se assemelha, de sorte que, preso no
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tecido das coisas, o atrai inteiramente, o incorpora e, pelo mesmo
movimento, comunica às coisas sobre as quais se fecha, essa
identidade sem superposição, essa diferença sem contradição, essa
distância do interior e do exterior (MERLEAU-PONTY, 1971, p.132).

Este pensar filosófico propicia reconhecermos que crescemos ouvindo
coisas que ficam profundamente enraizadas em nosso ser, cicatrizes que deformam
ou aprimoram nosso entendimento sobre o corpo enquanto via de percepção do
mundo. Essas mensagens interferem em nosso nível de consciência crítica, ou seja,
em nossa maneira de pensar, falar, agir em nossos hábitos e nas decisões que
tomamos a todo o momento. “A consciência crítica é que nos permite romper com as
condições petrificadas ideologicamente, e seu sentido encontra-se na busca da
emancipação (GONÇALVES, 1994, p. 127).
Essa percepção nos permite um olhar apurado do real num mundo de
pensamentos para romper com estigmas, com modelos estereotipados e incorporar
expressões para compreendermos que:

... o corpo surpreende-se a si mesmo do exterior prestes a exercer
uma função de conhecimento, ele tenta tocar-se tocando, ele esboça
‘um tipo de reflexão’, e bastaria isso para distingui-lo dos objetos, dos
quais posso dizer que ‘tocam’ meu corpo, mas apenas quando ele
está inerte, e portanto sem que eles o surpreendam em sua função
exploradora. (MERLEAU-PONTY, 1999, p.137).

É o ser em seu corpo, o ser lúdico, com expressividade, com construção
de si e do mundo, em processo de transformação rumo à humanização do humano.
O ser de fazer coisas, de desfrutar das coisas. Homens e mulheres que se
voltam para si, que criam e passam a compartilhar dessa criação num mundo de
necessidades e de expressões com realizações coloridas e ritmadas ao som do
pensamento crítico, poético, sério, brincante, realizador e realizável. Vivendo e
percebendo a corporeidade sem amarras, a educação sem fronteiras e o lazer sem
modelos e padrões, mas, sim, buscando viver situações com diferentes sensações,
como, por exemplo, no campo das artes: a literatura, o cinema, o teatro, a música, a
dança, a pintura.
Procurar a realidade sem abandonar as sensações, sem ter outro guia
senão a natureza na impressão imediata, sem delimitar os contornos, sem
enquadrar a cor pelo desenho, sem compor a perspectiva ou o quadro, expressando
em seu processo de completude humana o “[...] ser incompleto que se distingue
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essencialmente dos outros seres viventes; de facto, tem de receber do que o rodeia
as técnicas de vida que nem a natureza nem o instinto lhe dão” (FAURE, 1974, p.
243). Não vivendo o corpo como um objeto de uso ou de troca.
Mas, sobretudo, vivendo-o explorando as possibilidades mais íntimas de
expressão da corporeidade. Corpo dançante, poetante, renascente; corpo que grita
e, ao gritar, torna-se corpo revolucionário. Corpo capaz de expressar, com
peculiaridade, emoções gestuais as quais o faz sentir seu, para si, para as coisas,
para alguém, enfim, para o mundo, revelando em suas relações um saber próprio de
seu momento histórico. Num diálogo ancorado em políticas do corpo e para o corpo,
buscamos em Sant'Anna (1995, p.17) argumentos para sustentarmos as posições
aqui expressas e, numa cumplicidade teórica, a partir desta autora, somos levadas a
afirmar que:
Colocar em questão como foi possível tornar normal um gesto
aparentemente familiar é questionar a rede sócio-corporal à qual
pertencemos. Falar do corpo é abordar o que se passa, ao mesmo
tempo, fora dele. Mas o inverso também é válido. As cidades
revelam os corpos de seus moradores. Mais do que isso, elas
afetam os corpos que as constróem e guardam, em seu modo de
ser e de aparecer, os traços desta afecção.

Essas reflexões filosóficas rompem com o vigiar e o punir prescritos ao
enquadramento do corpo, que sustenta concepções e cultua a prisão imposta por
uma cultura doutrinária. Marcas do que ficou ao longo da vida. Cicatrizes que não
se apagam. Entretanto, o ser humano é capaz se recompor mesmo sem apagar do
corpo as amarras. “Quando isso acontece, e a pessoa sente que está no controle da
própria vida, percebendo que ela faz sentido, não há mais nada a desejar. O fato de
não ser esbelta, rica ou poderosa não importa mais(CSIKSZENTMIHALYI, 1992, p.
21)”.

Para este diálogo do ser humano que respirar e recupera sua dignidade.

Chamamos novamente Sant'Anna, 1995, p.17) que alerta:
Poderíamos, ainda, nos perder longamente no emaranhado dos
traços resultantes desta secular ambição de exorcizar toda
corporeidade considerada, a cada vez, derrisória. Corporeidade
compreendida como labirinto de máscaras, pele que adere à outra
pele, porém, nunca completamente, não apenas por subtração, mas
pelo deslocamento de suas zonas de sombra e de luz.

Estimuladas por este pensamento filosófico-crítico em relação à
maquinaria do poder sobre o corpo, construímos um poema que compartilhamos
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com os nossos leitores, o qual nasce de um momento de elaboração e relação
epistêmica com a temática do lazer-coproeidade-educação num entrelaçamento
poético.
PRISÃO - CORPOREIDADE – LIBERDADE:
O que cabe à Educação e ao Lazer?
Dentro do corpo calado, todo um sentimento explode
Tímido e calado com a voz presa na garganta
Voz covarde e reprimida pelas grades da prisão da vida
Voz covarde e reprimida pelas grades da prisão dos homens
Pulsa nesse corpo a imensa vontade de gritar
Mas a detenção que priva a liberdade de expressão
Impede revelar o que olhos confessam
Confessam, e tantos olhos não percebem ou se negam a perceber
Encarcerado nas normas e leis, existem corpos
Será que é necessário infringir as leis?
Será que é necessário matar ou roubar?
Será preciso cair na delinqüência e ilegalidade para atrair compaixão?
Não basta o corpo marcado, tatuado, cicatrizado
Marcas, tatuagens e cicatrizes de solidão do cárcere
Tantas que determinam a vida desse corpo
E que determinam local e hora para viver
Corpo que deseja outro corpo
Para que as mãos possam deslizar e conhecer
Corpo que suspira e respira
Sempre vigiado e punido na sua mais íntima individualidade
Corpo preso, em instituições completas e austeras
Corpo ilegal e delinqüente
Corpo comandado pelo cárcere
Corpo desobediente e castigado, punido severamente
Sem direito ao toque nos cabelos cor de Ébano
Ávido por vida, amor e liberdade
Suplicante por força e emoção
Grita em silêncio por liberdade
Mas a voz calada e covarde
Morre na garganta seca
Numa sela sombria e fria
Só, muito só, nas armaduras do cárcere.
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Diante dessas reflexões, permanecem latentes outras tantas inquietações.
Entretanto, permanecem também tantas outras (re)significações, as quais nos
permitem afirmar que só é possível pesquisar acerca da tríade educaçãocorporeidade-lazer, compreendendo:

Fonte de riquezas,
: dignidade, felicidade

Referência do contexto
histórico-filosóficosociocultural
CORPOREIDADE

Cenário de produção,
elaboração, expressão e
apropriação da cultura

Canal pelo qual o
homem se relaciona com
a natureza-mundo

Com isso, acentua-se a íntima integração no convívio da práxis no
domínio e no campo do lazer, garante-se a construção de novas mentalidades e
novas relações institucionais e organizacionais, alimentando e retroalimentando a
vida, pois, “... viver é mais do que conviver. Mas conviver é viver duas vezes”
(PEREIRA, 1996, p. 9). Cabe-nos, profissionais do lazer como de qualquer outra
área do conhecimento, ter coragem de romper e ser capazes de superar padrões
obsoletos e limitantes.
Mobilizando-nos enquanto cientistas, educadores(as), formadores(as) de
opinião, devemos deixar transparecer em nossa práxis a nossa visão de mundo, de
ser humano, de educação, de lazer, de corporeidade que estamos ajudando a
construir.
Compreender e fazer compreender que o corpo, ao mesmo tempo em que
reproduz a cultura dominante reproduzindo modelos quando esse é o interesse46 é,
também, força de transformação das relações sociais e das determinações de uma
46

Como alerta Silva (2001, p.4) “A expectativa do corpo fundada a partir de seu culto, que é, em
grande medida, de natureza narcisista, contrasta com a situação vivenciada por grande parte da
humanidade que convive cotidianamente, com os flagelos da fome e da doença; para a grande
maioria a expectativa de corpo se pauta por seu definhamento”.
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nova escala de valores, inter-relacionando e estabelecendo nexos internos no
contexto de suas manifestações e mutações. Mas, sobretudo, buscar estabelecer
outros novos sentidos e significados para a expressividade humana47.
É também importante ressaltar aqui que as reflexões, concepções,
teorizações ora apresentadas, trazem elementos significativos para estudar as
problemáticas acerca da formação e da intervenção profissional e suas implicações
para valorização da práxis à luz do saber da experiência cultural.
Essa contribuição teórica não deve ser entendida como um conjunto de
normas fixas, ou até infalível receituário, mas como caminhos alternativos que
possam, por exemplo, dentro de um processo de integralização desencadeado nos
Cursos de Formação, nas Diretrizes de Formação, nas Políticas Públicas, contribuir
para a construção, a consolidação e a concretização de um projeto políticopedagógico real e funcional, respaldado nos princípios que visem à superação de
graves problemas que hoje estão postos em nosso cotidiano, consolidando o ensino,
a pesquisa e a extensão a partir de parâmetros, tais como:



romper com a visão idealista e abstrata das relações entre educaçãocorporeidade-lazer, aprofundando a compreensão do sentido dessa relação para
a valorização da vida;



tornar a relação pessoal e interpessoal dialógica e comunicativa, de forma que
permita um processo de decisão/execução/avaliação participativo às realizações
da práxis;



superar práticas usualmente adotadas nos termos exclusivos de mensuração e
quantificação, substituindo-as por práxis produtivo-criativa, vinculadas à atividade
social real, que estimulem novas aprendizagens significativas;



rever criticamente as bases epistêmicas para promover uma nova abordagem da
relação tempo-espaço-ritmo individual na educação-corporeidade-lazer;

47

Dialogando, ainda com Silva (2001, p.4), trata-se “Outro indicador importante da vida em sociedade
é o aumento do sectarismo, na forma de comportamentos baseados em preconceitos de raça, credo,
pátria, gênero, código de honra e valores, como nos confrontos entre tribos urbanas e nas guerras
étnicas e religiosas que se disseminaram pelo mundo, [...].
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buscar formas de expressão no interior da concreta realidade que contemplem a
intercalação das dimensões quantitativa e qualitativa;



considerar as dimensões do sensível, do perceptível, do valorativo, da
transcendência em diferentes níveis de expressão na busca da unidade na ação.

Nessa esteira teórica, passamos em revista os meandros da educaçãocorporeidade, a nossa investigação no domínio e no campo do lazer. Com ela e a
partir dela, consolidam-se as argumentações teóricas que sustentam a escolha do
objeto, empreendem inspirações na criação e na construção da indumentária
necessária à base epistemológica, iluminam e dão brilho inerente aos adereços para
os passos da base empírica, sugerem cores, tons e o design às alegorias, à base
aplicativa do estudo. Isso não implicou desconsiderar as inter-relações, sintonias e
contribuições das demais áreas do conhecimento. Muito pelo contrário, buscamos
pensar a partir de uma base multireferencial.
Ao reconhecer o lazer como uma construção sócioeducativo-histórica
vivida enquanto práxis48 criadoras educativo-culturais temos convicção de que o
alimento de sustentação argumentativa dessas reflexões, enquanto criação teórica
para construir uma base epistêmica, tem sólidas raízes nas teorias críticas da
educação e nos estudos sobre corporeidade.
Essa convicção vem sendo ratificada a cada experiência acadêmica vivida
ao longo de trinta anos de militância enquanto professora, nos enfretamentos da
militância política e em outros diferentes segmentos formativos.
Aqui não se trata de eleger a educação como “panacéia de todos os
males” da vida em sociedade, inclusive daqueles próprios e/ou tomados pelo
domínio e pelo campo do lazer, mas, sobretudo, aqui reportando-nos às reflexões
Nóvoa (2000, p. 16), adotar os três AAA que sustentam o processo identitário dos

48

Conforme podemos aprofundar em Vázquez (1977, p. 247), “Do ponto de vista da práxis humana,
total, que se traduz na produção ou autocriação do próprio homem, a práxis criadora é determinante,
já que é exatamente ela que lhe permite enfrentar novas necessidades, novas situações. O homem é
o ser que tem de estar inventando ou criando constantemente novas soluções. Uma vez encontrada
uma solução, não lhe basta repetir ou imitar o que ficou resolvido; em primeiro lugar, porque ele
mesmo cria novas necessidades que invalidam as soluções encontradas e, em segundo lugar, porque
a própria vida, com suas novas exigências, se encarrega de invalidá-las. Mas as soluções alcançadas
têm sempre, no tempo, certa esfera de validade, daí a possibilidade e a necessidade de generalizálas e estendê-las, isto é, de repeti-las enquanto essa validade se mantenha”.
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professores, os quais tomamos a liberdade de ampliar para refletir sobre todo e
qualquer profissional na área da educação. Diz o autor,
A de Adesão, porque ser professor implica sempre a adesão a
princípios e a valores, a adopção de projectos, um investimento
positivo nas potencialidades das crianças e dos jovens. A de Acção,
porque também aqui, na escolha das melhores maneiras de agir, se
jogam decisões do foro profissional e do foro pessoal. Todos
sabemos que certas técnicas e métodos ‘colam’ melhor com a nossa
maneira de ser do que outros. Todos sabemos que o sucesso ou o
insucesso de certas experiências ‘marcam’ a nossa postura
pedagógica, fazendo-nos sentir bem ou mal com esta ou com
aquela maneira de trabalhar na sala de aula. A de Autoconsciência,
porque em última análise tudo se decide no processo de reflexão
que o professor leva a cabo sobre sua própria acção. É uma
dimensão decisiva da profissão docente, na medida em que a
mudança e a inovação pedagógica estão intimamente dependentes
deste pensamento reflexivo.

Temos, assim, a práxis social como critério verdadeiro em expressão nos
diferentes

campos

de

intervenção

–

ensino,

pesquisa,

extensão,

para

estabelecermos um diálogo multidimensional49 visando compreender, investigar e
interpretar a complexidade do fenômeno estudado.
As atitudes investigativas adotadas asseguram a defesa da pluralidade do
saber sem, no entanto, negligenciar a identidade e adotar a dispersão nas reflexões.
Mas, sobretudo com rigor, buscamos ir para além das aparências e das
superficialidades científicas.
Esta exigência não se opõe à exigência da criatividade, antes a
pressupõe. Não há lugar, neste nível, para o espontaneísmo, para o
diletantismo, para o senso comum e para a mediocridade. Aqui se
define a exigência da logicidade e da competência. Além da
disciplina imposta pela metodologia geral do conhecimento e pelas
metodologias particulares das várias ciências, exige-se ainda a
disciplina do compromisso assumido pela decisão da vontade
(SEVERINO, 2000, p. 148),

Lançar nosso objeto em debates e produções, no seio da educação e dos
estudos sobre corporeidade, significa levantarmos do berço esplêndido e, ao som do

49

O termo multidimensional é aqui adotado levando em conta as unidades complexas como, por
exemplo, o ser humano em sociedade. Neste sentido, Morin (2000, p. 38) em seus estudos destaca
que “... o ser humano é ao mesmo tempo biológico, psíquico, social, afetivo e racional. A sociedade
comporta as dimensões histórica, econômica, sociológica, religiosa... O conhecimento pertinente deve
reconhecer esse caráter multidimensional e nele inserir estes dados: não apenas não se poderia
isolar uma parte do todo, mas as partes umas das outras [...]”.
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mar e da luz que orientam, ampliam horizontes, adentrarmos vivos e vibrantes numa
onda de múltiplos passos ao som sincopado dos muitos ritmos que nasceram da
acumulação de saberes interdisciplinares e transdisciplinares, sociais por que

... é partilhado por todo um grupo de agentes. [...] sua posse e
utilização repousam sobre todo um sistema que vem garantir a sua
legitimidade e orientar sua definição e utilização: universidade,
administração escolar, sindicato, associações profissionais, grupos
científicos, instâncias de atestação e aprovação das competências,
Ministério da Educação, etc [...] porque seus próprios objetos são
objetos sociais, isto é, práticas sociais. [...] dependem intimamente
da história de uma sociedade, de sua cultura legítima e de suas
culturas (técnicas, humanistas, científicas, populares, etc.) [...] por
ser adquirido no contexto de uma socialização profissional, onde é
incorporado, modificado, adaptado em função dos momentos e das
fases de uma carreira, [...] (TARDIF, 2002, p.12-14).

Com esses saberes construídos e incorporados, com caráter renovador
permanente, ressalta-se a necessidade de sustentações do valor social, cultural e
epistemológico, para apreender as dimensões relacional e plural da corporeidade e
do lazer em fluentes redes de conexões deslizantes e delirantes em íntima
articulação com a historicidade sociocultural, científica, tecnológica, humanista,
populares, erudita, igualmente manifestada em condições objetivas e subjetivas.
Pois, verdadeiramente, não basta ser conhecedor do universo de
conteúdos a serem tratados e/ou transmitidos, ser talentoso e dominar bem as
técnicas de animação, usar de bom senso querendo que a prática lúdico-educativa
configure um mundo unitário, ter sensibilidade para seguir a intuição dirigindo as
ações tão somente pelos caminhos indicados pela própria razão.
Não basta ter experiência e seguir numa prática galgada por ensaios e
erros, o importante é construir e (re)construir o universo cultural, ou seja, pautar
ações no domínio do saber cultural como uma das possíveis manifestações de
excelência para desenvolver a real e concreta práxis. O que implica em romper com
o reducionismo e buscar viver a complexidade em si mesmo, considerando sua
correspondência na realidade.
O grande desafio está localizado em evitar esses erros, os quais podemos
reconhecer como destaca Gauthier (1998, p. 28), “O desafio da profissionalização,
como qual, daqui para a frente, temos de nos defrontar no campo do ensino, obriganos a evitar esses dois erros que são o de um ofício sem saberes e o de saberes
sem ofício”.
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O que significa assumir uma postura de adotar saberes que levem em
conta o complexo e real contexto no qual a práxis se operacionaliza. Como ainda
afirma o referido autor “... senão os saberes isolados corresponderão à formalização
de um ofício que não existe”.
Desta feita, será necessário que a práxis seja abastecida por saberes que
possam potencializar e qualificar a formação educativa em qualquer domínio ou
campo de intervenção. No domínio e no campo do lazer, pelas interfaces de
manifestações, buscar os saberes significa oportunizar e fomentar reflexões
referentes à própria razão de escolha por esta ou aquela forma de vivê-lo,
caracterizando-se pela valorização do vivido.
Aqui, dialogando com as referências de Borges (1998, p. 50), tomamos o
pensar de Tardif (1991, p. 218), quando enfatiza os saberes a partir de fontes que o
mesmo escreve como:
saberes da formação profissional (das ciências da educação e da
ideologia pedagógica mobilizada em conformidade com essa
atividade, transmitidos pelas instituições formadoras; saberes
disciplinares (que correspondem aos saberes sociais sistematizados
e tematizados na instituição universitária; saberes curriculares (que
sociais que a escola;sociedade selecionou para serem transmitidos
às futuras gerações); saberes da experiência (desenvolvidos pelo
professor no exercício de sua profissão).

Esses saberes envolvem uma arqueologia do saber e representam o núcleo
gerador de saberes prático-teóricos que servem de suporte epistêmico-metodológico
que, se incorporados na práxis, no domínio e no campo do lazer. Na realidade, essa
práxis possibilita a construção do humano realizador, com mais firmeza, qualidade e
precisão, de situações concretas em suas ações como profissional que exercer um
papel crítico e criativo. Um ser capaz de produzir alternativas diferenciadas e
reveladoras da reflexão sobre o próprio saber e para “... deliberar sobre as suas
próprias práticas, de objetivá-las e partilhá-las, de aperfeiçoá-las e de introduzir
inovações susceptíveis de aumentar sua eficácia” (BORGES E TARDIF, 2001, p.15).
Este é um investimento intelectual bastante interessante e necessário,
tanto do ponto de vista de pesquisa e produção do conhecimento como enquanto
bússolas

para

nossas

experiências

práticas

e

concretas,

que

possibilite

aprofundarmos as bases epistemológica, metodológica, empírica e aplicativa.
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No limite, na possibilidade, na perspectiva e no avanço no tratamento dos
saberes que consideramos necessários à práxis qualificada e potencializada, no
domínio e no campo do lazer, e pelo caráter problematizador de nosso estudo,
preferimos dar destaque ao saber da experiência cultural por entendermos que este
é substancial à práxis do lazer, na medida em que qualificar essa práxis pela via das
próprias experiências representa articular os demais saberes para viver um
momento ímpar e singular. É trazer para sua práxis a vida da práxis vivida por
diferenciadas experiências, passando a ser um profissional
... sujeito ativo de sua própria prática. Ele aborda sua prática e a
organiza a partir de sua vivência, de sua história de vida, de sua
afetividade e de seus valores. Seus saberes estão enraizados em
sua história de vida e em sua experiência do ofício de professor.
Portanto, eles não são somente representações cognitivas, mas
possuem também dimensões afetivas, normativas e existenciais.
Eles agem como crenças e certezas pessoais a partir das quais o
professor filtra e organiza sua prática. (TARDIF, 2002, p. 232).

Na verdade, no domínio e no campo do lazer, estudos e aplicabilidade, a
valorização do caráter educativo, social, cultural, político, científico e metodológico
do lazer têm íntima relação com os padrões que, historicamente, são atribuídos a
esse mesmo caráter. E é reconhecendo, a partir de sua própria práxis sociocultural,
que o profissional de formação e atuação nesse domínio e campo pode buscar
superar as implicações de seu fazer, muitas vezes decorrentes da fragilidade da
própria formação alicerçada nos demais saberes aqui já referenciados que, por
vezes, estabelecem uma dissociação entre a formação e a práxis realizada no
cotidiano. Dar ênfase aos saberes que são mobilizados na práxis sociocultural, ou
seja, o saber da experiência cultural representa ir além da utilização dos saberes da
experiência profissional. Saberes da experiência acumulada a partir da intervenção
em aulas, festivais, oficinas, seminários, especificamente os sabres oriundos de
decisões pedagógico-metodológicas.
Dos saberes resultantes da pluralidade das experiências da vida
sociocultural mais ampla, os estudos realizados por Therrien & Loiola (2001, p.148),
constatamos que estes saberes oriundos do seu cotidiano que são compostos pela
práxis formativa, educativa e social do seu meio vivenciado. Com ajuda dessas
reflexões e desses aprofundamentos não temos dúvida de que:
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À luz de abordagens que o concebem como prática situada,
contextualizada, o trabalho docente revela-se fruto de processo que
envolve múltiplos saberes oriundos da formação, da área disciplinar,
do currículo, da experiência, da prática social, e da cultura, entre
outros. Trata-se de uma atividade regida por uma racionalidade
prática que se apóia em valores, em teorias, em experiências e em
elementos contextuais para justificar as tomadas de decisão.

Esse resgate sociocultural apresenta-se como possibilidade de tratar o
conhecimento no processo de formação e atuação do profissional no domínio do
lazer, tanto sob a égide de saberes da formação profissional, saberes das disciplinas
e saberes curriculares, como também dos saberes da experiência cultural.
Tais saberes são aqui entendidos como toda e qualquer experiência
construída e/ou vivida na práxis social, ou seja, os saberes que são construídos e
expressos pela via das manifestações da vida cotidiana dos profissionais: assistir
e/ou participar de um filme, copa do mundo, olimpíadas, um jogo de várzea, uma
apresentação de repentistas, de uma apresentação musical, de um espetáculo de
dança, das experiências de uma viagem, dos valores culturais dos ciclos folclóricos,
de uma visita a uma exposição, da vivência em atividades e de esportes de
aventura, enfim, de experiências vividas junto à cultura no dia-a-dia.
Experiências sintonizadas com o fluir de práticas de lazer configuradas
num prisma de abordagens com múltiplos olhares, refletindo quanto e de que forma
as descobertas do fluxo podem levar de forma mais espontânea, criativa, cultural e
politicamente situada no contexto das relações no mundo do trabalho e no mundo do
lazer. Mundos frutíferos para favorecer as escolhas de estilos de vida que podem
ser alimentados por possibilidades de viver vidas mais ricas e estimulantes que
provocam um fluir da ludicidade, do prazer, do fascínio, da alegria, da realização do
ser o que significa entendê-los como próprios dos momentos de experiências
capazes de estabelecer formas de comunicação consigo e com o mundo.
Neles

o

fenômeno

lúdico

pode

desencadear

um

processo

de

conscientização através de ações críticas e criadoras. Significa, necessariamente,
uma transformação cultural construída pelo conjunto social. Significa abrir caminhos
e estimular a expressividade, sendo:
... possível trabalhar mais o aspecto da desinibição e a participação
individual, onde se dá com maior facilidade a passagem do real para
o imaginário, desenvolvendo-se as possibilidades de libertar o eu das
amarras da normatização. (SCHWARTZ, 1991, p. 8).
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Nesse sentido, trazendo novamente Borges (1998, p. 51) para este
diálogo acadêmico, destacamos “... que o saber de experiência pode ser identificado
como elemento de referência, de validação e análise da sua prática escolar, um
saber social que informa a prática”. Saberes acumulados das inter-relações com
outras pessoas, da diversidade sociocultural, assim como da relação plural de todos
os demais saberes. Como reafirma a autora “É o saber que se constrói em sua
práxis social cotidiana como ator social, educador e docente” (SCHWARTZ, 1991, p.
53). Saberes que resultam da cultura, o que justifica estudar a proveniência e os
processos de apropriação do saber construído na sua práxis cotidiana.
Precisamente, saberes da experiência cultural que se constituem como essenciais
para subsidiar e qualificar o processo formativo e de atuação de profissionais no
domínio do lazer, na medida em que revelam o acúmulo de experiências próprias e
extraídas da cultura.
Essa dimensão epistemológica desenha um diálogo estreito entre cultura e
lazer e, conseqüentemente, impõe uma reflexão sobre a corporeidade que vive essa
cultura e sobre o lazer numa dimensão do corpo que brinca do corpo que se
aventura, do corpo que se encanta, do corpo aberto aos prazeres da natureza, do
corpo que reflete a beleza estética de suas linhas ao dançar. Enfim, numa dimensão
de corporeidade plena, como forma de construir, vivenciar e/ou experimentar a
realidade de forma lúdica, prazerosa. Implica também pensar na corporeidade vivida
num mundo contraditório, num mundo de relações consigo, com outros corpos, com
o mundo natureza, com o mundo cultural, vivendo práticas numa perspectiva
criadora, nascida do impulso de criação, desafiando as condições possíveis em que
surgem as incertezas, a partir das quais o sujeito apropria-se de saberes.
Voltando nosso olhar para a fluidez cultural, ao nos referirmos às
manifestações da cultura popular na qual os elementos são constituídos da
presença da ludicidade, Alves (2000, p. 5-6) afirma que
...trazem em sua essência um caráter educativo, significa refletir
sobre um redimensionamento da educação que valorize os saberes
do corpo e da cultura. É dar testemunho de quem acredita ser
possível trilhar tal caminho. Percorremos essa trajetória, ora com
convicções, ora com incertezas, dialogando através de palavras,
pensamentos e vivências experienciadas na nossa corporeidade.

Encontra-se aqui um campo energético de grande reciprocidade, o qual “é
resultante de uma ação recíproca entre os impulsos sensível (vida) e formal (forma),
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identificando-se com a humanidade do homem” Costa (2000, p. 121). Na esteira das
reflexões desta autora, ressaltamos a necessidade de saberes orientadores para
viver práticas de lazer em estreitas e fluentes relações entre lazer-saber-cultura em
condições objetivas e subjetivas que estes se manifestam. “Os saberes de
experiência constituem, portanto, o elemento essencial na formação do professor e
não podem ser ignorados na definição dos currículos. (BORGES, 1998 p. 53)
Saberes criados na ruptura de práticas esportivas convencionais,
provenientes de modalidades olímpicas ou daquelas veiculadas no esporteespetáculo com princípios excludentes. Nestas perspectivas, existem os saltos
qualitativos, os quais “... remanejam os elementos existentes nos esportes
anteriores, dando-lhes novas configurações”. (COSTA, 2000, p. 07).
Desse modo, os saberes da experiência cultural conformam um eixo
formador, numa dimensão ampla, para além das experiências resultantes no campo
profissional, que norteia o processo formativo e atuante no domínio do lazer,
atribuindo outros sentidos e significados aos saberes científicos, disciplinares e
curriculares, exigindo uma postura epistemológica que venha romper com a
racionalidade técnica, proporcionando nesse domínio a “reflexão na ação, da
reflexão sobre a ação e da reflexão sobre a reflexão na ação” (SCHÖN, 1994, p.13),
para valorizar práticas de lazer em busca da descoberta do fluxo, desfrutando do
encanto e da magia cultural dessas práticas. Consiste em organizar, sistematizar,
propor e socializar práticas em que sejam garantidas apropriações de experiências
sintonizadas ao contexto cultural de quem se vive. Ou seja, um enraizamento com o
terreno vital do seu ser, a partir do qual
Devido à exigência total de energia psíquica, uma pessoa no fluxo
está completamente concentrada. Não há espaço na consciência
para pensamentos que distraiam, para sentimentos incoerentes. A
autoconsciência desaparece, no entanto a pessoa se sente mais
forte do que de costume. O senso de tempo é distorcido: as horas
parecem passar como minutos. Quando todo o ser de uma pessoa é
levado ao funcionamento total do corpo e da mente, o que quer que
se faça torna-se digno de ser feito pelo seu próprio valor; viver se
torna sua própria justificativa (CSIKSZENTMIHALYI, 1999, p. 38).

Expostas as bases das posições teórico-práticas defendidas na
estruturação e fundamentação argumentativa do estudo, assumimos os riscos da
negação ou do sucesso do sentido e o significado das teorias da educação, dos
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estudos sobre corporeidade e lazer, adotadas. Temos convicção da visão
panorâmica

do

referencial

norteador

das

elaborações

e

reflexões

aqui

disponibilizadas. Contudo, para melhor compreensão a ilustração gráfica abaixo
situa o pólo catalisador da práxis – o saber da experiência cultural e as palavras
chave que norteiam a práxis, como: a diversidade, ludicidade, trabalho e experiência
de fluxo. É importante ressaltar que, aqui, não esgotam-se as reflexões qualificadas
acerca da práxis do lazer. A opção por estas bases reflexivas deve-se ao fato de que
levamos em conta a intenção problematizadora do estudo e o caráter epistêmicometodológioco que desejamos atribuir, sem negar, contudo, as inúmeras outras
possibilidades de olhar e pensar a temática que o estado da arte pode nos fornecer.
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Diversidade, ludicidade, trabalho, experiência de fluxo como categorias
estruturantes conectivas. O que significa ser catalisadores epistemológicos no
sentido de atrair e emanar os princípios do saber da experiência cultural pertinentes
ao contexto, ao global, à multidimensionalidade, ao complexo. Esses elementos
necessários à materialização de uma práxis sensível, de aventuras e descobertas,
comportam o desenho do mosaico epistemológico que forra o chão necessária à
expressão coreográfica crítica desse estudo. Um cenário que parte da práxis social
para reconhecer no lazer, enquanto domínio e campo significativo na atual
sociedade, seu caráter complexo e plural.
Lado a lado com outros domínios e outros campos do conhecimento e
práxis humana, devido às novas descobertas científicas, com grande ênfase em
meados do século XX, estudiosos têm buscado (re)significações nas relações
sociopolítico-culturais do lazer em sintonia com a nossa maneira de ser50,
conceber51 e viver52 enquanto sujeitos no e do mundo. Na ilustração gráfica acima,
evidenciamos a articulação em movimentos cíclicos das palavras-chave eleitas como
eixo de leituras e análises interpretativo-construtivas do conhecimento aqui
produzido, tomadas pelo ponto de inserção, também cíclico, composto pela tríade
Ser - Domínio - Campo53.
Tríade concretizadora de uma complexa ciranda de ritmo giratório
conduzido pela área da educação e mediado pelos estudos sobre corporeidade.
Tudo isso objetiva a valorização e a potencialização da práxis pela via da
incorporação do saber da experiência cultural, de raízes epistêmicas metodológicas
evidenciando-se num desafio para o tratamento dessas estruturantes conectivas.
Tal circularidade tem como alavanca as transformações do mundo
contemporâneo, seja de cunho social, tecnológico, político, educacional e/ou
50

Ser na perspectiva sugerida por Maslow (1990, p.202), a qual se constitui de modo mais puro e
eficaz a percepção da realidade, vivendo experiências culminantes, sentidas como um momento
autovalidante e autojustificante, que comporta o seu próprio valor intrínseco.
51
Entendendo que “o pensamento complexo tenta religar o que o pensamento disciplinar e
compartimentado disjuntou e parcelarizou. Ele religa não apenas domínios separados do
conhecimento, como também – dialogicamente – conceitos antagônicos como ordem e desordem,
certeza e incerteza, a lógica e a transgressão da lógica” (MORIN, 1997, p. 11).
52
Numa dimensão dialética “Refletindo sobre a vida de modo geral (sua riqueza, sua genuinidade),
reconhecendo-a como resultado de campos de possíveis, somos levados a romper com a visão
determinista da vida, sem, contudo, descartar a idéia de programa genético, ou ignorar seus próprios
limites” (FERREIRA, 2002, p. 39).
53
Os termos Ser, Domínio e Campo foram extraídos dos estudos de Gardner (1996, p. 9-10),
significam: ser - enquanto o sujeito histórico; domínio - enquanto o mundo objetivo do trabalho, de
produção e sistematização do conhecimento e, campo - enquanto os diferentes espaços de
intervenção de profissionais, a partir das relações com seu universo social.
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cultural, ampliam tal desafio na estruturação para pensar a práxis alicerçada por
princípios geradores de ações precípuas e, alimentadas por um sistema de valores
dinâmico capaz de mediações entre o fazer, o agir e o pensar no domínio e no
campo do lazer.
Na realidade, o que torna possível tal nível de complexidade da práxis é
justamente a dialeticidade do saber, da diversidade, da ludicidade, do trabalho e a
vivivência de fluxo, como correntes e/ou conexões simultâneas e necessárias à
identificação de pistas para estabelecer reflexões, com estreitas relações entre a
práxis no domínio e no campo do lazer. Tais reflexões, centradas em experiências
otimizadas e produtivas, criadoras de energias, propiciam um mergulhar completo na
busca de superar o desafio de atores educativos a realizarem uma grande variedade
de interações, com um esforço teórico que pretenda nutrir de elementos
significativos o fazer e o pensar do processo formativo.
Refletir sobre as relações entre lazer e trabalho, por exemplo, é
fundamental para compreendermos as confluências e principais diferenças
presentes quando das várias tentativas de conceituação do tempo livre e do próprio
lazer. O trabalho como estruturante conectivo permite alimentar reflexões que
provoquem a apropriação de novos elementos que auxiliem a compreensão do
domínio e do campo do lazer, tempo conquistado, no qual manifestam-se, através do
corpo, práticas sociais e pedagógicas.
Citado por Antunes (2001, p.173-174), Marx (1974, p. 942), em passagem
ainda bastante atual para nossos dias por nos ajudar a compreender a relevância do
lazer para a nossa sociedade, nos oferece a seguinte síntese a respeito das
relações entre trabalho e lazer:
De fato, o reino da liberdade começa onde o trabalho deixa de ser
determinado por necessidade e por utilidade exteriormente imposta;
por natureza, situa-se além da esfera da produção material
propriamente dita. O selvagem tem de lutar com a natureza para
satisfazer as necessidades, para manter e reproduzir a vida, e o
mesmo tem de fazer o civilizado, sejam quais forem a forma de
sociedade e o modo de produção. Acresce, desenvolvendo-se, o
reino do imprescindível. É que aumentam as necessidades, mas, ao
mesmo tempo, ampliam-se as forças produtivas para satisfazê-las.
A liberdade nesse domínio só pode consistir nisto: o homem social,
os produtores associados regulam racionalmente o intercâmbio
material com a natureza, controlam-no coletivamente, sem deixar
que ele seja a força cega que os domina; efetuam-no com o menor
dispêndio de energias e nas condições mais adequadas e mais
condignas com a natureza humana. Mas esse esforço situar-se-á
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sempre no reino das necessidades. Além dele começa o
desenvolvimento das forças humanas como um fim em si mesmo, o
reino genuíno da liberdade, o qual só pode florescer tendo por base
o reino da necessidade. E a condição fundamental desse
desenvolvimento humano é a redução da jornada de trabalho.

Em sintonia ou não com esta discussão, os teóricos do lazer têm
constantemente se debruçado sobre a questão do tempo, procurando lhe atribuir
análises, classificações, denominações e conceitos. As adjetivações que se
associam ao tempo não são poucas, como tempo de trabalho, livre, produtivo,
residual, das obrigações, disponível, das não obrigações etc. Assim, também não
são poucas as diferenças, as contradições e os equívocos que se têm produzido.
Um melhor entendimento frente a este debate torna-se hoje para nós, condição
essencial e requisito para outras reflexões que temos procurado construir no campo
do lazer e mais, especificamente, na busca por metodologias de lazer-educação com
grupos/movimentos sociais. Nessa esteira teórica, a práxis é delineada e
interpretada a partir das influências que sofre e que exerce no contexto sociopolíticocultural, determinando a pluralidade do saber a ser construído e incorporado em
relação à leitura e (re)interpretação da diversidade cultural.
Nesse sentido, os dilemas inerentes a esta práxis se situam no cerne das
interações provocadas pela presença da ludicidade, que considera o trabalho
enquanto princípio fundante da atividade humana, estruturado em sua totalidade e
as influências que exerce em relação à práxis no domínio e no campo do lazer e,
evidentemente, não somente a estes. Essa abordagem permite estruturar ações que
desencadeiam experiências de fluxo como momentos excepcionais que descrevem
a sensação da ação, que se destacam como os melhores da vida, com
desdobramentos que impulsionam uma real possibilidade de experimentações do
mundo, aproveitando-o ao máximo.
Optar por guiar as análises e interpretações desse estudo científico com
um olhar epistêmico constituído de um saber diversificado, lúdico, laboral, fluente,
significa criar mecanismos para o enfrentamento político-formativo através do legado
de que as “... experiências pedagógicas dentro de formas e práticas sociais que
referem-se ao desenvolvimento de modos de aprendizagem mais críticos, abertos,
investigativos e coletivos” (GIROUX, 1997, p. 124).
Tais afirmativas me fazem pensar nos escritos de Merleau-Ponty(1999, p.
25) quando escreve: Renunciarei portanto a definir a sensação pela impressão pura.
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Mas ver é obter cores ou luzes, ouvi é obter sons, sentir é obter qualidades e, para
saber o que é sentir, não basta ter visto o vermelho ou ouvido um lá?
Significa tomar a experiência numa relação dialética entre o Ser, o
Domínio e o Campo, flexibilizando dimensões e adotando lógicas mais abertas para
atrair e incorporar novos e diferenciados saberes. É, sem dúvida, ainda bebendo na
fonte indicada deste autor, considerar que
Os intelectuais transformadores precisam desenvolver um discurso
que una a linguagem da crítica e a linguagem da possibilidade, de
forma que os educadores sociais reconheçam que podem promover
mudanças. Desta maneira, eles devem se manifestar contra as
injustiças econômicas, políticas e sociais dentro e fora das escolas
(GIROUX, 1997, p.163).

Neste contexto, a práxis passa a ser encaminhada como pólo
centralizador e catalizador, descentralizador e socializador de experiências e
informações que devem promover processos de construção e apropriação do
conhecimento. E, concomitantemente, orquestrada por saberes que relacionam
articuladamente o ser corporificado numa dimensão indissociável com e para o
mundo, tomado pela energia cósmica que emana da diversidade da realidade
experienciada, podendo ser expressa a partir da concretude de situações formativas.
Vejamos uma dada situação na qual o objetivo centra-se em estimular a
dimensão socioeducativa-sensível como expressão viva do eu - mundo, propiciando
o despertar do ser como construtor de todo processo na dialeticidade do saber, da
diversidade, da ludicidade, do trabalho e do fluxo.
Ao optar por assistir a um jogo, ir ao cinema, contemplar a natureza, ler
um livro, dentre outras possibilidades, ouvir uma música a partir de uma dada práxis
que atenda a um processo de educação ampliada, esta deverá fornecer elementos
para o despertar de atitudes formativas no sentido moral, ético e/ou emocional, sem
ferir a sensibilidade lúdica do viver tais experiências, sem conduzir a liberdade para
que este fazer se realize.
Isso é possível de ocorrer quando a práxis é empreendida à luz de uma
referência epistêmico-metodológica com a clareza das potencialidades e objetivando
ampliar a probabilidade de criar experiências que permitam maximizar a sensação
da descoberta. Portanto, não basta assistir ao jogo, vibrar com um gol ou ficar tenso
porque o esperado gol não sai; deve-se ir para além desse limite.
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Educacional e culturalmente, o sujeito deve ser devidamente orientado e
estar armado de elementos que o façam despertar sentimentos bem mais amplos e
criativos para transportar tal experiência para uma nova realidade. Isto não significa
penalizar a práxis com mutilações e repressões, furtando a fantasia, a imaginação a
transcendência. Mas, significa sim, que além de gerar insatisfação e/ou prazer,
também deverá ampliar o fluir cultural, ultrapassando o que foi previamente
determinado, chegando a alcançar o inesperado e, talvez, algo que nem tenha
imaginado anteriormente.
Aí se faz presente uma dinâmica lúdica, colocando o ser-corpo perante
fluentes situações, nas quais o prazer é o mestre-sala da porta-bandeira da vida,
junto aos demais componentes da escola da vida. Vida que tem em seu corpo um
parceiro cultural para o enfretamento da adversidade ou diversidade social. Vejamos
o que diz Csikszentmihalyi (1992, p. 74-75) a esse respeito.
O prazer é um importante componente da qualidade de vida, mas,
não traz felicidade por si só. Dormir, comer, descansar e fazer amor
oferecem experiências homeostáticas revigorantes que devolvem
ordem à consciência depois que as necessidades do corpo se
impõem e provocam a entropia psíquica. Porém, elas não geram
crescimento psicológico. Não acrescentam complexidade ao self. O
prazer ajuda a manter a ordem, mas, por si só, não pode criar uma
nova ordem na consciência. Os acontecimentos que causam
satisfação ocorrem quando a pessoa não apenas cumpriu algumas
expectativas anteriores, realizou um desejo, ou supriu uma
necessidade, mas também quando ultrapassou aquilo que foi
programada a fazer e alcançou algo inesperado talvez nem sequer
imaginado antes.

Portanto, afirmamos que o prazer de realizar algo, viver algo, não
corresponde à imensa realidade, ou seja, todo sentido e significado que exprime
uma práxis no domínio e no campo do lazer. É necessário que tal práxis tenha em
seu bojo uma representação de prazer, mas, sobretudo, uma dimensão de valores
que possa contribuir para a formação do homem e da mulher que as experienciam.
O prazer é, sem dúvida, uma experiência qualitativa e única a cada momento que se
expressa diferentemente. Diz Alves (2001, p.125), “Um pianista não interpreta a
mesma música duas vezes de forma igual. O ‘Concerto italiano’, de Bach, põe em
ordem meu corpo e minha alma. Outra pessoa, ao ouvi-lo, vai dizer: ‘Que música
chata!”. É neste sentido que a práxis no domínio e no campo do lazer devem
ultrapassar o nível do prazer e, com ele, contribuir para a magnitude humana,
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instrumentalizando o ser em suas amplas e complexas dimensões. Podemos tomar
o seguinte exemplo para melhor compreendermos o que estamos pensando quando
fazemos referência a esta magnitude humana. Ao estudar a temática sobre turismo,
lazer e natureza, aprofundando reflexões acerca de práticas corporais de aventuras
na natureza, Villaverde (2003, p. 67), comenta:
Experimentação, sentimentos, estilo, intensidade, composição,
negociação. Eis noções que se relacionam com essas vivências
corporais, e que tornam possível uma aproximação com a
discussão
contemporânea
sobre
subjetividade,
ética
e
sociabilidade, [...] Trata-se de buscar nessas práticas corporais as
possibilidades de novos exercícios vinculatórios, não pautados
simplesmente em adequações harmoniosas que neutralizam as
diferenças, nem cedendo a apelos identitários ou comunitaristas, os
quais, ao comprometer a afirmação das singularidades, tendem a
empobrecer suas tensões e seu potencial criativo. Deve-se, ao
contrário, esforçar-se em garantir até o final o realce das diferenças
envolvidas em cada relação, permitindo assim a eclosão de
relações sociais menos burocratizados, vividos numa relação
renovada e intensa com o mundo.

Estas reflexões ajudam a compreender o porquê da argumentação aqui
colocada, ou seja, nenhuma prática é acompanhada e/ou expressa apenas por um
significado e, muito menos, apenas pelo significado conferido ao prazer por
aquele(a) que a praticou. Tratando-se de uma ação social, a qual ganha,
necessariamente, várias significações que ultrapassam o limite do prazer ou,
simplesmente, da utilidade, da compensação e, com mais precisão ainda, do limite
da alienação em relação aos conflitos e mutações viventes no contexto em que tal
prática se manifesta. Aqui, dentre outros, destacamos os reais conflitos e as reais
mutações do e no cotidiano como, por exemplo, determinados acontecimentos
factuais de implicações econômico-políticas, como é o caso da queda ou derrubada
das torres gêmeas e o caso da guerra no Iraque que atingem a humanidade em
proporções diferenciadas, como também os acontecimentos em série que intervêm à
vida de toda humanidade, como a violência, o desemprego, o trabalho infantil, a
fome. Não se trata aqui de fazer apologia às tragédias e às desesperanças,
perdendo o encantamento pelo belo, pelo prazer, pelo lúdico, muito pelo contrário, é
pela via dialética dos sentidos contingentes desses acontecimentos que expressam
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o impulso sensível, o impulso formal e o impulso lúdico54. Entretanto, é justo nesta
direção que o rigor de um estudo científico exige refletir sobre a dialética dessas
práticas no mundo contemporâneo.
Isso implica refletir sobre o lazer enquanto domínio e campo, altamente
revelador, tanto pelos desdobramentos seguintes, minuto a minuto, hora a hora, dia
a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, século a século, geração a
geração, como pelo que revela de antecedentes no âmbito educacional, cultural e
social, com manifestações inerentes a uma práxis a partir de seus aspectos políticofilosófico-culturais, levando-se em conta as necessidades vitais de expressar
impulsos, desejos, utopias, (re)significações e fantasias. No leito agitado da
educação, repousar dinamicamente nestas reflexões aguça nosso desejo e
compromisso de, como professores(as)-educadores(as), lançar pistas para que a
sapiência estabeleça, no dilema da educação, canal direto com a ciência, com a
cultura, com a arte, com a política, enfim, com a vida, que nos permitam pensar o
plural de sistemas inter-relacionados. E quando fazemos referência ao pensamento
plural, não está aqui sendo tomado o entendimento de um pensamento com base no
ecletismo desmedido, em que todos são um e um são todos, mas um pensamento
na realidade múltipla, em que se compreenda não ser impossível:
... agrupar em um todo homogêneo as manifestações culturais de
todas essas esferas da sociedade. Essa impossibilidade vem, não
somente porque o modo de inserção no sistema produtivo é diverso
para essas classes e segmentos de classes, mas sobretudo porque
se considerarmos a cultura como ordem simbólica por cujo
intermédio homens determinados exprimem de maneira
determinada suas relações com a natureza, entre si e com o poder,
bem como a maneira pela qual interpretam essas relações, a própria
noção de cultura é avessa à unificação (CHAUÍ, 1981, p. 45).

Ora, a tentativa de homogeneizar o sentido e significado de uma dada
práxis sociocultural, para além destas reflexões apontadas por Chauí, ocorre
também, ao desconsiderar a diversidade latente ao próprio indivíduo. Ou seja, a
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Esse entendimento tem como inspiração os estudos de Schiller (2002, p.75) quando o mesmo
escreve que: “O impulso sensível torna contingente a nossa índole formal, e o impulso formal torna
contingente a nossa índole material, à medida que aquele nos constrange fisicamente, e este,
moralmente; ou seja, é contingente se nossa felicidade concorda com nossa perfeição, ou esta com
aquela. O impulso lúdico, portanto, no qual ambas atuam juntas, tornará contingentes tanto nossa
índole formal quanto a material, tanto a nossa perfeição quanto nossa felicidade; justamente porque
torna ambas contingentes, e porque a contingência também desaparece com a necessidade, ele
suprime a contingência nas duas, levando forma à matéria, e realidade à forma.

61
relação eu - mundo - eu espantando-se, assim, a diversidade valorativa intrínseca na
própria optativa pelo caminhar, jogar, dançar, pintar, ler, dentre outras. Na realidade,
considerar a diversidade sociocultural-político-histórica da práxis representa levar em
conta movimentos e sentimentos que propiciam a geração de experiência de fluxo.
A diversidade é uma palavra-chave que cria possibilidades para abrir o
mundo, suas reações e relações, alertando para a unidade na multiplicidade do ser.
“A longo prazo, contudo, observar o mundo exclusivamente através da pequena
janela proporcionada por nosso self é sempre uma limitação” (Csikszentmihalyi,
1992, p. 300), o que reduz o caráter multidimensional da diversidade da práxis viva.
Aliás, neste caso nem existe a práxis, porque não se permite transformações.
Isso porque a práxis, “... ação do homem sobre a matéria e criação –
através dela – de uma nova realidade humanizada” (VÁZQUEZ, 1977 p. 245), amplia
possibilidades inovadoras e reflexivas de cunho formativo-político-educadtivo.
Possibilidades de ações do(a) professor(a)-pesquisador(a)–educador(a) e do
praticante pesquisador(a)-aluno(a) numa relação de troca enquanto aprendenteensinantes acerca desta realidade contraditória.
Olhar, pensar e viver a diversidade sociocultural de práxis representa
assumir compromissos político-formativos, enquanto coletivo. Não qualquer
compromisso, mais um rumo à construção de um projeto político sócio-pedagógico
desenhado e configurado em novas perspectivas com visualidades interdisciplinares,
de caráter interativo/integrativo. Não são palavras soltas ao vento, são certezas e/ou
incertezas, as quais colaboram para vislumbrarmos a consolidação humana com
implicações de cunho científico, criativo, produtivo, ancorada na dimensão atitudinal
valorativa que impulsione elementos processuais dialéticos e participativos.
Retomando os escritos de Csikszentmihalyi (1992, p. 301), vale destacar a
importância de
...aprender a sentir satisfação com a experiência imediata. O
resultado de possuir um self autotélico – de aprender a estabelecer
metas, desenvolver aptidões, ser sensível ao retorno, saber
concentrar-se e envolver-se – é que podemos sentir satisfação com
a vida mesmo quando as circunstâncias objetivas são ruins e
desagradáveis. Estar no controle da mente significa que literalmente
tudo que acontece pode ser uma fonte de satisfação. Sentir a brisa
num dia quente, ver uma nuvem refletida na fachada de vidro de um
edifício, trabalhar numa transação comercial, observar uma criança
brincando com seu cãozinho, beber um copo de água podem ser
coisas sentidas como experiências profundamente satisfatórias que
enriquecem nossa vida.
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Nesta direção, deve-se privilegiar uma práxis no contexto de fatores
intervenientes que determinam o processo formativo, entendendo-a como existente
no interior da formação profissional, formação docente, educação infantil, ensino
fundamental, educação de jovens e adultos, na educação continuada, nas políticas
das ONGs, em diferentes espaços, com propósitos diferenciados.
Porém, construída cotidianamente ao sabor dos diferentes saberes,
objetivando ampliar a reflexão e a capacidade de intervenção crítica e criativa
responsáveis pela organização da realidade social. Assim, sua função social é
ordenar a reflexão para interferir socialmente guiada pela dialética55, que tem como
eixo

a

constatação,

sistematização,

análise,

interpretações,

compreensão,

explicação e avaliação dessa mesma realidade.
Espera-se

viver

uma

práxis

emancipatória

estimuladora

de

conhecimentos, compreensão de idéias e valores, formação de hábitos e de
convivência. Especialmente, num mundo complexo e plural, resgatando o saber
cultural como condição para a multidimensionalidade do exercício de ações que não
produzam novas segmentações, mas contribuam para tornar a sociedade mais justa,
solidária e integrada. No entanto, esse caráter emancipatório da práxis no domínio e
no campo do lazer, ainda confronta-se com concepções equivocadas que se
colocam enquanto instrumentos de reprodução em diferentes campos de atuação.
Concepções que persistem orientar na esteira de visões reducionistas com
distanciamentos, tanto para o entendimento crítico quanto para as possíveis formas
participativas de superação dos problemas sócioeducativos. Visões que enfatizam
métodos e técnicas dicotômicas e/ou obsoletas, onde se evidenciam fracassos no
desempenho seja na escola, na universidade e/ou aplicadas às diferentes situações
formativo-educativas.
No conjunto influente das palavras-chave que orientam o conhecimento e
a aceitação de novos valores, mergulha-se no cotidiano da vida para refletir a práxis
numa investida de superação de limites, de apropriação que o trabalho educativo
favorece para atuar como cidadão - agente de transformação. Práxis tomada como
amplo campo de intervenção de profissionais, imprime e exprime todas as
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Aqui dialética é entendida conforme explica Kosik, (1976, p. 15-16), “... é o pensamento crítico que
se propõe a compreender a ‘coisa em si’ e sistemàticamente se pergunta como é possível chegar à
compreensão da realidade”.
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transformações e implicações, encontrando-se, por assim dizer, imersa em crises,
denuncias e anúncios que estão a exigir saberes qualitativos e formativos aos
domínios do conhecimento.
Em sua diversidade, tal práxis, ao lançar-se em direção à superação de
problemas

sociopolítico-educativos,

desvela-se

em

amplas

possibilidades

propiciando reflexões. Neste sentido, acolhe a ludicidade como expressão da
corporeidade para (re)encantar saberes com desdobramentos no domínio e no
campo do lazer, dimensionando olhares político-epistemológicos em formulações
que alimentem esta mesma práxis. Essa responsabilidade básica da práxis
determinada pelo diálogo cultural da diversidade com a ludicidade é alimentadora de
respostas e saberes para o enfrentamento da crise orgânica56.
Evidente que não podemos deixar de ressaltar a conjuntura ampliada,
dentro do bojo da crise estrutural do capitalismo, que efetivamente atinge a
educação brasileira e todas as formas nas quais estas possa se materializar. Assim,
a práxis no domínio e no campo do lazer, por se constituir parte integrante dessa
dinâmica de relações e formas de organização social, exige saberes para responder
as situações-problemas qualificando-o de forma a incorporar uma cultura solidária
qualificada pelo saber da experiência cultural. Não qualquer saber. Mas, àqueles
(re)elaborandos com diretrizes para a concretude de formação e intervenção, tendo
em vista a qualidade do modo de operacionalizar o ensino, a pesquisa e a extensão.
Isso, não somente como pilares institucionais de cunho superior, mas como pilares
sólidos para o ensino - aprender, a pesquisa - produzir, a extensão - socializar para
a vida em sociedade.
Chamando Oliveira (2001, p.16) a esse debate de idéias enfatizadas com
a diversidade necessária a ser tomada em práxis no domínio e no campo do lazer,
cabe aqui destacar que:
Uma cultura solidária emerge à medida que as interações sociais se
fundam numa base comum, na qual os participantes se voltam um
para o outro, compondo um campo mutuamente compartilhado.
Estabelece-se uma rede de influências, em que direitos e
56

Souza (1987, p.177) destaca: “A crise orgânica se constitui, pois, na situação conscientizadora da
necessidade. Necessidade urgente de uma nova ordem social. Necessidade também urgente de uma
educação que contribua para a construção dessa nova ordem social que a crise orgânica exige e
anuncia. Seja pela modernização da tecnologia e das relações ideológico-políticas, seja por uma real
alteração dos pressupostos da ordem até então dominante, dependendo da correlação de forças que
for possível estabelecer no interior da crise, e da opção por um dos lados na luta pela hegemonia”.
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responsabilidades são construídos, acertados e cultivados por meio
de práticas, costumes, crenças e auto-regulamentações comuns,
inspirados em bases igualitárias. Nesta teia, forçosamente também
dinâmica e contraditória, cada qual tende a interiorizar a idéia de
que a liberdade de ação individual não pode ilimitada e irrestrita se,
para além, existe um projeto mais generoso, visualizando a
possibilidade de que todos possam crescer na solidariedade.

Ao assumir essa idéia dinâmica e contraditória que busca a transformação,
impõe-se a clareza de que o meio social é fator determinante na visão ampliada de
educação, pois a sociedade compõe-se de práticas sociocultural-educativas, as
quais só se manifestam no interior de uma sociedade concreta. Ambas com
independência e dependência, não são meras exigências de vida em sociedade,
são, sobretudo, processos para prover os indivíduos de conhecimentos e
experiências culturais, “... sobretudo articular coletivamente um projeto político para
formação de professores e dos profissionais da educação” (FREITAS, 1996, p.16).
Na articularidade dessas ações, partindo da perspectiva da práxis do lazer,
mediada pelos estudos da corporeidade, bebendo na fonte da educação, que nos
proporcione rico e ampliado ser e estar no mundo, à luz da diversidade cultural. Este
ser e estar com ênfase na presença da ludicidade, o que propicia acesso aos bens
construídos57 pela humanidade. É com a presença no pensar e no agir da
diversidade, da ludicidade enquanto palavras-chave orientadoras da práxis social no
domínio e no campo do lazer, que se garante a apropriação de saberes que
capacitam, motivam e possibilitam organizar, conduzir e materializar concepções,
teorias, metas, propostas, programas de decodificação do universo.
Com toda a totalidade de seus símbolos, signos, escolhas e opções
expressas na práxis através do efetivo redimensionamento e intenções e
intencionalidades, perspectivando temáticas na busca da superação do "status" do
macrossistema. Do ponto de vista epistemológico, essas preocupações estão vivas
e latentes no lazer por este se constituir como domínio e campo que possui faces
epistêmicas que se identificam e se retroalimentam. Ou seja, uma face estrutural
permanente, com dimensões enraizadas que perpassam gerações e outra
57

Este fantástico acervo cultural constitui saberes a serem sistematicamente tratados na prática
pedagógica, favorecendo identificação de estilos e hábitos a partir de indicadores da cultura e do
âmbito da vida em sociedade; o reconhecimento dos fatores motivacionais referentes às práticas e o
desenvolvimento do sentido e significado do fazer, tanto no trato dos conteúdos tematizados, como
por exemplo, os temas da cultura popular, quanto nas relações sociais mais amplas como, por
exemplo, os temas transversais, entre outros, proporcionando oportunidades de questionar o
existente e tentar modelos alternativos (FRANÇA, 1996, p. 103).
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suficientemente mutante e mutável para ser estudada. No cerne destas reflexões, as
contribuições de Mascarenhas (2003, p. 9-10) são, sem dúvida, concretas
referências.
Diz o autor que:
Portanto, acreditamos no lazer como força de reorganização da
sociedade, agência educativa capaz de fomentar e colaborar para a
construção de novas normas, valores e condutas para o convívio
entre os homens. Dialogamos com outros autores e concepções,
mas afirmando que, independentemente da forma conceitual que
possa assumir, o lazer deve comportar sempre determinados
conteúdos e características que o tornem expressão verdadeira da
realidade em que esteja inserido. Nesse contexto, esse mesmo lazer
passa a ser entendido como tempo e lugar de construção da
cidadania e exercício da liberdade. [...] suscitando idéias para a sua
reinterpretação, com vistas à recriação de sua prática.

Esse salto qualitativo busca superar a postura neutra da ação, reconhecer
as implicações da falácia daqueles que, assumindo a servidão voluntária,
permanecem a serviço do sistema reprodutor e excludente. O fundamental ao
desenvolver práxis social é compreendê-la enquanto parte integrante da dinâmica e
da diversidade das relações e das formas de organização social, explorando-a em
suas contradições manifestas.
Isso é possível quando se entende o espaço de práxis no domínio e no
campo do lazer como espaço de luta capaz de trazer elementos significativos para,
além de animação cultural, de divertimento ou entretenimento, repensar e operar
mudanças no sistema social global, rompendo com a postura de passividade lúdica
diante dos fatos, e expressando-se como possibilidades de conquistas socioculturalpedagógico-políticas, concorrendo para, através da ação-reflexão-ação, construção
de complexos caminhos e novos rumos para consolidarem-se como práxis
transformadora. E, necessariamente, implica que a práxis de lazer vislumbre a
apropriação do saber da experiência cultural construído historicamente, precedida
por um constante diálogo acerca da heterogeneidade e diversidade do mundo e da
heterogeneidade e diversidade inerente à própria práxis. Conhecimento tratado
desde sua origem ou gênese, a fim de possibilitar a visão de historicidade capaz de
interferir nos rumos da vida privada e da vida em sociedade, à luz de princípios
como totalidade, movimento, mudança, qualidade e contradição.
Portanto, a questão de fundo constitui-se na produção e sistematização de
novos conhecimentos no domínio e no campo do lazer como fonte estratégica de
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(re)novações de discursos e atitudes educativo-formativas. No caso, contribuir com
atitudes ancoradas em concepções de saberes e olhares como motivação para
(re)encantar a práxis rumo a uma sociedade aprendente, em que: “O mundo se está
transformando numa trama complexa de sistemas aprendentes” (ASSMANN, 1998,
p. 22).
Neste contexto, os diferentes domínios do conhecimento assumem, numa
verdadeira correlação de forças, posturas e entendimentos levando em conta que
hoje educar significa defender vidas, significa prazer e ternura, significa lutas e
resistências. Nas relações, no domínio e no campo do lazer, os processos de
formação e intervenção nos diferentes setores do mundo do trabalho devem se
constituir como processo de criação e (re)criação em que os indivíduos, abordando
temas emergentes acerca do fazer enquanto ato educativo, de caráter lúdico,
assumem o compromisso social de contribuir com fundamentos teórico-práticos,
centralizados e (des)centralizantes, para a formação de sujeitos crítico-reflexivos e
atuantes, numa verdadeira ‘morfogênese social de aprendizagem’, ou seja,
“indivíduos que realizam descobertas criativas costumam ser exploradores,
inovadores, engendradores desde os seus primeiros dias” (GARDNER, 1996, p. 29).
Neste diálogo, em que o foco é a construção do conhecimento numa
relação dialética teoria-prática, é interessante convidar Freire (1983, p. 145) para
esta reflexão, principalmente quando nos idos dos anos 8058 escreve que:
Se o compromisso verdadeiro com eles, implicando na
transformação da realidade em que se acham oprimidos, reclama
uma teoria da ação transformadora, esta não pode deixar de
reconhecer-lhes um papel fundamental no processo da
transformação. Não é possível à liderança tomar os oprimidos como
meros fazedores ou executores de suas determinações; como
meros ativistas a quem negue a reflexão sobre o seu próprio fazer.

Quando falamos desta relação num nível de oprimidos, significa dizer que
o professor, também, por vezes oprimidos, não pode se lançar numa folia de
opressão. Mas, sim, respeitar seu fazer atribuindo-lhes um cunho político-educativorevolucionário, com forças para o enfrentamento com os opressores do saber. O que
significa estar no e com o mundo em harmonia e conflito, em construção e
(re)construção, abrindo trilhas para a materialidade de uma sociedade societária na
58

Uma obra que marca esta era é o livro Pedagogia do Oprimido, publicado por Paulo Freire e
reconhecido mundialmente.
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qual esses mesmos homens tomam como pressupostos e princípios do seu
quefazer. “A investigação temática se faz, assim, um esforço comum de consciência
da realidade e de autoconsciência, que a inscreve como ponto de partida do
processo educativo, ou da ação cultural de caráter libertador” (FREIRE, 1983, p.117)
e prazeroso numa dimensão lúdica. É neste sentido que, a partir do eixo da
teorização da corporeidade como expressão da ludicidade no domínio e no campo
do lazer, buscamos (re)encantar o saber da experiência cultural para um mundo que
está sendo (re)edificado. “É o saber que ultrapassa os conhecimentos adquiridos na
prática da profissão incluindo os saberes denominados culturais.” (BORGES, 1998,
p. 53). Um (re)encantamento no sentido de (re)inventar as situações e relações
sociais do lazer como prática da liberdade, umedecido pelas pedagogias dos sonhos
possíveis, da esperança, da indignação, do diálogos e conflitos, da autonomia de um
processo compartilhado pela explosão do fluir de descobertas, prazeres, alegrias
enquanto expressão da corporeidade mediadora da educação como prática social
efetiva e provocadora. Em que:
Há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a
esperança. A esperança de que professor e alunos juntos podemos
aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir
aos obstáculos à nossa alegria. Na verdade, do ponto de vista da
natureza humana, a esperança não é algo que a ela se justaponha.
A esperança faz parte da natureza humana (FREIRE, 2000, p. 80).

É nessa dimensão que temos convicção em tomar e explicitar posições
formativas com a diversidade, a ludicidade, o trabalho e a descoberta de fluxo
enquanto estruturante-conectivos para subsidiar e concretizar a articulação do saber
da experiência cultural. Isso provoca inquietações, indagações e reflexões no
universo das práticas de lazer, mediado pelos estudos da corporeidade e suas
dimensões

de

totalidade,

aproximações

e

identificações,

até

onde

suas

especificidades permitem. Com a diversidade, levamos em conta a concreta situação
em que vivemos, a qual impõe reflexões objetivas no sentido de viabilizar
estratégicas efetivas acerca da produção do conhecimento, no confronto do dia-adia, com os limites e possibilidades que nos são impostos. Uma concreta situação
imposta à produção do conhecimento localiza-se, por exemplo, nas reflexões sobre
o processo de formação. Preocupada com essas questões, Peixoto (2001, p.5)
escreve que
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Tal diversidade não pode ser contemplada em cursos concentrados
em atender aos interesses do mercado ou profissionais concentrados
em personificar e tipificar o "espírito do lazer"; a chamada "atitude"
que permite, inclusive, que o próprio trabalho em toda a rede de
exploração que o caracteriza, possa ser qualificado como lazer. Ao
contrário, esta diversidade está marcada pelo jogo histórico de
produzir e dividir desigualmente os bens de subsistência, entre os
quais está o lazer. Tal complexidade assume este jogo histórico, que
parece-nos natural esta diferença, e é esta posição que os cursos de
especialização nesta área, principalmente os ofertados em
instituições públicas, não têm o direito de privilegiar.

Logo, cabem aos estudiosos e produtores do saber, assumir saberes que
possam mobilizar a práxis educativa, em particular os saberes da ação, do saber
fazer, da experiência, como resultantes da transformação dessa práxis, os quais
podem e devem ser alimentados pelos saberes instituídos como curriculares,
disciplinares e de formação profissional. Tais saberes fornecem indicadores
significativos que influenciam o modo de pensar, de sentir e de fazer no domínio e
no campo do lazer, tanto em relação às possibilidades de expressar a subjetividade
do profissional como, também, de provocar a expressão da ludicidade daqueles que,
com ele, vivenciam a práxis.
É dialético sim. Pois, ao mesmo tempo guiam ações em distintos
momentos e em distintas situações, como riquezas socialmente vividas e expressas
ao ver, sentir, ouvir, tocar, fazer jardinagem, correr, nadar, dançar, contemplar,
escalar montanhas, desbravar caminhos, devendo-se provocar experiências do fluir
correspondente, numa manifestação de autonomia, autodeterminação, prazer,
ludicidade. Um fluir como processo dialético de criação59 que pode ao mesmo
tempo, ser fascinante e apaixonante, na medida em que é guiado por procedimentos
metodológicos e fundamentos teóricos apropriados para enfrentar o desafio de
construir conhecimento. Uma criação que, na verdade, proporcione indicativos para
um novo fluir de conhecimentos necessários que, por um lado, traga evidencias da
multidimensionalidade e da complexidade que comporta o ser humano e, por outro,
promova avanços em torno do entendimento de que
59

Quando nos referimos ao processo de criação, levamos em conta as afirmações de Gardner (1996,
p. 33), na obra Mentes que criam, na qual traz de Csikszentmihalyi os argumentos para ao invés de
responder a tradicional pergunta “O que é criatividade?”, buscar responder “Onde está a
criatividade?”. Gardner afirma que na explicação persuasiva de Csikszentmihalyi, a criatividade é
mais bem compreendida como um processo dialético ou interativo, em que participam três elementos
centrais, a saber: “(1) o talento individual ou a pessoa; (2) o domínio ou disciplina em que o indivíduo
está trabalhando; e (3) o campo circundante que faz julgamentos acerca da qualidade dos indivíduos
e produtos”.
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... essa concepção e o seu processo de formação quer superar a
mera troca de saberes e se afirmar como uma prática educativa que
tem consciência de que as relações educativas são também
relações de poder. Este processo permanente, dialético e
abrangente de construção coletiva do conhecimento implica criar
mecanismos de negociação e socialização também do poder
(PELOSO, 2002, p.12).

Desta feita, o fazer frágil, dicotômico e equivocado que camufla os
conflitos e as nuanças da práxis, estará sempre refletido e focalizado, de forma a
evitar riscos de cair nas armadilhas postas ao longo do processo.
Ou seja, a práxis é consolidada à luz de uma poética metodológicoepistêmica capaz de interrogar e refletir os contrastes inerentes às inúmeras
descobertas de forma crítica e sensível, movida por conhecimentos abertos às novas
interrogações. Com isso, expõe e amplia a busca para a descoberta do fluxo no
domínio e no campo do lazer, que ofereça os lampejos de vida intensa, com sentido
e significado do ser em construção de uma plenitude possível.
Experiências de cunho transformador, pelo movimento dialético da relação
do homem com o mundo, que se materializa com o resgate de sua sensibilidade, da
vivência total do ser corpóreo, da liberdade e da criatividade, o que,
necessariamente, abrange o corpo em suas dimensões, corpo politizado, corpo
critico, corpo aventureiro, corpo descobridor e criador, corpo perceptivo, corpo que
se arrisca em busca do fluir de suas emoções num processo de libertação da vida.
Esta relação de descobertas e realizações nos faz presentes no contexto
social do qual somos integrantes, somos sujeitos, somos capazes de realizar ações
que atendam ao sentido e significado do ser humano realizador.
Pensar nesta direção atende à complexidade que circunda e que está
presente no interior de cada um de nós. “Este é o modo de pensar que permite
apreender em conjunto texto e contexto, o ser e seu meio ambiente, o local e o
global, o multidimensional, em suma, o complexo, isto é, as condições do
comportamento humano.“ (MORIN, 2000, p. 100).
Essas experiências dependem significativamente de como uma ou várias
pessoas se comportam e fazem escolhas, como também, da presença ou ausência
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de influências específicas que determinam os estilos de vida60, intrinsecamente
entrelaçados a este contexto. Na compreensão de Csikszentmihalyi (1999, p. 8), tais
influências orientam como vivemos o dia-a-dia, por muitas vezes de forma
inconsciente e alheia às nossas próprias emoções.
... por causa dessa desatenção, constantemente oscilamos entre
dois extremos: durante a maior parte do dia estamos imersos na
ansiedade e nas pressões do trabalho e das obrigações e, nos
momentos de lazer, tendemos a viver no tédio passivo. A
descoberta do fluxo é um guia para nos ajudar a recuperar o
domínio de nossas vidas.

E, na escolha “entre o agora e o inevitável final dos nossos dias, podemos
escolher entre viver ou morrer” (CSIKSZENTMIHALYI, 1999, p. 11). É evidente, esta
não é uma escolha de fácil decisão. Pois, quanto mais autoritário o contexto
sociopolítico-cultural mais carregado de preconceitos ele é, afastando-se do
arcabouço dialético, causando vítimas de um propósito desagregador que ignora os
fundamentos epistemológicos para saber lidar com a diversidade cultural do mundo
do lazer. Em que, pouco a pouco, coloca determinantes para a reificação do medo
alienante61, causador de frustrações, invocador de idéias reducionistas em relação a
estilos de vida, de mera utilidade dotada de valores que funcionam como uso e
troca.
Acredito que com a ruptura deste pensar separador, que por diferentes
vias e convincentes canais reduz equivocadamente o valor de ser no mundo,
podemos interrogar nosso papel neste contexto. O que implica também incorporar
pensamentos que separam e/ou unem descobertas no domínio do lazer, numa
espiralidade de práticas livres, críticas, autocriativas e criadoras, onde o homem, em
sua totalidade de sábio e louco, trabalhador e lúdico, empírico e imaginário, político
e ingênuo, econômico e consumista, prosaico e poético, (re)cria e socializa o que
60

Buscamos compreender tal categoria como a forma pela qual uma pessoa ou um grupo de pessoas
vivencia o mundo e, em conseqüência, se comporta e faz escolhas. Optamos por capturar em
Bourdieu (1978, p. 82), os elementos que compõem este conjunto simbólico, para o qual o estilo de
vida conceitue “às diferentes posições que os grupos ocupamos espaços sociais correspondem estilo
de vida, sistemas de diferenciação que são a retradução simbólica de diferenças objetivamente
inscritas nas condições de existência."
61
Aqui reificação é, conforme expresso no Dicionário do Pensamento Marxista (1988, p.314), um
“caso especial de alienação, de mecanismos, que transformam os seres humanos em seres
semelhantes a coisas, que não se comportam de forma humana, mas de acordo com as leis do
mundo das coisas”. Na mesma direção Faure (1974, p. 239), em Aprender a Ser, afirma: “O homem
está sujeito em qualquer lugar a factores de divisão, de tensão, de discórdia. Não pode deixar de ser
afectado nas diferentes camadas do seu ser pelas estruturas contrárias às exigências da justiça e da
harmonia”.
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produz e o que transforma, desencadeando o fluxo de conhecimento.

Essa

dimensão epistemológica ao desenhar diálogos estreitos entre ludicidade,
corporeidade e saberes, exige (re)pensar as reais condições de viver o lazer num
mundo contraditório e numa dimensão sensível, lúdica, crítica; (re)pensar o lazer
com outros contornos, os quais, dialeticamente, assumem as cores do belo, os tons
do trágico, os sintomas do cômico, impondo à práxis a junção do impulso formal e
sensível que faz florescer o impulso lúdico da práxis e com a práxis.
Desta são tomados os seguintes eixos: trato com o conhecimento
científico que se materializa em projetos e pesquisas desenvolvidos, por equipe
interdisciplinar; a práxis crítico-cultural que se materializa em ações científicopolítico-culturais efetivas pelo processo dialógico de humanização do mundo; a
valorização do profissional no domínio e no campo do lazer reconhecendo o trabalho
como categoria essencial da formação humana; a práxis social como indicador da
qualidade de vida, tomando como mediadora central a corporeidade; possibilidade e
limites históricos do poder, da comunicação e da linguagem como categorias de
pensamento complexo e do domínio de saberes; as efetivas atividades sindicais e
científicas do profissional, no domínio e no campo do lazer, pertinentes às políticas
educacionais, às políticas científicas, às políticas sindicais.
Por fim, sem esgotar o trato sobre essa temática, passamos a destacar
fundamentos teórico-práticos construídos como resultado de estudos sobre
Educação de Jovens e Adultos e que têm ampla aplicabilidade na práxis do domínio
e do campo do lazer, em diferentes campos de intervenção. Tais fundamentos, os
quais consideramos fatores de mudança na tônica de práxis no domínio e no campo
do lazer, incorporam nesta práxis um (re)encantar de saberes relativos aos aspectos
teóricos e metodológicos. Propomos como fundamentos teórico-práticos:
1. (Re)encantar saberes, refletindo e adotando atitudes de expressão de
inteligências pessoais e repensar as capacidades relacionadas com o
conhecimento das emoções e sensibilidade do ser no mundo, como
expressão da autotranscendência;
2. Recuperar a práxis com base em saberes, entre outros, o saber ser, o saber
conviver, o saber fazer, para (re)descobrir o crescimento possível para atingir
a autoconfiança, o autodesenvolvimento, a autoformação do eu, a autonomia,
o auto-aperfeiçoamento, a autenticidade;
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3. Assumir teorias ancoradas no princípio da transdisciplinaridade, incorporando
habilidades e/ou atitudes de transcendências significativas à luz da
criatividade e da sensibilidade nas maneiras inovadoras, num processo
dialético entre o ser, o campo e o domínio;
4. Potencializar e qualificar a práxis no domínio e no campo do lazer, tendo
como norteadores os saberes da experiência cultural, considerando o status
de experiências de cunho lúdico-transformador pelo movimento dialético da
relação do homem com o mundo;
5. Revelar o fenômeno da ludicidade em práxis com a presença da beleza
estética, do impulso sensível, do impulso formal, da expressão e da
manifestação

de

prazeres

encerrando

forte

carga

de

subjetividade,

componente da cultura vivida numa dimensão plena para encontros e
reencontros de humanização.
Assim, ao abordar a diversidade e a ludicidade, palavras-chave de
análises e interpretações, pretende-se caracterizar intervenções com a compreensão
do humano sujeito sensível, construtor de sua práxis social. Este construto toma
como norte seu mundo vivido, forjando apreender os objetos a partir das interações
com e no social, com ancora no (re)encantamento de saberes para (re)construir a
valorização da intervenção no lazer. Portanto, vislumbramos (re)encantar esse
domínio e campo como crítico-criativos que buscam com a ludicidade a expressão
da corporeidade, as mais variadas formas de sistematizar a práxis com linhas e
diretrizes em relação “... formas de relacionar-se, organizar-se, construir-se, como
nexos fertilizadores desta relação, que propicia fazer desenvolver e crescer o feto62
multiplicador da ação” (LUCENA, 2003, p. 42).
A complexidade do pensamento da autora impõe-se, também, pensar em
um educador com tais características e compromissos. Ou seja, um educador
problematizador do “... saber vivo do mundo social e os princípios do saber viver
plenamente a vida deste mundo.”(BRANDÃO, 1986, p. 76).

Educadores

sustentados por “... um paradigma favorável ao florescimento de um pensamento
complexo, sendo alimentada pelo líquido amniótico63 do desejo de fazer gerar
62

Produto da fecundação depois que apresenta a forma da espécie.
Líquido que está localizado dentro da cavidade amniótica envolvendo o embrião, tendo a finalidade
de protegê-lo contra choques, adesões e conservá-lo úmido. Usamos aqui para passar o sentido de
alimento para nascer, de dar mergulhos na vida mesmo antes de vir ao mundo.
63
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teorias críticas, reflexivas, reformáveis e aptas às possíveis mudanças” (LUCENA,
2003, p. 44). Assim, partindo dos pressupostos expressos anteriormente que
sustentam o conhecimento da realidade como possibilidade de agir sobre ela
adequadamente. Esta constatação nos revela a necessidade de adotar técnicas e/ou
métodos eficazes que a partir desta realidade possam reexaminar suas
manifestações, pondo em questão as concepções nela asseguradas.
(Re)elaborar e (re)descobrir esta prática implica em localizá-la a partir das
dimensões64 diagnóstica, judicativa e teleológica, como exigências colocadas para
tal reflexão, enquanto entendida como um instrumento imprescindível para
(re)dimensionar a prática pedagógica levando em conta suas características para
realizá-la voltada para a leitura e constatação da realidade, partindo

do real

concreto65 do fenômeno, interpretando-o e julgando-o, emitindo juízos de valores.
Como um tesouro a descobrir, tomamos o universo político-educacionalsociocultural do lazer, mesmo assumindo o risco de provocar discussões, pois o que
pretendemos é cultivar a utopia que orienta o aprofundamento de conhecimentos
imprescindíveis para estabelecer aproximações em relação aos estudos sobre os
seus fundamentos teóricos.
Aproximações que construídas sob as bases de estudos interdisciplinares,
dentro do marco de explicitações e conexões múltiplas, asseguram orientar a práxis
à luz do ser no mundo, da construção e expressão da subjetividade humana.
Construção de relações socioculturais e da construção das emoções que produzem
e reproduzem a vida, que afloram em cada ação a sua sensibilidade para perceber o
belo, o perfume das rosas, o cantar dos pássaros, o ruído dos ventos, o som das
ondas, o pulsar do coração, o ritmo da respiração, o brilho dos olhos, o gosto do
toque nas mãos enfim, sentir o corpo em sua mais sublime essência, de ser e estar
no mundo. Compreendendo assim, a idéia é trazer indicativos que fundamentem a
práxis para ser desenvolvida a partir da concepção de que o homem e a mulher,

64

No pensamento de Souza (1987, p.177-179), a dimensão diagnóstica permite um diagnóstico, o
mais completo e significativo possível. A dimensão judicativa onde tem que optar pela construção da
hegemonia da classe trabalhadora ou pela classe exploradora na situação concreta de crise orgânica
em que se encontra. A dimensão teleológica propõe um tipo de intervenção e a forma de fazê-la.
65
Às reflexão sobre o real concreto em que se realiza a ação exige análise, não da aparência, mas,
precisamente, da essência do objeto, produzindo exigências de acordo com a referência apresentada
por Kosik (1976, p. 09-10), ao afirmar que “o pensamento dialético distingue entre representação e
conceito da coisa, com isso não pretendendo apenas distinguir duas formas e dois graus de
conhecimento da realidade, mas especialmente e, sobretudo duas qualidades da práxis humana.
(...)”.
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seres viventes e brincantes inacabados, são eminentemente lúdicos e que sempre
se encontram em processo de (re)construção numa rotativa diversidade e
complexidade.
Com este movimento, a leitura e o julgamento, por sua vez, apontam na
direção moral, intelectual, política e pedagógica que aproxima da perspectiva de
construção teórica com referência do real concreto. Proximidade para promover a
superação da dominação existente em nossa sociedade, o que, necessariamente,
passa a fundamentar a disputa pelo controle do processo educacional e apropriação
do saber, ao mesmo tempo em que afloram elementos que possam contribuir com
ações e valores para a construção de um processo civilizatório. Toda esta postura
política, vinculada ao compromisso de construção, desenvolve e amplia a práxis
através da qual o homens e a mulheres apreendem, compreendem e transformam
as circunstâncias ao mesmo tempo em que são transformados por ela. É, sobretudo,
optar por caminhos que apontem rumos significativos e que objetive contribuir para a
elaboração e o desenvolvimento de novas aprendizagens sociais, ou seja, para o
saber do sabor e o sabor do saber que se manifestam.
No

lazer,

tais

manifestações,

como

fonte

de

satisfação,

oferecem

recompensas significativas para a vida que, harmoniosamente, geram o fluir de
experiências inovadoras e emancipatórias como possibilidades de viver-explorar as
emoções, perspectivando aprendizagens com prazer, com revelações e com
percepções que provocam um despertar de sensações, realizações e fascínios.
Com isto, o domínio e o campo do lazer centralizam-se como fontes de
conhecimentos múltiplos que evoluem infinitamente, orientando a práxis no sentido
de apreender o conhecer e apreender o fazer, como descobertas progressivas de
cunho revolucionário e (re)encantando saberes, numa visão complexa da realidade.
Perpassando a compreensão de que “Devemos evitar a utilização de camisas de
força na compreensão da realidade, bem como nas nossas idéias e na nossa
imaginação. Obviamente isso aumenta os riscos,...” (BRUHNS, 2000, p. 29). Sem
dúvida, essa questão é colocada por representar, hoje em dia, um dos maiores
desafios. Pois, como alertam as explicações de Schwartz (2000, p. 91):
Indiretamente, as atividades lúdicas de modo geral e o lazer, por
suas características estreitamente relacionadas com os elementos
de liberdade e prazer, tendem a sofrer esta mesma categorização,
ora sendo menosprezados, ora extremamente valorizados.
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Eles provocam inquietações e espíritos investigativos, (re)encantadores de
saberes que fomentam descobertas e experimentações. Na visão de Delors (1999,
p.100), com a qual estamos de acordo, estas descobertas e experimentações são
“... – estética, artística, desportiva, científica, cultural e social –, que venham
completar a apresentação atraente daquilo que, nestes domínios, foram capazes de
criar as gerações que os precederam ou suas contemporâneas”.
Tais constatações ganham relevância de fundamentos teóricos para além
de se constituir num marco conceitual de sentido e significado. Em sua visibilidade
estão acoplam em seu bojo evidências da dimensão sociocultural, sintonizadas e
incorporadas com as fronteiras de concretas sistematizações acerca de saberes
construídos e expressos pela via das manifestações da vida cotidiana, numa
configuração e prisma de abordagens com múltiplos olhares.
Saberes que, ao refletir o fluir de descobertas, levam elementos para
apreciá-lo, cada vez mais, a presença da ludicidade como expressão da
corporeidade, orientam sistematizações de forma mais espontânea, criativa, cultural,
politicamente situada no contexto das diversidades no mundo do trabalho e no
mundo do lazer. No bojo dessas reflexões, alimentam práxis reveladoras de
singularidade em busca de um viver em possível plenitude da corporeidade, mesmo
numa sociedade com todos seus signos, significados e contradições, que pode ser
visualizada

pela

concretude

e

ampliação

de

horizontes,

consolidam-se

potencialidades e habilidades para
... uma (re)organização de alternativas ou de sentidos (com novas
objetividades e subjetividades), capazes de superar os efeitos
“desagregadores”, “anti-solidários”, “antidemocráticos” e “desiguais”
presentes no “caos” moderno, [...] ou pela realização de
rupturas/descontinuidades/desconstruções/construções, no âmbito
da relação entre culturas/conhecimentos e saberes” (MELO 2000,
p.3).

Com estas bases, reafirmamos ser possível (re)encantar o saber da
experiência cultural mergulhando na literatura e ressaltando a importância da
trajetória evolutiva no domínio e no campo do lazer. Tais saberes que indicam
caminhos para (re)significar relações entre o trabalho e o lazer, em que a ludicidade
como expressão da corporeidade potencializa a práxis, numa perspectiva de uma
educação da utopia sem medo, da ousadia com esperança, da indignação com o
encantamento, da ansiedade pedagógica com a cumplicidade humana.
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Preparando Tambores Silenciosos
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BATUQUES DA ORQUESTRAÇÃO METODOLÓGICA:
RUFANDO OS TAMBORES SILENCIOSOS DA BASE EMPÍRICA
CRÍTICA PARA O LAZER

Brazilian Carnaval Paraphernalia.
MÁRCIO MELO-PE

A missão do conhecimento é resolver os enigmas e revelar os
mistérios. Um paradigma não explica, mas permite explicações
(MORIN, 1980, p.15).
Como a organização dos acontecimentos é socialmente construída,
há de se procurar essa estruturação nas expressões e nos gestos
dos participantes. (COULON, 1995, p. 86).

N

osso

olhar

epistemológico-político-metodológico

do

percurso

investigativo concentra-se numa postura teórica constituída por esforços para explicitar as
decisões e os

procedimentos tomados para a realização deste estudo. Ou seja, a

abordagem metodológica.
Ao afinar os batuques da orquestração metodológica, demarcamos
caminhos, caminhadas, buscas, atitudes, e abrimos possibilidades para penetrarmos
na realidade e chegarmos ao objetivo esperado. Animadas pela (re)invenção vital do
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direito à reflexão, percebemos ricos significados do universo pesquisado,
reconhecendo-o e experienciando-o, como um processo social em contínua e
permanente construção. No caminhar passo a passo, foi possível perceber a
validade dos procedimentos adotados no que diz respeito às reais implicações dos
acontecimentos para delinear a pesquisa, levando em conta os princípios do
enraizamento na dimensão estratégica da realidade. No pensamento complexo de
Morin (1980, p.215), a estratégia não é
...um meio de ação.
É a arte da ação viva. Dissemos que a estratégia é inteligência
como a inteligência é estratégia. Vamos ver cada vez melhor que as
noções de arte, estratégia, inteligência, bricolage (estratégia
organizadora dum novo objeto por afastamento de antigos objetos
ou elementos da sua finalidade ou função) são intercomunicantes.

No

jogo

estratégico

da

produção

do

conhecimento,

princípios

epistemológicos desvelam o mundo com outras cores, outros sentidos e outros
significados. Porém, sem, contudo, negar ou negligenciar a realidade concreta,
informante fiel dos acontecimentos, fatos e objetos do cotidiano. Mundo revelador da
metamorfose vital ao surgimento de novos conhecimentos com interconexões,
nuances e contrastes, entre as condições sociais e históricas, dando relevância
tanto à objetividade como à subjetividade, para apreender e perceber o sabor de
viver experiências de fluxo à vida. Para Csikszentmihalyi (1992, p.112-113), essas
experiências de fluxo por vezes,

[...] oferecem uma sensação de descoberta, um sentimento criativo
que transporta o indivíduo para uma nova realidade. Impelem-no para
níveis mais elevados de desempenho, e o conduzem a estados de
consciência anteriormente jamais sonhados. Em resumo, transformam
o self, ao torná-lo mais complexo. Nesse crescimento do self reside a
chave para as atividades que fluem.

Dimensão vivida que deixam fluir experiências investigativas alicerçadas
no entendimento de que:

Creio que todas as civilizações, todas as comunidades tiveram uma
concepção do mundo e a preocupação de situar, e de inscrever os
humanos no cosmos. Ora, há cerca de quarenta anos, estamos
diante de um mundo singularmente novo. E temos que nos situar
neste mundo, do qual não passamos, evidentemente, de uma
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minúscula parte. Mas o paradoxo é que, se essa parte se encontra
num todo gigantesco, o todo se encontra, ao mesmo tempo, no
interior dessas parcelas ínfimas que nós somos, pois aquilo que é a
coisa mais exterior a nós mesmos, isto é, as partículas que se
constituíram no início do universo, esses átomos que se forjaram
nas estrelas, essas moléculas que se constituíram na terra ou em
outro lugar... tudo isso encontra-se também no interior de nós
mesmos. (MORIN, 2001, p. 27).

A vida é complexa e, por ser assim, difícil de ser analisada por um único
enfoque. O(A) pesquisador(a), ao desenvolver pesquisas de caráter qualitativo, é
condição singular e inegociável incorporar tais princípios. Sobretudo, ao ousar um
mergulho, com curiosidade, criticidade e criatividade, na freqüência ritmada, ao som
de notas graves ou agudas da realidade, com mutações que afetam e determinam
os fatores políticos, sociais, ideológicos, educacionais, culturais e econômicos no
mundo contemporâneo.
Portanto, foi fundamental investir na busca de elementos substantivos
para orientar o caminho. Foi preciso manter resistência em relação ao pensamento
balizador que formata o pensar linear, que toma por referência o modelo cartesiano
e a lógica aristotélica do fazer, do construir.
Esse pensamento linear toma para si hipóteses generalizadas para
responder às inquietações diferenciadas ou mesmo para ler o mundo com o objetivo
de localizar dados, visando unificar padrões de análise conduzindo o indivíduo a
fazer um recorte daquilo que deseja ver. O problema dessa linearidade situa-se na
descontextualização da investigação, ou seja, o real concreto, mais amplo, não é
levado em conta, consolidando e/ou priorizando unicamente aquilo que lhe
interessa.
Essa atitude coloca o contexto em uma função secundária e, muitas
vezes, deixa de lado sua totalidade complexa. Ela reforça a linearidade, o que deixa
frágil

o

objetivo

pretendido,

prevalecendo

a

unidimensionalidade

e

com

entendimentos tais como: todo mundo está feliz, estamos no mesmo barco e, se ele
afundar todos morreremos juntos, somos o que somos, no mundo as coisas
acontecem desta forma, ou ainda, a história tem mostrado que sempre os mais
fortes são os vencedores. Para tais expressões, o resultado é sempre previsível,
generalista e/ou equivocado, de cunho autoritário, reducionista e excludente, na
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medida em que “o pensamento linear é um dos instrumentos mais eficazes para
criar e manter atitudes preconceituosas” (MARIOTTI, 2000, p.66).
Mantendo a resistência em relação a esse modo de pensar, nosso olhar
metodológico foi guiado pelo foco do pensamento complexo, que explica que a
produção do conhecimento deve ser gerada a partir da apropriação do mundo real70,
com complexidades e contradições, através da ação efetiva do homem em relação à
totalidade.
Ao empreender novos olhares para o enfrentamento de situações que se
apresentaram em cada passo da investigação, tornou-se necessário vislumbrar
novos caminhos, ao som dos rufar dos tambores, com um ritmo novo de descobertas
impulsionadas e estimuladas a favorecer à compreensão e à análise de todas as
informações relacionadas às manifestações do fenômeno. Orientadas pela vontade
política de produzir saberes consistentes, norteadas pela emoção de (re)significar o
mundo no qual o universo de pesquisa está inserido e pela conscientização dos
valores existentes na reciprocidade teórico-prática, podemos também dizer, numa
freqüente “esperança militante”71, que empreendemos incursões significativas à
apreciação da dinâmica do movimento criador do homem diante do mundo
contemporâneo, por entender que
Cada coisa sôbre a qual o homem concentra o seu olhar, a sua
atenção, a sua ação ou a sua avaliação, emerge de um determinado
todo que a circunda, todo que o homem percebe com um pano de
fundo indeterminado, ou como uma conexão imaginária,
obscuramente intuída. [...]. Cada objeto percebido, observado ou
elaborado pelo homem é parte de um todo, e precisamente êste
todo não percebido explicitamente é a luz que ilumina e revela o
objeto singular, observado em sua singularidade e no seu
significado (KOSIK, 1976, p.25).

Capturar esse universo em sua totalidade, como referendam Laville e
Dionne (1999), é saber e conhecer o funcionamento das coisas, partindo do
pressuposto de que, no atual momento, a pesquisa carece avançar na construção
70

Como Kosik (1976, p.18), entendemos que “O mundo real não é, portanto, um mundo de objetos
‘reais’ fixados, que sob o seu aspecto fetichizado levem uma existência transcendente como uma
variante naturalìsticamente entendida das idéias platônicas; ao invés, é um mundo em que as coisas,
as relações e os significados são considerados como produtos do homem social, e o próprio homem
se revela como sujeito real do mundo social”.
71
Essa expressão foi tomada do prefácio intitulado Teoria Crítica e o Significado da Esperança,
elaborado por Peter McLaren, da obra Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia
crítica da aprendizagem de Henry Giroux (1997 p. xiii).
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de um arcabouço conceitual no domínio e no campo do lazer para nortear análises
crítico-dialéticas. “Nesse processo, fatos são revirados, como numa caixa de
brinquedos, numa tentativa de compreensão do funcionamento dos mesmos, de seu
uso e de sua apropriação...” (BRUHNS, 2003, p.29).
O que significa, lembrando Mariotti (2000, p. 295), armar-se de uma
referência teórico-metodológica que assegure sistemas de valores para tornar
possível “saber ver, saber esperar, saber conversar, saber amar e saber abraçar”.
Esses são saberes indispensáveis ao aprofundamento de um tema a pesquisar, pois
orientam o(a) pesquisador(a) na busca de informações que não conhece, aguçando
o interesse em saber, sentindo prazer pela busca, considerando o universo e suas
íntimas relações.
São os cinco saberes do pensamento complexo apresentados por
Humberto Mariotti (2000, p. 295-318), os quais devem ser tomados numa
perspectiva de inter-relação, pois dependem uns dos outros para serem vividos em
sua plenitude.
Para Mariotti esses saberes significam que: saber ver o outro em sua
totalidade objetiva e compreendendo sua subjetiva. Significa, como está descrito no
Dicionário em Aurélio (1996, p. 1763), conhecer ou perceber pela visão único ponto
de partida realmente humano para começar a enxergar o mundo; saber esperar não
é uma condição que deriva de um conjunto de regras, de um sistema filosófico ou de
uma disciplina pragmática. Tampouco é uma condição transcendente, à qual
devemos curvar-nos movidos pela fé trata-se de uma dimensão importante da
condição humana e negá-la é negar a própria essência do viver. Saber Conversar é
saber ser livre, o principal aqui consiste em fazer com que os conteúdos
inconscientes venham à tona para que possamos tentar examiná-los e, dentro do
possível, fazer escolhas; saber amar é perceber que o amor se expande à
inteligência e parece não haver dúvidas a esse respeito. Nesse sentido, sustento
que viver a biologia do amor é viver inteligentemente, de modo competente, o que
significa, entre outras coisas, deixar de querer reduzir mistérios a problemas e viceversa. A inteligência é ao mesmo tempo o resultado do amor e a vertente que o faz
brotar. Por fim saber abraçar é compreender que a essência do ser humano se
define por meio de sua relação com o mundo e guarda também uma afinidade
indispensável com a totalidade do Ser.
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Não há, pois, individualidade sem interpessoalidade. Ser indivíduo é
buscar a inteligência (que nasce da interpessoalidade) e saber lidar com a esperteza
(que se origina no individualismo). Não nos esqueçamos que o homem se torna um
indivíduo pela síntese viva e criadora da condição humana, enquanto que aquele
que mergulha no individualismo imagina-se sempre primeiro e único e, como já foi
dito, equivale correr o risco de ser também o último. E, sobretudo, apresenta
indicadores de que pesquisar é um processo inacabado e constante, pois, a cada
resposta encontrada, surgem inúmeras perguntas. Apesar de trazer, em um dado
momento, resultados e contribuições, nunca se esgotam, já que o mundo está em
freqüente movimento e o homem, seu habitante natural “[...] se manifesta em coisas,
fatos, acontecimentos que se apresentam como realizações com significado. Ao criar, criase a coisa e o sentido” (IANNI, 1988, p. 53).

Esse aprendizado nos faz perceber que para dar conta das indagações O
que fazer? Como fazer? Com quem? Onde? Em que condições? Para que fazer? é
condição primária adotar procedimentos respaldados numa literatura própria que
propicie atitudes investigativas com bases teóricas, sólidas e consistentes, com
constante disciplina e que proporcione prazer. Um prazer permanente, tanto nos
momentos de busca como nos momentos de respostas, numa efetiva reflexão
constituída a partir de exigências72 filosófico-científico-pedagógicas para alimentar
todo processo de construção do conhecimento.
Ao escrever sobre a reflexão, tendo por base o pensamento complexo,
Morin (1997, p. 22) alerta que
Para isso é preciso, evidentemente, uma ruptura do ensino, que
permita juntar ao mesmo tempo que separa. O conhecimento
complexo conduz ao modo de pensar complexo, e esse modo de
pensar complexo, ele próprio, tem prolongamentos éticos e
existências, e talvez até políticos.

72

Essas exigências levam em conta os requisitos adotados por Dermeval Saviani (1986, p. 24),
quando em seus estudos discute A filosofia na formação do educador. Afirma o autor que para refletir
sobre os problemas que se manifestam na realidade deve-se considerar pelo menos três requisitos
básicos: a radicalidade - exigindo-se que o problema seja colocado em termos radicais, entendendo a
palavra radical no seu sentido mais próprio e imediato, quer dizer, é preciso que se vá até as raízes
da questão; o rigor - que impõe proceder sistematicamente, segundo métodos determinados,
colocando-se em questão as conclusões da sabedoria popular e as generalizações apressadas que a
ciência pode ensejar; a globalidade, através da qual o problema não pode ser examinado de modo
parcial, mas numa perspectiva de conjunto - relacionando-se o aspecto em questão com os demais
aspectos do contexto em que está inserido.
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Nesta mesma linha de pensar, é interessante quando o autor destaca
esse fazer-saber-onde-que condições, que destacamos acima, se materializa de
forma qualitativa quando “o pensamento que une o modo de conhecimento se
prolonga para o plano da ética, da solidariedade e da política”.
Evidencia-se, desse modo, que ao aprofundarmos estudos para identificar,
analisar e explicar a realidade são condições máximas e amplas a contextualização
(re)interpretação do modo de pensar essa mesma realidade.
Ora, assim sendo, tomando por base o problema central do estudo: como
professores-pesquisadores no domínio e no campo do lazer, a partir de seus
estudos, pesquisas e intervenções, situam e incorporam o saber da experiência
cultural ao processo de formação e intervenção de profissionais nesse domínio e
nesse campo? Optamos por um caminho nucleador que determine um conjunto de
instrumentos rigorosos, no sentido crítico, com possibilidades de aflorar e aproximar
a compreensão adequada da radicalidade e da totalidade do objeto estudado.
Em face dessa opção, definimos como abordagem o tipo biográfico,
tomando como eixo norteador os princípios crítico-dialéticos da Etnometodologia,
que surge na Califórnia, nos anos 60, como uma corrente sociológica americana,
que enquanto concepção metodológica desvela o mundo vivido.
Em tese de doutorado, Pires (2002, p.12) apresenta uma retrospectiva
histórica que situa parte da sua evolução histórica etnometodológica. De acordo com
esse autor,
A abordagem biográfica em Ciências Sociais foi introduzida pela
Escola de Chicago, nos Estados Unidos, durante a década de 20. O
primeiro estudo sociológico que utilizou essa abordagem foi The
Polish Peasant in Europe and America, desenvolvido por William
Thomas e Florian Znaniecki (Becker, 1994). De acordo com Coulon
(op. cit.), a obra de Thomas e Znaniecki deu início a utilização de
novos tipos de documentos na investigação sociológica, como a
autobiografia, a correspondência pessoal, relatos pessoais e os
testemunhos diretos. Depois de Thomas e Znaniecki, vários outros
estudos foram realizados nessa perspectiva de valorização dos
dados biográficos na pesquisa sociológica, destacando-se os
trabalhos de Clifford Shaw e de Edwin Sutherland.

Essa localização histórica é relevante à medida que aponta pistas para
compreendermos os nexos e as contradições que ocuparam o vivido no seio
sociológico a partir dessa teorização, o que nos impede de fazer uma escolha
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metodológica às cegas. “Sabe-se o quanto a história tem um importante papel para
sugerir aos indivíduos, às sociedades, sua identidade” (LAVILLE e DIONNE, 1999,
p.59). Como também para ajudá-los a optar por paradigmas que possibilitem uma
concepção de mundo. É nesse sentido que destacamos a importância das
formulações sociológicas apontadas por Pires (2002). Este autor, ao tomar por base
os estudos sobre Etnometodologia (COULON, 1995), reafirma que a construção e a
aplicabilidade desta abordagem não operam tão somente pela acumulação de
verdades, mas resultam de relações contraditórias acerca da complexidade
existente no cerne do pensamento sociológico de seus precursores. Dialogando,
ainda, com Coulon (1995, p. 8), fica evidente que a estrutura do pensamento que
pauta os princípios da Etnometodologia tem raízes em interações diversas e
adversas, o que a caracteriza, segundo esse autor, como uma corrente que
Analisando as práticas ordinárias no aqui e agora sempre localizado
das interações, ela vem somar-se a outras correntes mantidas à
margem da sociologia oficial, em particular a sociologia de
intervenção que leva também em conta o fato de todo o grupo social
ser capaz de se compreender a si mesmo, comentar-se, analisar-se.
[...] existe mesmo um vínculo muito estreito entre a etnometodologia
e as sociologias de Durkheim e de Weber. A Etnometodologia não é
um ramo separado do conjunto da pesquisa em ciências sociais.
Pelo contrário, acha-se em relação, mediante múltiplas ligações,
com outras correntes que, como o marxismo, a fenomenologia, o
existencialismo e o interacionismo, alimentam a reflexão
contemporânea sobre a nossa sociedade.

Ao ampliar reflexões acerca dessa perspectiva metodológica, resultantes
de aproximações73 de leituras iniciais apresentadas por Coulon (1995), percebi,
ainda, que a etnometodologia ocupa espaços em várias universidades americanas e
européias, principalmente a partir da publicação mais expressiva sobre o assunto,
elaborada por Harold Garfinkel, sob o título Studies in Ethnomethodology.
Nestes estudos, Garfinkel, afirma que a Etnometodologia se interessa
pelos mesmos fenômenos que a sociologia trata. Destaca-se, à luz da base teórica e
epistemológica, por romper radicalmente com modos de pensamento da sociologia
tradicional, sendo considerada pelo autor para além de uma teoria, uma perspectiva
de pesquisa, uma postura intelectual. Entendimento que, na época, ao promover
uma ampliação do pensamento social, provoca ao mesmo tempo, uma verdadeira
73

Consideramos aproximações pela complexidade e amplitude do campo referencial teórico acerca
dos estudos respaldados pela Etnometodologia.
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efervescência no seio sociológico na maneira de pensar os fenômenos sociais.
Nesse sentido, Coulon (1995, p.15) afirma que
A palavra ‘Etnometodologia’ não deve ser entendida como uma
metodologia específica da etnologia ou uma nova abordagem
metodológica da sociologia. Sua originalidade não reside aí, mas em
sua concepção teórica dos fenômenos sociais. O projeto científico
dessa corrente é analisar os métodos – ou, se quisermos, os
procedimentos - que os indivíduos utilizam para levar a termo as
diferentes operações que realizam em sua vida cotidiana. Trata-se
da análise das maneiras habituais de proceder, mobilizadas pelos
atores sociais comuns a fim de realizar suas ações habituais.

Sendo assim, considerada para além de uma teoria, é uma perspectiva de
pesquisa, uma postura intelectual que leva em conta a visão dos atores brincantes
de pesquisa, em qualquer que seja o objeto investigado, pois, o que se destaca é o
sentido e significado que esses atores brincantes atribuem aos objetos, às
situações, aos símbolos que os cercam, a partir dos quais os atores constroem seu
mundo social. É importante ressaltar que na literatura esse tipo de perspectiva de
pesquisa tem uma aplicabilidade74 no campo da Educação.
E, mais recentemente, tem sido bastante aplicada em estudos na área da
Educação Física sobre corporeidade, no domínio e no campo do lazer75. Um dos
argumentos da opção reside no fato de se constituir numa perspectiva metodológica
desveladora do mundo vivido, e seus princípios para compreender, comentar,
analisar, interpretar, apreendendo os fenômenos a partir das interações com e no
social, possibilitando a compreensão dos nexos inerentes necessários ao olhar e ler
o mundo.
Ao explicitarmos nossa apreensão metodológica sobre a investigação
empírica, que tem na experiência imediata das relações e inter-relações manifestas
cotidianamente, partimos da seguinte questão de fundo para aprofundarmos a base
investigativa: que contribuições os procedimentos investigativos da Etnometodologia
possibilita desvelar, numa dada práxis social em estudos no domínio e no campo do
lazer, mediados pelos estudos da corporeidade, no campo da educação?
74

Utilizo a expressão certa, aplicabilidade, pelo fato de que ao realizar um levantamento de
pesquisas com base na Etnometodologia, não encontrei um acervo que possa ser considerado
amplo. Entretanto, vale ressaltar que no Programa da Pós-Graduação, é oferecido um Ateliê de
Pesquisa sobre Etnometodologia em Educação.
75
Na Educação Física, Corporeidade e Lazer, ver os estudos de Lucena (2003); Pires (2002); França
(2001); Rizzuti (2001) e Votre (2001).
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Ao buscarmos respostas à essa questão, no passo a passo da literatura,
tornava-se evidente que este paradigma interpretativo favorece a utilização de
procedimentos de análises da práxis social, explicitando o sentido das ações
experienciadas por cada ator e atriz em seu dia-a-dia.
Para Garfinkel (1967, p. 31), esse tipo de reflexão busca a explicação das
práticas sociais com o propósito de identificar os métodos que os indivíduos utilizam
para dar sentido e, ao mesmo tempo, construir suas ações cotidianas, ou seja,
comunicar, tomar decisões, raciocinar, viver, construir. Quer seja ação de cunho
trivial ou erudita, a Etnometodologia centra-se na expressividade cotidiana como
espaço de transformações e implicações sociais, em que são concedidas às
atividades corriqueiras da vida cotidiana a mesma atenção que habitualmente se
presta aos acontecimentos extraordinários, tentando compreendê-los

como

fenômenos de direito pleno. É nessa direção que a abordagem etnometodológica
aponta estudos do lazer, mediados pela corporeidade, no campo da educação,
trazendo as possibilidades teóricas de adentrar a práxis e desvelar de que forma os
brincantes sociais vão dando sentido e significado aos objetos, pessoas e símbolos
com os quais constroem seu mundo social.
A função crítica e criadora dos brincantes ao agir diretamente na
construção de sua vida social e, principalmente, pela presença dos diversos fatores
que interferem nas relações estabelecidas nessa construção. “Define-se a interação
como uma ordem negociada, temporária, frágil, que deve ser permanentemente
reconstruída a fim de interpretar o mundo” (COULON, 1995, p.16).
Cabe ressaltar como essa capacidade atribuída aos brincantes tem
sustentação teórica, ao propor estudar os processos de interpretação para
utilizarmos todos os dias, no sentido que dá para nossas ações e às dos outros a
relevância que é dada às ações e às implicações do cotidiano.
Schutz (1979, p. 202-203), ao realçar o sentido e o significado subjetivo da
interação da pessoa em seu mundo vivido e deste buscar o alimento da cultura
social para reorganizar e ampliar sua interpretação e ação no mundo observa que
Até aqui a nossa análise de comunicação no presente vívido do
relacionamento de Nós ficou restrita à perspectiva de tempo
envolvida nela. Temos agora de considerar as funções específicas
dos movimentos corporais do outro, enquanto campo de expressão
aberto à interpretação, como signos do pensamento do outro. Está
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claro que a extensão desse campo, mesmo se a comunicação
ocorre no presente vívido, pode variar consideravelmente. Ela
alcançará o seu máximo de existir entre os parceiros comunidade
não só de tempo, mas também de espaço, isto é, no caso que os
sociólogos chamam de relação face a face.

Implica na necessidade de buscar na experiência cultural um saber que
possa nortear reflexões acerca da práxis no domínio e no campo do lazer, numa
perspectiva

de

qualificação

e

valorização.

Saber

expresso

com

virtudes

universalmente buscadas e incorporadas venha estabelecer relações mútuas e
influências recíprocas entre as possibilidades de experienciar a práxis do lazer,
numa perspectiva de preparar e estimular enfrentamentos das incertezas,
provocando a reflexão para optar por experiências lúdicas que levem em conta a
complexidade de suas próprias finalidades.
Nesse sentido, ressaltam-se as contribuições que uma investigação
etnometodológica traz à formulação de processos para ensinar/aprender, mantendose resistências a uma dada visão fragmentada, dogmática, reducionista de
corporeidade, a uma dada visão funcionalista, à crítica alienante e alienada do lazer,
que desmonte concepções limitadas e limitantes acerca da educação.
Essa possibilidade de formulação metodológica resgata, na ética do
gênero humano, a experiência lúdica como experiência estética que faz surgir uma
nova ética que visa compreender a corporeidade como íntegra relação
homem/mulher-sociedade cultural e historicamente vivida. Isso pressupõe respeito à
unidade na diversidade, buscando desenvolver uma ética solidária, uma ética da
compreensão, uma ética do gênero humano. “El método representa también la
disposición del creador a un modo determinado de transformación artística del objeto
reflejado mediante la tipización o la idealización, por la via de la diferente
correlación[...]” (KOPRINAROV, 1982, p. 70).
Nesse tipo de abordagem, os brincantes são os agentes centrais do
processo, pois imprimem sua participação de forma concreta no desenvolvimento da
investigação e na construção do conhecimento. Sendo integrantes desse processo,
adquirem capacidade para interpretar os fenômenos, atribuindo-lhes sentido e
significado, na medida em que vivem a experiência cultural em sua trajetória de vida.
Em Morin (1980, p. 325) encontramos inspiração para compreendermos este sentido
e significados expressos pela vida de cada brincante
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A vida apresenta-se sob caracteres tão diversos que nenhuma
definição consegue abarcá-los e articulá-los em conjunto. Logo que
queremos aprender a sua unidade, faz surgir noções que deveriam
excluir-se umas às outras. É unicamente física, e é diferente de
todos os outros fenômenos físicos. É espécie e é indivíduo. É
descontinuidade (nascimentos – existências/morte) e é continuidade
(ciclos, anéis, processos). É reprodução e são trocas. É invariância
e são variações. É constância e é renovamentos. É conservação e é
evolução. É repetição e é inovação. É integração e é disseminação.
É egocentrismo e é ego-autruismo. É economia e é desperdício. É
regulação e é ubris. Produz finalidades, mas não procede de
nenhuma finalidade, e a finalidade de suas finalidades é incerta.

Esta compreensão foi guia para todo processo metodológico, ou seja, deu
o tom e o som para a chamada de nossos brincantes para frevar o frevo científico
das descobertas sobre o saber da experiência cultural, saber vivido pelos brincantes
em sua vida em diferentes contextos e diferentes dimensões. De suas experiências
culturais, de uma forma ou de outra, são trazidas para as aulas e as pesquisas que
esses brincantes desenvolvem em sua ação docente.
A base de sustentação desta compreensão é composta por três pilares
pedagógicos que emergem do legado de Paulo Freire.
Primeiro: da indignação ao império capital que oprime o humano.
...humanos e legítimos dos desvalidos, o de ser, o de viver
dignamente, o de amar, o de estudar, o de ler o mundo e a palavra, o
de superar o medo, o de crer, o de repousar, o de sonhar, o de fazer
coisas, o de perguntar, o de escolher, o de dizer não na hora
apropriada, na perspectiva de permanente sim à vida, já não seria a
ética do mercado (FREIRE, 2000, p.117-118).

Segundo: dos sonhos possíveis constituídos de utopias ou justiça social.

... para mim, é impossível existir sem sonhos. Como é que podemos
aceitar esses discursos neoliberais que vêm sendo apregoados como
verdadeiros e manter vivos os nossos sonhos? Uma maneira de
fazê-lo creio eu, é despertara consciência política dos
educadores(FREIRE, 2001,p. 35-36).

Terceiro: da esperança viva de reconstrução, também, pelas mãos dos
educadores.
... desafiar os educandos com relação ao que lhe parece o seu
acerto é um dever da educadora ou do educador progressista. Que
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educador seria eu se não sentisse movido por forte impulso que me
faz buscar, sem mentir, argumentos convincentes na defesa dos
sonhos porque luto? Na defesa da razão de ser da esperança com
que atuo como educador. (FREIRE, 1992, p. 84)

A indignação frente aos sérios problemas do sistema educacional no
tocante à formação e prática no campo do lazer. Pouco a pouco foi despertando
sonhos possíveis de contribuir no processo de conscientização dessa formação e
prática, despertou a esperança de (re)construir outras possibilidades de situações
em experiências alimentadas pela descrição e reconstituição os saberes culturais.
Este pensar certo despertou outras indagações, sonhos e esperanças no sentido de
me disponibilizar à analisar e interpretar um objeto falante em sua expressão latente.
Daí, a opção pela etnometodologia. Para tanto, delineamos um panorama acerca
dos conceitos-chave76 dessa abordagem metodológica, o qual tem como base os
princípios da etnometodologia. Trata-se do vocabulário particular que facilita
compreender e captar, com mais precisão, o cotidiano e a importância dos nexos e
contrastes das mais diferentes práticas sociais.
Os conceitos-chaves são: realização, indicialidade, reflexividade e
accountability.

prática
realização

indicialidade

reflexividade

CARACTERÍSTICAS

(re)construir
(re)descobrir
(re)elaborar
(re)significar

linguagem
expressão
(re)ação
comunicação

accountability

CENTRAIS

descrição
constituição
reconstituição

disponibilizar
descrever
analisar
objetivar

Reflexões acerca desses conceitos-chave estimularam transcrever aqui,
parte de uma reportagem publicada pela Revista Nova Escola (agosto de 2000, p.
76

Ao prefaciar sua mais importante obra, Studies in Etnomethodology, Harold Garfinkel destaca a
importância da utilização do conceito accountability, conceito a partir do qual Louis Quéré, em
Arguments etnométhodologiques, 1984, ressalta duas características importantes – reflexividade e
racionalidade.
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20). A reportagem destaque a aplicabilidade dos mesmos na práxis vivida com
crianças de uma ONG-PE. As vivências integrativas da pesquisa e extensão
construída no domínio e no campo do lazer, mediados pela corporeidade, na área da
Educação e da Educação Física.
Destaca a reportagem:
[...] explica que é preciso escolher a temática que tenha mais
relevância para o grupo, considerando a escola, o momento, as
peculiaridades regionais e, principalmente, o interesse das crianças.
É o que faz, no Recife, a Professora Adriana Ribeiro de Barros. Há
um ano ela ensina danças e jogos nordestinos na Escola Estadual
Professor Leal de Barros. Seu objetivo é valorizar a cultura regional.
O primeiro tema do estudo foi o frevo, a mais tradicional dança
pernambucana. Os alunos fizeram pesquisas sobre o ritmo,
confeccionaram as sombrinhas e as roupas típicas e, é claro,
bailaram muito. Também foi organizada uma oficina, da qual
participaram pais e integrantes da comunidade. Na mesma escola,
George Anderson da Silva é outro professor que ultrapassa os
limites da quadra. Literalmente. Para acrescentar aulas de natação
ao currículo, ele decidiu levar a turma para a praia – ou melhor, para
dentro do mar. Nadando, prendendo a respiração enquanto
mergulha ou boiando na superfície, as crianças se divertem e vão
percebendo as mudanças que acontecem com seu corpo dentro da
água. ‘Aprendizagem e lazer não coisas opostas, mas que se
encaixam muito bem’, completa a Professora Tereza França, do
Núcleo Interdisciplinar de Estudos do Lazer, da Universidade
Federal de Pernambuco, que coordena os trabalhos de George e
Adriana – protótipos de uma nova Educação Física que incentiva a
criatividade, a participação, o espírito crítico e, claro, o lazer.

Através desse foco, o olhar etnometodológico, sempre atento às
inesperadas pistas, sensações, expressões manifestadas pelos brincantes da
pesquisa, deixava penetrar e perceber, por todos os sentidos, o mundo desenhado
pelas mensagens emitidas, permitindo dialogar entre as subjetividades e as
objetividades com novos significados.
O homem que age no mundo social, entre e sobre os seus
semelhantes, descobre que o mundo social já constituído lhe impõe
a todo momento diversas alternativas entre as quais tem de
escolher. De acordo com a Sociologia moderna, o ator tem ‘de
definir a situação’. Ao fazê-lo transforma seu ambiente social ‘de
possibilidades em aberto’ num campo unificado de ‘possibilidades
problemáticas’, dentro do qual a escolha e a decisão –
especialmente as chamadas escolha e decisão ‘racionais’ – tornamse possíveis. A suposição do sociólogo de que o ator no mundo
social parte da definição da situação é, portanto, equivalente ao
postulado metodológico de que o sociólogo tem de escrever as
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ações sociais observadas como se elas ocorressem dentro de um
campo unificado de alternativas verdadeiras, isto é, de
possibilidades problemáticas, e não de possibilidades em aberto.
(SCHÜTZ, 1979, p. 155).

Em um clima multidimensional, envolvido por uma prática reflexiva que
indica os procedimentos necessários para compreender como os brincantes situam
e incorporam em sua práxis os saberes da experiência cultural, foram estimuladas a
(re)descoberta, a (re)construção, a (re)elaboração e a (re)significação para forjar
novas representações, fornecendo ferramentas para encarar o inesperado, o
paradoxal, o contraditório e o complexo77 existente na práxis de cada brincante da
pesquisa. "Trata-se de compreender, considerando atentamente a natureza do
objeto de estudo, sua complexidade e o fato de ser livre e atuante, sempre cuidando
para não deformá-lo ou reduzi-lo” (LAVILLE & DIONNE, 1999, p. 41).
Ao mesmo tempo em que desponta a indicialidade da linguagem expressa
como comunicação e/ou de (re)ação, permite atribuir sentido e significado a cada
palavra ou gesto que configura o universo dos dados obtidos. Esse processo
investigativo permite descobertas lúdicas, dinâmicas, vivas, no bojo dos estudos no
domínio e no campo do lazer, mediados pelos estudos sobre a corporeidade na área
da educação, e abre horizontes à práxis respaldada pelo saber da experiência
cultural.
Centradas nesse eminente referencial teórico-metodológico, tomamos
decisivas posições. Eis a seguir nosso modo de proceder.

A INDICAÇÃO DOS BATUQUEIROS: OS BRINCANTES DA PESQUISA
Para fazer rufar os tambores dessa orquestração desde o momento em
que surgiram as inquietações sobre a temática estudada, tínhamos clareza de que
os batuqueiros teriam que configurar o cenário nacional e internacional do domínio e
do campo do lazer como atuantes no ensino, na pesquisa e na extensão.
Ao reconhecer a complexidade do tema, os pilares de sustentação do
77

Estas categorias estão aqui colocadas reconhecendo suas implicações e dimensões históricas e
políticas no meio acadêmico. Assim, nossa base de reflexão em relação a estas categorias tem como
referências os estudos de Kosik (1976, p. 45), quando, por exemplo, ele escreve: “a realidade, em
certo sentido, não existe a não ser como conjunto de fatos, como totalidade hierarquizada e articulada
de fatos”.
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problema estudado e todas as exigências e rigor científico da matriz conceitual
teórico-metodológica, partimos do pressuposto de que
Cultura, complexidade, corporeidade e lazer personagens de um
jogo epistemológico para o qual se espera novas perspectivas com
relação às características do campo, à participação dos jogadores e
às regras estabelecidas para se jogar. Tendo como cenário
imaginário, esse jogo epistemológico é impulsionado pela
ludicidade, no qual diferentes parcerias são firmadas, buscando
explorar novos processos da produção do saber científico que
valorizam a um só tempo a criação e o criador. Conhecer, fazer ser
e conviver são também os quatro pilares de uma Pedagogia da
Pesquisa que pretende transcender os mundos disciplinares para
realizar vôos mais ousados, visando penetrar nos mistérios da vida,
particularmente da existencialidade humana. Reconhecer a
complexidade da vida significa aceitar também que cultura,
corporeidade e lazer são fenômenos igualmente complexos,
enraizados na própria vida (CAVALCANTI, 2001, p.31).

Para a escolha dos brincantes de pesquisa, concentrada nas questões do
estudo resultantes das inquietações sobre o tema, a busca de resposta ao problema
e a concretude do objetivo, num misto cultural-poético-metodológico, as inspirações
foram alimentadas pelos ensinamentos de Ariano Suassuna78 e de Luís Câmara
Cascudo79. Como numa tese que mina cultura esses Nordestino ficariam à margem?
Ambos orientaram a linha dinâmica para refletir sobre o processo formativo na
construção de saberes da experiência cultural como referência pela identidade.
A experiência modifica, às vezes de maneira sutil e às vezes mais
radicalmente, todo processo educacional; influencia os métodos de
ensino, a seleção e o aperfeiçoamento dos mestres e o currículo,
podendo até mesmo revelar pontos fracos ou omissões nas
disciplinas acadêmicas tradicionais e levar à elaboração de novas
áreas de estudos. (THOMPSON, 2002, p. 13).
78

Nascido em João Pessoa, filho do então governador da Paraíba João Suassuna, originário do
Catolé do Rocha e de Rita de Cássia Dantas Vilar, com raízes em Desterro, Teixeira e na própria
Taperoá. Ainda criança foi para Taperoá, no sertão, onde ficou até os quinze anos. Em 1942, com 15
anos, foi para o Recife. Sua primeira peça, Uma Mulher Vestida de Sol, em 1947, foi baseada na
lenda de Mariquinha, personagem clássico do cordel, reescrita dez anos mais tarde e adaptada para
a televisão. Com mais dez peças, publicou o romance Pedra do Reino, o ensaio Iniciação à Estética e
Fernando e Isaura. Autor do Auto da Compadecida, com os saltimbancos João Grilo e Chicó, o mais
popular de todos os seus títulos, que foi adaptado pelo diretor Guel Arraes para a TV em 1999 e no
ano seguinte para o cinema. Ariano percorreu mais de 200 cidades para apresentar as famosas
aulas-espetáculo, verdadeiros shows de cultura popular que sacodem as platéias inclusive de jovens,
por onde passa. Ao encerrar as palestras, deixa uma sensação quase eufórica de que vale a pena
apostar num Brasil que ainda não existe.
79
Com notável erudição lingüística, coloca o leitor diante da própria simplicidade humana nascida
com o gesto puro, levando-o a entender os gestos comuns ao seu dia-a-dia como elementos
indispensáveis de sua própria cultura.
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Reservando-se

suas

peculiaridades

e/ou

especificidades

poéticas

nordestinas, revelam que seus personagens ora são criações, ora são (re)criações
do cotidiano, do seio cultural no qual a “história ou a lenda” se insere dos caminhos
e estradas percorridos. Mas, sobretudo, são personagens que se envolvem com o
canto cantado do verso vivo e presente em seus folhetos de cordel, livros, peças e
filmes, que fazem sentir a beleza da escrita, contemplar seu apurado gosto pelo
erudito-popular.
Enfim, que fazem sentir prazer em sua companhia.
DOS CRITÉRIOS:
Na esteira dessa referência, com rigor, mas, sobretudo, contaminadas
pela clara intencionalidade de sentir prazer durante toda a produção acadêmica,
fomos estabelecendo critérios que referendaram a escolha dos brincantes do
estudo. Esta intencionalidade busca âncora nos argumentos de Delors (1999, p.
90), ao fazer referência aos pilares do conhecimento. Pois, evidenciam-se em suas
argumentações aspectos centrais nos incorporam sentidos e significados ao
relacionar critérios de escolhas dos autores na direção de:

...aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da
compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio
envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar
com os outros em todas as atividades humanas; finalmente
aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. É
claro que estas quatro vias do saber constituem apenas uma, dado
que existem entre elas múltiplos pontos de contatos, de
relacionamentos e de permuta.

Com essas reflexões desenhamos ritmadas pelas práticas lúdicorevolucionárias os seguintes critérios, a saber:
¾ Ser Profissional atuante na área da Educação Física e/ou Educação;
¾ Ter Formação ou estar em processo de formação em Curso de Pós-Graduação –
Mestrado ou Doutorado;
¾ Ter produzido e publicado em periódicos especializados no domínio e no campo
do Lazer nos últimos cinco anos;
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¾ Ter publicado nos anais do CONBRACE, ENAREL, ENDIPE e/ou ANPED, pelo
menos nas últimas três edições de cada um desses eventos;
¾ Ter publicações abordando temáticas tais como formação profissional, saberes,
competências, corporeidade e/ou práxis social;
¾ Atuar no domínio e no campo do lazer como professor(a)-pesquisador(a)orientador(a), no ensino superior em nível de Graduação e/ou Pós-Graduação;
¾ Participar como pesquisador(a) integrante de Grupos de Pesquisas (CNPq CBCE e/ou em instituição de ensino superior).
DA IDENTIFICAÇÃO:
A partir dos critérios, elaboramos um mapeamento80 acerca do estado da
arte, localizando em anais de eventos científicos as produções no domínio e no
campo do lazer para identificar os brincantes a partir do mapeamento da:
1. Produção e publicação do conhecimento no domínio e no campo do Lazer,
nos últimos cinco anos;
2. Produção e publicação nos anais do CONBRACE, ENAREL, ENDIPE e/ou
EPENN, pelo menos nas últimas três edições de cada um desses eventos;
3. Produção e publicação com as temáticas formação profissional, saberes,
competências, corporeidade e/ou práxis social;
4. Relação de pesquisadores(as) integrantes de Grupos de Pesquisas, via
Diretório Nacional do CNPq, Currículo Lattes e Relatório do GTT LazerCBCE;
4.1 - Atuação na área da Educação Física e/ou Educação
4.2 - Título de Mestrado ou Doutorado ou em processo de titulação
4.3 - Atuação como professor(a)-pesquisador(a)-orientador(a) no ensino
superior em nível de Graduação e/ou Pós-Graduação
4.4 - Integração em Grupos de Pesquisas cadastrados no Diretório
Nacional do CNPq.

80

Para este momento, contamos com a colaboração dos acadêmicos(as) pesquisadores(as) que
integram o NIEL-UFPE e a BACOR-UFRN. O protocolo de registro dos dados desses mapeamentos
está no Anexo 3.
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Desse mergulho informativo, dezenove professores(as)-pesquisadores(as)
foram identificados como possíveis atores de pesquisa por atenderem a cada critério
adotado.
DOS CONTATOS:
No passo e no compasso ritmado pelo som dos dados evidenciados,
estabelecemos contatos via Internet – e-mails, fazendo o convite81 a cada um(a)
dos(as) pesquisadores(as), mestres, doutores(as) e doutorandos(as).
Os mesmo deram um retorno82 imediato e extremamente positivo, o que
deixou-nos bastante satisfeitas, pois com este retorno foi excelente definir nosso
universo de pesquisadores. Dos dezenove escolhidos e convidados, quatro não
poderiam

participar,

lamentavelmente,

por

conta

de

outros

compromissos

assumidos.

DOS ENCONTROS:
O 14º ENAREL – Encontro Nacional de Recreação e Lazer, realizado na
Universidade de Santa Cruz do Sul - RS, no período de 13 a 16 de novembro de
2002. Este evento contou com ai Coordenação Geral do Professor Ademir Muller e
da Professora Miria Suzana Burgos.
Como se trata de um evento que congrega a grande maioria dos
estudiosos do Lazer, e, com certeza, encontraria os atores eleitos da pesquisa.
Assim, optei por ser o local do Encontro Marcado para realizar as Entrevistas
Narrativas. Além dessa congregação de pesquisadores das mais diferentes áreas do
conhecimento e, principalmente, do domínio e do campo do lazer, o ENAREL é um
evento histórico da área, garantindo assim a inclusão desta pesquisa em seus anais.
Esta opção facilitou o processo de entrevistas, pois potencializou recursos
financeiros de deslocamentos, levando-se em conta a distância geográfica brasileira.
Do total de atores, de quinze professores(as)-pesquisadores(as), totalizando 07
Estados: Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio grande
do Norte e Alagoas.

81
82

Modelo do Convite para Entrevista-Narrativa no Anexo 4.
Síntese do retorno dos professores-pesquisadores ao convite no Anexo 5.
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Entretanto, devidos aos imprevistos pessoais e profissionais, quatro dos
quinze atores não estiveram presentes no ENAREL-2002, o que exigiu esforço
acadêmico-financeiro para realizar as entrevistas narrativas em seus Estados.
Daí, ao término do ENAREL, seguimos viagem para Londrina, Maringá e
Campinas. Mas, assim mesmo não foi possível completar a meta de 15
pesquisadores, o limite físico e financeiro impôs nosso regresso à Recife, ficando
uma entrevista a ser realizada.
No ano seguinte, maio-2003, recebi um convite para participar do I
Encontro do Grupo Temático Lazer-CBCE, em Curitiba-PR. Neste mesmo encontro
o 15º ator estaria como palestrante. Fiz um contato via e-mail e confirmamos a
entrevista narrativa para o final daquele evento.
Assim foi possível atingir a delimitação dos 15 pesquisadores, atoresbrincantes da pesquisa.

A BATUTA INSTRUMENTAL: ENTREVISTA NARRATIVA
A materialidade das entrevistas narrativas foi guiada por um Texto
Norteador83, construído com as bases epistemológicas e metodológicas do estudo,
as quais asseguravam Oe princípios e os pressupostos adotados para o
desenvolvimento da pesquisa.
Este texto foi entregue com antecedência com a finalidade dos(as)
atores(as) tomarem conhecimento dos caminhos da construção do estudo. No final
do texto apresentavam duas questões básicas e norteadoras da narrativa.
Após a indicação dos brincantes da pesquisa, levando em conta o caráter
empírico do processo investigativo, passamos a refletir sobre qual seria o
procedimento adotado para coletar os dados necessários ao estudo.
A intencionalidade da opção pelo instrumento girava em torno de que o
mesmo deveria se constituir numa fonte fluente, segura e cientificamente reveladora
das idéias, das formulações, das propostas, das diferentes concepções dos
brincantes da pesquisa.
Um instrumento canalizador de informações com sentido e significado de
aplicabilidade para a práxis na área da educação, constituído a partir de eixos
83

Modelo do Texto Norteador, em Anexo 6.
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circulares84, provocando nos brincantes de pesquisa o desejo de comunicar de
forma dialética suas experiências, para ser possível:

CONTRA A HOMOGENEIDADE

DIFERENÇAS

EIXOS
CONTRA A
HIERAQUIA

IGUALDADE

CIRCULARES
ENTREVISTA
NARRATIVA

CONTRA A
UNIDADE

FRAGMENTAÇÃO
E A CISÃO

1. Situar as polêmicas atuais em torno da problemática no domínio e no
campo do lazer, mediadas pelos estudos da corporeidade, na área da
Educação e da Educação Física;

2. Revelar as raízes do tronco histórico e das matrizes teóricas das
concepções asseguradas pelos possíveis brincantes da pesquisa;

3. Elucidar como os possíveis brincantes da pesquisa situam e
incorporam o saber da experiência cultural em sua práxis;

4. Expressar o saber da experiência cultural no processo formativo
institucionalizado – escolarização, graduação, pós-graduação e/ou nãoinstitucionalizado – autoformação, ONGs, dentre outros.

84

Para a estruturação dos eixos circulares tomamos como referências os fatores de oposição à
homogeneidade, fragmentação e hierarquização do cotidiano ou linhas de ação apontadas por
Lefebvre (1981, p.121).
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Esses quatro pilares, numa dinâmica cíclica, alimentaram a decisão na
direção do instrumento qualitativo aos preâmbulos teórico-metodlógicos indicados
pelos princípios da Etnometodologia. Tivemos a clareza que deveria constituir-se
não só um canalizador de informações, como também, para permitir uma construção
coletiva do conhecimento pela pesquisadora em conjunto com os professorespesquisadores no domínio e no campo do lazer.
Na realidade, o acesso a todas essas possibilidades foi determinado pela
esteira da Etnometodologia, que, a cada reflexão, a cada embate teórico, propiciava
a construção do caminhar e do proceder metodológico, sem, contudo, perder a
coerência, a lógica e a radicalidade científica.
Dialeticamente a relação teórico-prática estimulava firmar um pouco mais
os pés no chão investigativo, cenário de manifestações que se consolidam através
de conflitos, contrastes, mutações e transformações, numa tentativa de experimentar
com mais intensidade o som dos tambores ritmados pela orquestração cultural
composta pelos brincantes da pesquisa, sem medo de errar, sem medo de enfrentar
o novo e o inesperado e tomando como critério fundante a totalidade e a
complexidade inerente à práxis social, o caminho etnometodológico sinalizou como
procedimento de coleta a Entrevista Narrativa85.
A continuidade do trabalho de coleta dos dados foi norteando-se num
refletir constante acerca da mesma, levando em conta o entendimento de que
entrevistas constituem uma técnica alternativa para se obter dados em contato direto
com a fonte escolhida. Entretanto, este entendimento lhe confere o atributo de ser
considerada como um elemento limitante à possibilidade de que os(as)
entrevistados(as) forneçam informações não muito precisas, como também, corre-se
o risco de que o(a) entrevistador(a) assuma uma postura não adequada e venha a
distorcer as informações obtidas.

85

A referência teórica adotada neste estudo vem das seguintes fontes: em Chaves (1999) Pesquisa
narrativa: uma forma de evocar imagens da vida de professores; em Benjamin (1988) Obras
Escolhidas; em Leite (1987) O foco narrativo; em Clandinin (1995) Teachers professional knowledge
landscapes; em Pires (2002) O fenômeno da ludicidade no jogo crítico e criativo da vida de
professores pesquisadores em corporeidade; em França (2002) Lazer uma história que se conta: a
produção crítico-científica e o encantamento sensível de pesquisadores no domínio de estudos da
educação, educação física, esporte; em Jovchelovitch & Bauer (2002) Representações sociais e
espaço público: a construção simbólica dos espaços públicos no Brasil; em Teixeira (1999) Imagens
da cultura: um outro olhar; em Bauer e Gaskell (2002) Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som:
um manual prático.
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Mas, não temos dúvidas que este limite depende da base teórica que
sustenta

e

sistematiza

a

entrevista

narrativa.

Portanto,

a

abordagem

etnometodológica aponta princípios que estimula o narrador a realizar um percurso
imersível, descrevendo detalhes sobre o que lhe é perguntado. Benjamim (1998)
reconhece que por muito tempo, a narrativa, passou a ser desvalorizada em função
do discurso não-narrativo. Esse fato deve-se à idéia da sofisticação racional em
contraposição ao sentimento e à importância atribuída às diferentes formas de
contar histórias.
Em se tratando da contribuição da narrativa para o desenvolvimento
profissional do professor, Susan Chase(1995) observou que, quanto
mais ela ensinava, mas entendia que... nós professores não somos
senão nossas anedotas, reflexões sobre nossas experiências. Como
professores, tornamo-nos as histórias que escolhemos para contar.
(CHAVES, 1999, p. 125)

A arte de contar, escrever, ouvir e registrar sentimentos, expressões
verbais e não verbais permite aos brincantes da pesquisa, incluindo-se o(a)
pesquisador(a), adentrar por barreiras culturais, descobrir o poder do ego,
aprofundar perspectivas e possibilidades abrigando em essência a complexidade do
pensamento sobre e para a vida.
Ouvi e/ou escutar as narrativas aos poucos suscitava imagens de práticas
e discussões acadêmicas desenhadas ao longo da historicidade dos avanços que o
lazer passava a ganhar após a década de 80 e 90. Os as atores (as) se encantavam
e me encantava com tantos contos, histórias, fatos, contradições, empreendimentos.
A dinâmica da entrevista narrativa, neste estudo, possibilitou retratar os
limites e as possibilidades de situações da práxis narrada pelos(as) professores(as)pesquisadores(as), suas expressões e o sentido e significado que atribuem à ação
no domínio e no campo do lazer.
Dado o caráter da abordagem etnometodológica, foi possível situar nessa
dinâmica os princípios indicados por que discutem questões teóricas na
reconstrução das bases da entrevista narrativa, destacando ser necessário adotar o
princípio da organização prévia – referem-se à elaboração de questões, contatos e
definição de equipamentos; o princípio da organização durante a entrevista – que se
refere ao emprego de audiovisual, protocolo de anotações, cumprimento de horários;
e o princípio da narrativa fluente – não interromper o narrador(a), evitar a
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expressividade verbal do pesquisado(a), estimular a narrativa pela expressão nãoverbal.
Assim, por lidar de perto com experiências humanas, a abordagem
narrativa aproxima com laços mais estreitos o pesquisador e o
processo investigativo. Para Barthes (1993, p. 251-252), pela
diversidade de formas, por ser aplicável em estudos com diferentes
atores, idade, gênero, sexo, lugar, sociedade, por sua característica
de ter começado “com a própria história da humanidade e nunca
existir em nenhum lugar e em tempo nenhum, um povo sem
narrativa”, os fatos narrados por grupos sociais e comunidades
culturais diferentes apresentam traços específicos e característicos
e suas experiências e seus modos de vida, além de independer da
educação e competência lingüística de cada indivíduo. (LUCENA,
2003, p. 25).

Mergulhados(as) nos pensamentos de suas experiências, a dinâmica da
entrevista narrativa, pouco a pouco, permitia aos atores e às atrizes da pesquisa
apropriarem-se de momentos da vida pessoal e profissional, expressando uma
diversidade cultural que os(as) revela como seres humanos, singulares e múltiplos.
Aqui se evidencia o que Morin (2000, p. 61) chama de Homo Complexus, fazendo
explodir o “... multifacetado do humano: o destino da espécie humana, o destino
individual, o destino social, o destino histórico, todos entrelaçados e inseparáveis”.
De acordo com os estudos de Bauer e Gaskell (2002), esse procedimento
investigativo é também considerado como um método de pesquisa qualitativa que,
não-estruturada, tem aplicabilidade em profundidade, projetando narrativas acerca
de experiências vividas junto a pessoas, lugares, eventos que constituem parte da
história de cada um. Nos caminhos da literatura, estudos e pesquisas de caráter
qualitativas destaca-se por não se definir por si só. O que geralmente, ocorre em
relação a pesquisa quantitativa. Com certeza, os dados desta última opção de
pesquisa têm contribuído para análises de dados em pesquisas qualitativas. Ao
caracterizarmos as diferenças e similaridades destes tipos de pesquisas pode-se
destacar que a pesquisa qualitativa prima pelo envolvimento, de nível ético, do
pesquisador(a), as diferentes possibilidades que podem ser adotadas para a coleta
de dados,

a função importante do ator,o qual deve receber todo respeito do

pesquisador.
A entrevista narrativa possui características específicas, dentre outras, não
impõe estrutura de perguntas semi-estruturadas e/ou fechadas. Consideramos que
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estes tipos de perguntas podem de alguma forma, mascarar as respostas dos
entrevistados, como, também, não selecionar temas e tópicos e, menos ainda, impor
ordenação de perguntas, tornando o pesquisador(a) mais diretamente ligado ao
processo investigativo, numa inter-relação com o universo de pesquisa.

AO SOM DOS TAMBORES: PASSO A PASSO PARA A ENTREVISTA NARRATIVA
Espaço necessário à realização da entrevista narrativa:

Foi solicitado à Coordenação do ENAREL um espaço confortável, com
condições de filmagem e boa acústica para entrevistar os brincantes. Esta
solicitação foi atendida de imediato pela Coordenação Geral do 14º. ENAREL, pelo
Professor Ademir Muller e pela Professora Miria Suzana Burgos, os quais
disponibilizaram uma sala climatizada com todos os meios necessários ao trabalho.
Vale ressaltar que a disponibilidade e atenção da Coordenação do 14º. ENAREL
propiciaram realizar o processo de entrevista com tranqüilidade e numa acomodação
própria dos pesquisados(as) e que este trabalho não teria as excelentes condições
de como coletar os dados necessários sem a colaboração disponibilizada por esta
coordenação. O espaço foi organizado antecipadamente, com cuidados para
garantir um ambiente agradável, propício a deixar os entrevistados descontraídos e
conectados na entrevista.

Equipamentos necessários à realização da entrevista narrativa:
¾ Gravador com fitas personalizadas para cada brincante;
¾ Filmadora com fitas de vídeo cassete de 8 mm individualizadas e personalizadas
para cada brincante;
¾ Protocolo de identificação com um mapa nominal - instituição de origem86.
¾ Protocolo com um mapa individual para anotações de dados, pistas e destaques
expressos pelos brincantes da pesquisa87;

Cada entrevista:
86
87

Modelo do protocolo no Anexo 7
Modelo do protocolo no Anexo 8
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No ENAREL, no primeiro contato, marcamos o horário de cada entrevista,
indicando onde ficava situada a sala do encontro. Para cada entrevista utilizamos
em torno de 01 hora. Ao término de cada entrevista narrativa, foi entregue aos(às)
entrevistados(as) um artesanato alusivo ao carnaval de Pernambuco88.
De volta do ENAREL:
De volta à Recife, com a bagagem mais pesada pelo volume de dados
coletados, foram enviados aos brincantes e-mails de agradecimento pela
participação89.
Logo em seguida, também foi solicitado de cada brincante elaborar, em no
máximo duas laudas, um CV – Currículo Vida90, levando em conta “quem são os
atores e as atrizes da pesquisa”. Ou seja, como cada um pode falar sobre si
mesmo(a), destacando suas experiências culturais, relacionando-as com sua vida
acadêmica, pessoal, política, afetiva, enfim, tudo aquilo que possa ou deseja falar.
Esse CV - Currículo Vida, orientou a elaboração do Capítulo Especial da tese –
Orquestração Cultural, dedicado aos atores e atrizes.
É interessante destacar que, apesar da pronta resposta dos(as)
brincantes, alguns(as) afirmaram ter dificuldades em autonarrar-se, no que foram
necessários outros esclarecimentos e sugestões para venceram o desafio de
escrever sobre suas experiências culturais, no plano solicitado pelo CV - Currículo
Vida. A cada CV - Currículo Vida recebido, logo em seguida, enviamos e-mails de
agradecimento91 pela atenção e pela disponibilidade.

O ENSAIO PARA AS ANÁLISES: ORGANIZAÇÃO DOS DADOS COLETADOS
1. Transcrições das Fitas:
¾ Solicitação de colaboradores para a transcrição das 15 fitas gravadas92;
¾ Elaboração do roteiro orientador das transcrições;
¾ Distribuição das fitas gravadas;
88

Imagem da Mascote da Tese entregue aos brincantes da pesquisa no Anexo 9
Modelo do e-mail enviado no Anexo 10
90
Modelo do e-mail enviado no Anexo 11
91
Modelo do e-mail enviado no Anexo 12
92
Mais uma vez, contamos com a colaboração dos integrantes do NIEL-UFPE e da BACOR-UFRN.
Modelo do Mapa de Colaboradores no Anexo 13
89
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¾ Revisão do conteúdo das transcrições;
¾ Decodificação dos textos das narrativas levando em conta o Ser –
Domínio e o Campo;
¾ Revisão de português das transcrições;
¾ Construção do Capítulo Especial;

Após o recebimento das transcrições das fitas, realizadas pelos monitores
do NIEL-UFPE e da BACOR-UFRN, enviamos e-mails de agradecimentos pela
colaboração93.
Toda essa experiência investigativa ecoa em nossos sentidos como os
Tambores94 Silenciosos que propiciaram (re) pensar a práxis social no domínio e no
campo do lazer em integração do ensino, pesquisa e extensão.
Em todo esse processo metodológico, os (re)conhecimentos de seus
valores nos fazem estimar que o saber construído de maneira dinâmica e o fluir do
processo em cada momento da investigação, especialmente pela pesquisa, vale a
pena ser obtido, e que vale a pena seguir os meios para nele chegar.
Como afirma Laville e Dionne (1999, p. 96):
Isso exige curiosidade e ceticismo, a confiança na razão e no
procedimento científico e, também, a aceitação de seus limites.
Sejamos mais precisos. Que o pesquisador seja uma pessoa
curiosa e cética é evidente, pois, pelo contrário, quem aceita
cegamente que as coisas sejam como são não será jamais um bom
pesquisador. O pesquisador tem o gosto por conhecer. Não se
acomoda diante da ausência de um conhecimento, principalmente
quando percebe um problema para cuja objetivação ou resolução a
pesquisa poderia contribuir. Sabe decodificar o saber que lhe é
oferecido pronto, especialmente quando imposto.
Gosta de
questionar o modo como o saber foi construído, os valores que o
fundamentam, e de se perguntar se poderia existir outro mais
satisfatório. Sobretudo, desconfia das explicações do sendo comum,
que devido à sua evidência aparente, muitas vezes, são as mais
problemáticas. Tende, portanto, a questioná-las, reconsiderá-las,
para verificar seu fundamento. Mas ser curioso e cético conduz a
considerações, a iniciar pesquisas com freqüência. Esse
procedimento exigirá trabalho e esforço, que somente
empreenderemos se estivermos convencidos de que nos levarão a
um saber mais válido. Deve-se, portanto, confiar na razão e no
procedimento científico, acreditar que o saber assim criado é de
93

Modelo do e-mail enviado no Anexo14
Essa é uma cerimônia afro-cultural, envolvente, que valoriza a complexidade, a corporeidade e a
plenitude humana, realizada toda segunda-feira de carnaval, no Recife-PE.
94

104
natureza diversa do que provém da intuição, do senso comum, da
autoridade ou ainda das explicações míticas.

Ao valorizar o saber da experiência cultural acumulado junto aos atores e
às atrizes de pesquisa, valorizamos também nosso saber, o que sem dúvida exigiu
curiosidade e ceticismo. Esta valorização imprime confiança na razão e no
procedimento científico, estimulando e desencadeando vontades e intenções
político-acadêmicas de produzir e aprofundar conhecimentos para socializá-los.
Todos os entrevistados de uma forma ou de outra estimularam nosso pensar e
argumento para escrever a tese.
Para a organização final da tese e considerando a metáfora escolhida
para deslizar nos passos e nos compassos do texto, optamos por navegar na
Internet e escolher algumas imagens ilustrativas. Na inspiração das letras,
pensamentos e reflexões das narrativas dos brincantes e da cumplicidade dos
autores, passei a navegar na Internet e encontrei algumas imagens que
conquistaram meus olhos, meu coração e expressavam tudo que o texto da tese
cantava, falava, ensinava e tocava.
Agradavelmente encontro uma exposição no Canadá e, para minha
surpresa ainda maior, era de um artista pernambucano – Márcio Melo, Arquiteto e
Pintor Pernambucano, residindo no Canadá há quinze anos, que tem realizado
exposições de suas pinturas no Canadá, no Brasil e na Europa95.
Após depositar a tese no programa passamos a organizar a defesa que
ficou marcada para 30 de maio às 16 horas no Auditório da Biblioteca Central da
UFRN. Enviamos um convite96 pela Internet e também entregamos convites
pessoalmente. Além da defesa que foi realizada no dia 30, no dia 31, sábado,
realizamos o Seminário Propositivo da Tese, no qual contamos com a participação
da Comissão Examinadora da Tese. Para divulgação, elaboramos um cartaz, um
folder do Seminário Temático97, enviado pela Internet e entregue pessoalmente.
Por fim, por nossa solicitação, o Profº. Dr. Edmilson Ferreira Pires, um dos
membros da banca, em contato com a Pró-Reitoria de Extensão providenciou um
certificado98 para ser entregue aos participantes do Seminário Temático.
95

Modelo do e-mail enviado no Anexo 15
Modelo do e-mail enviado no Anexo 16
97
Modelo do e-mail enviado no Anexo 17
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Modelo do e-mail enviado no Anexo 18
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AQUARELA BRASILEIRA:
O COLORIDO CULTURAL DOS BRINCANTES DA PESQUISA

O ENDURO - 2002
MÁRCIO MELO - PE

Em nenhum outro momento da história se fez tão importante fixar novos caminhos,
habilidades e atitudes para a valorização da cultura. O recreio e o divertimento, assim,
podem ser compreendidos como um meio para se alcançar finalidades que vão além da
busca de satisfação, compreendendo e aprofundando a dinâmica do lazer como
acontecimento social e cotidiano. As emoções, as aventuras e os riscos, tornam-se,
então, os novos estilos de viver atualmente, enquanto dinâmicas metafóricas dos novos
estilos de viver, no âmbito do lazer. “E de laço e de pó”, buscar desnudar o próprio
processo de conhecimento, porque não é raro ver os pés da ciência se atrapalharem no
movediço terreno das festas e folias. Nesse processo, fatos são revisados, como numa
caixa de brinquedos, numa tentativa de compreensão de seu funcionamento, de seu
uso e de sua apropriação. E fazer emergirem novos valores de cooperação e
solidariedade, de um convívio harmonioso e justo entre os homens. Vivemos numa
sociedade em trânsito na qual, nos últimos anos, co-existe um conjunto de
descontinuidades na história humana, o que exige, portanto, consolidar relações de
cooperação e ajuda mútua, o que caracterizaria um comportamento humano mais
solidário, em que a valorização do tratamento do lazer de forma não reducionista ou
generalista, que deve considerá-lo não apenas como atividade, mas como manifestação
humana. Sobretudo, reconhecendo valores próprios da região e respeitando a fauna e a
flora local e preservando os elementos identificadores da localidade, numa relação
intensificada consigo próprio e com o outro, numa dinâmica de transformação e
intensificação das relações sociais e da relação humana com o mundo. Ser um Sujeito
Sonhador. O Sujeito Sonhador não sonha tão somente com a dor, ele sonha com tardes
azuis, cocares, penas e plumas... 106
106

Reflexão elaborada a partir de estudos publicados pelos atores da pesquisa, a saber: Marinho
(2003, p.1); Bramante (2002, p. 2); Melo (2002, p.1); Werneck (2002, p.179); Peixoto (1998, p. 3);
Tinôco (2000, p.24); Schwartz (2002, p.3); Pimentel (2002, p.75); Bruhns (2003, p.29); Inácio (2002,
p.2); Pinto (2002 p. 9); Marcellino (2002 p.109); Uvinha (2002 p. 3); Villaverde (2001 p.106); Silva
(2000 p.26).
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C

hegaram-me às mãos em 1992, por imposição institucional107, mais

duas disciplinas – Recreação 1 e Recreação 2, do Curso de Educação Física da
UFPE. No lamento por diminuir a dedicação às disciplinas de Prática 1 e 2, assumi
atribuições acadêmicas, com responsabilidades e conflitos entre o interesse de
permanecer com aquelas disciplinas e, ao mesmo tempo, a curiosidade e o desafio
de enfrentamentos em duas dimensões: uma desenhada pelos primeiros passos
teóricos no universo do saber do lazer para um curso de formação superior e outra
desenhada pelos limites identificados pela estrutura e pelo funcionamento das
disciplinas de Recreação no interior desses cursos.
Aqui remetemo-nos às reflexões desenvolvidas, nesta mesma década,
quando afirmamos a necessidade de, ao longo das reflexões acadêmicas em
relação à formação e à intervenção de profissionais no domínio e no campo do lazer,
avançarmos através de estudos para apontar bases epistemológicas e romper com
políticas formativas que têm por finalidade a fragmentação do saber, a dicotomia
entre teoria e prática, a racionalidade técnica, a produção e o trato de conhecimento
alheio à cultura social, à prática pedagógica idiotizada e idiotizante. Enfim, construir
conhecimentos que contribuam com elementos, princípios e pressupostos à
elaboração e implementação de projetos que possam superar e romper a idéia de
“ações de lazer” como um ativismo desvairado e, sim materializem políticas
socioeducativas que abram possibilidades para um processo de formação
emancipatória de caráter civilizatório.
Para tanto, seria necessário (re)significar idéias científico-técnicopedagógicas garantidas e abordadas no campo e no domínio do lazer e, através das
lentes indicadas pelos estudos108 de Cavalcanti (1984, 1986); Bramante (1988);
Bruhns (1989); Dumazedier (1979, 1980); Marcellino (1987, 1990); Requixa (1977);
107

Por ter sido aprovada no concurso público na disciplina de Recreação, para ingressar como
professora na UFPE, a então Chefe do DEF requisitou minha saída das disciplinas de Prática de
Ensino 1 e 2 para assumir as Disciplinas de Recreação 1 e 2. Pelo engajamento nas práticas,
considero essa troca uma imposição institucional.
108
Estudos no domínio do lazer que destaco como clássicos no Brasil: Cavalcanti: Esporte para
todos, um discurso ideológico (1984) e Tempo livre, lazer e luta ideológica (1986); Bramante: A
identificação de um contexto para o desenvolvimento de um currículo em recreação e estudos do
lazer no Brasil em nível do 3º. Grau: aplicação do método de Delfos (1988); Bruhns: A dinâmica lúdica
(1989); Dumazedier: Sociologia empírica do lazer (1979) e Valores e conteúdos culturais do lazer
(1980); Marcellino: Lazer e educação (1987) e Pedagogia da Animação (1990); Requixa: O lazer no
Brasil (1977); Silva: Redimensionamento da concepção de recreação no curso de licenciatura da
Universidade Federal de Sergipe: em busca de novos paradigmas científicos (1991).
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Silva (1991), passei a dar passos como um corisco e pular com passos de tesoura
num verdadeiro frevedouro109.
Pouco a pouco, com o sentimento de pertencimento daqueles saberes,
afinava a cadência e o ritmo da academia no mundo do lazer, descobrindo riquezas,
relevâncias

e

equívocos

sociopolítico-culturais

que

se

transformavam

em

experiências valorosas e inquietações provocativas. Provocadas por esses
estudiosos, passamos a (re)pensar o sentido, o significado do valor do lazer e a
questionar a função das disciplinas de Recreação 1 e 2, enquanto disciplinas,
também responsáveis pela formação do educador no âmbito do Lazer/Recreação no
currículo de formação. Foi o próximo passo. Esses questionamentos desvelaram e
apontaram equívocos vividos, exigindo repensar os rumos das referidas disciplinas.
Como afirma Valente (1997, p.130),
A reestruturação do currículo com base numa reflexão mais ampla,
epistemológica, antropológica, pode estar contribuindo para a
construção de um novo estilo de vida, imprescindível à humanidade,
no próximo. [...], que embora existam dificuldades nas Instituições
de Ensino Superior Federais do Nordeste do Brasil, quanto à
produção e apropriação do conhecimento na área de Recreação e
Lazer, existem também iniciativas em desenvolvimento que
precisam ser tratadas cientificamente, para que este saber em
elaboração possa converter-se em conhecimento científico e
sistematizado, aproveitável na prática pedagógica aberta à
experiência.

Constatamos, então, a necessidade que os saberes produzidos e/ou
transmitidos, em sua dinamicidade, efetivamente tenham a responsabilidade de
cultivar teorias e desenvolver práticas abertas, racionais, críticas, reflexivas,
autocríticas, aptas a se auto-reformar, que venham subsidiar situações ao
aprendente e ao ensinante para solucionar problemas no cotidiano.
Teorias enraizadas à luz de paradigmas que permitam tratar o
conhecimento complexo, perspectivando um processo para os enfrentamentos
socioculturais, em que as emoções, prazeres e dignidade da pessoa em viver
momentos de liberdade pelo domínio de práticas produzam experiências de fluxo.
Esta manifestação ocorre por lidar com desafios, resolver problemas e/ou descobrir
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Centrando na metáfora. Ou seja, como escreve Câmara Cascudo (1976, p. 33), significam
“confusão, movimentação desusada, rebuliço, agitação popular” ou ainda, para Pereira da Costa
(1976, p. 12), “apertões de grandes massas popular no vai e vem em direções opostas, como pelo
carnaval, e nos acompanhamentos de profissões, passeatas e desfilar de clubes carnavalescos”.
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algo novo. Condições estas que faltam, com mais freqüência, no tempo livre. No
universo de práticas do esporte de lazer. Tais práticas afloram desejos e emoções
como em “uma forma de arte ou um hobby, então os requisitos para o fluxo estarão
presentes. Mas o simples tempo livre sem nada específico para prender a atenção
do indivíduo, oferece o oposto do fluxo...” (CSIKSZENTMIHALYI, 1999, p. 69).
Para situar com mais profundidade as reflexões sobre o tempo, buscamos
em Elias (1998, p. 69) elementos para desencadear análises acerca do tempo e das
experiências de fluxo. O autor relata que:
Um dos aspectos mais surpreendentes da abordagem
contemporânea dos problemas do tempo reside na atenção desigual
que lhes é dedicada pelos especialistas das ciências da natureza e
pelos das ciências sociais. Na prática das sociedades humanas, os
problemas ligados à determinação do tempo assumem uma
importância crescente, ao passo que o interesse que lhes é
dedicado pelas teorias da sociedade é ínfimo, comparativamente.
Sem dúvida alguma, isso decorre, em parte, do fato de que, para a
opinião dominante, as pesquisas sobre o tempo pertencem ao
campo da física teórica.

Seguiram-se anos, não muitos, somando-se aqueles já citados; surgem,
no cenário nacional no domínio do lazer, outros tantos estudiosos que, espalhados
geograficamente pelos mais diferentes estados e cidades brasileiras, são bastante
próximos pelo compromisso de avançar na produção sobre o lazer e em descobrir o
alimento necessário para enriquecer e qualificar a práxis nesse domínio e nesse
campo, garantindo a multiplicidade na unicidade de cada um. E, a cada ano, a cada
edição de um evento científico, as discussões e reflexões foram tomando novos
contornos e os desafios foram se ampliando.
A riqueza dialética de novos possíveis se manifesta no interior das
formas estruturadas por meio da realização dos possíveis anteriores
e efetivam e traçam seus contornos no tempo. O que significa que a
realização de um possível não anula os outros e pode, até mesmo,
revelar novos possíveis. Isso para dizer que somos seres genéricos
e singulares, unos e múltiplos (FERREIRA, 2002, p. 37-38).

Portanto, escrever sobre o colorido cultural dos(as) brincantes, para além
de uma exigência científica, foi um (re)encontro, foi mais um momento de
aprendizagem e mais um momento de (re)conhecer “quem são” esses estudiosos
que assumiram o compromisso de produzir, sistematizar saberes no domínio e no
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campo do lazer e, por conta disso, configuram o universo de uma investigação
científica.
Ao desfilar, mesmo que virtualmente, nas ruas, praças dos estados e das
cidades dos brincantes, com respeito, amor, crítica e curiosidade, fomos levadas a
viver experiências culminantes110, provocadas pelas belas, festivas, contrastantes e,
por vezes, limitantes imagens e paisagens da cultura brasileira.
Cada uma, de certo modo, culturalmente, preencheu nosso coração de
alegria, nossos olhos de brilho, nossos pensamentos de encantamentos,
interrogações, inquietações e críticas. Toda essa emoção e explosão de sentimentos
ocorreram concomitantes, à percepção das reais condições adversas de cada lugar
e, lado a lado, tais sentimentos e percepções foram tomando contornos, levando em
conta os necessários cuidados para não expressá-los a partir de leituras ingênuas
em relação ao real contexto cultural, nem muito menos descoladas de outras
questões socioeducativo-políticas inerentes a cada um desses recantos brasileiros.
Para tanto, tomamos como eixo o olhar crítico-reflexivo acerca das
contradições deixadas pelas marcas de uma sociedade onde impera o sistema
produtivo com diversidades determinantes entre classes sociais. Ressaltamos que
perceber e falar sobre o encantamento cultural e sobre a rica possibilidade de
construir saberes qualificados a partir da cultura existente nas mais diversas regiões
é considerar a pluralidade existente em cada sociedade. Ancoradas nas palavras de
Chauí (1981, p.45), não se trata de romantismo e nem de contemplação alienante,
... mas sobretudo porque se considerarmos a cultura como ordem
simbólica por cujo intermédio homens determinados exprimem de
maneira determinada suas relações com a natureza, entre si e com
o poder, bem como a maneira pela qual interpreta essas relações, a
própria noção de cultura é avessa à unificação. O plural permitiria,
ainda, que não caíssemos no embuste dos dominantes para os
quais interessam justamente que a multiplicidade cultural seja
encarada como multiplicidade empírica de experiências que, de
direito, seriam unificáveis e homogêneas, ou para usar os jargões
em voga, destinadas à ‘integração nacional’ ou à ‘racionalidade
capitalista’. Se mantivermos viva a pluralidade, permaneceremos
abertos a uma criação que é sempre múltipla, solo de qualquer
proposta política que se pretenda democrática. Enfim, graças à
percepção das diferenças poderemos encontrar o lugar onde
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A compreensão acerca da expressão experiência culminante se ancora na obra Introdução à
psicologia do ser, Maslow (1968 p. 134). Para o autor, “Usualmente, a pessoa nas experiências
culminantes sentem-se no auge de seus poderes, usando todas as suas capacidades da melhor e
mais completa maneira”.
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alguma convergência se tornaria possível, isto é, na dimensão da
política.

Desta feita, com um toque mágico e colorido próprio de momentos de
descoberta, a cada pensamento, em cada palavra escrita, (re)educando o olhar para
o verdadeiro, o belo, o bom do Currículo Vida dos Atores-Brincantes da Pesquisa,
em especial, para a beleza e a riqueza existentes nos traços culturais de como se
definem em relação à cultura de cada lugar, percebemos uma deliciosa mistura
poética na sensibilidade de cada um, ao fotografar a cultura viva da cidade. As fortes
presenças se mostram enraizadas na história dos cantos e recantos brasileiros.
Presenças que, de diferentes modos, fazem-se valer pelo valor humano e
profissional que cada um assegura.
Cada palavra escrita nos Currículos Vida aguçava ainda mais o desejo e o
prazer em trazer de volta o que, ao longo do tempo, ficou registrado no olhar, no
imaginário, no escritos desses brincantes. Como um toque dos clarins que anunciam
a chegada da ostentação de cores, brilhos, arranjos e danças dos blocos de
carnavais, revive-se, na memória lúdica histórica, tudo aquilo que os faz seres
humanos. Numa dialética entre seu ser e seu mundo, falam das relações e das
formas que os fazem coexistir na vida e com a vida.
Nessa perspectiva, impõe-se-nos a necessidade de pensarmos, como
sugere Gonçalves (1994, p.171-172), que
A essência do homem é uma essência histórica, que se configura no
movimento dialético dos dois pólos: homem e mundo. Como um ser
de necessidades, que não subsiste sem o mundo, o homem abre-se
a ele, e, na sua práxis, transforma-o em um mundo humano – um
mundo para o homem. Da ação conjunta dos homens na
apropriação da natureza, para a satisfação de suas necessidades
materiais e espirituais, estabelecem-se modos de coexistência entre
os homens, ou seja, formas de relações sociais, que condicionam
seu modo de ser.

Isso nos leva a (re)afirmar que, registrar nesta tese em um capitulo
especial, à luz de reflexões epistêmicas e culturais, o que relata cada Currículo Vida,
é, sem dúvida, a pretensa intenção de fazer ecoar aos quatro cantos do nosso país
e, quem sabe, para ousar um pouco mais, de outros países, a riqueza cultural de
pertencimento de um grupo de pesquisadores, que ao expressar o belo expressa
seu cotidiano, expressa a vida para a vida, pretendendo, também, alçar a alma
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cultural de cada ator de pesquisa que o domínio e o campo de lazer ainda
desconhecem.

Essa é,

sim, mais

uma

semente

plantada nas

reflexões

epistemológicas, metodológicas e aplicativas, pois não se trata de biografias, nem
mesmo de histórias de vida, mas é uma tentativa de abordar como a beleza cultural
faz florescer novos olhares e outros saberes sobre aqueles que fazem o lazer no
Brasil. As experiências acumuladas a partir do mundo vivido na cultura do lugar de
cada brincante da pesquisa constituem-se em saberes que se ampliam à luz de
estudos sobre corporeidade que, em substância, revelam experiências de fluxo
como alicerces para estabelecer o verdadeiro, o belo e o bom, acerca do
conhecimento no domínio e no campo do lazer. Ou seja, saberes que impõem
empreender o sentido e o significado de (re)encantamento do aprendente e do
ensinante na produção e na intervenção no domínio e no campo do lazer.
Ao escrever e pensar sobre a dimensão da valorização dos saberes da
experiência cultural do profissional no domínio e no campo do lazer, relevando o
valor do que se apreende e a forma de apreender, em Tardif (2002, p. 229)
encontramos fôlego para (re)afirmar que tais profissionais se constituem em “atores
competentes, sujeitos do conhecimento, tais considerações permitem recolocar a
questão da subjetividade ou do ator no centro das pesquisas...”
Isso significa que se enriquece a práxis na medida em que se prioriza a
função cultural do conhecimento, ampliando-se os horizontes culturais das formas
de apropriar, sistematizar, produzir e socializar saberes para sobreviver e conviver a
partir da apreensão do real. Trabalhar sentimentos desfrutando da emoção e da
paixão de ser e conviver para (re)conhecer, (re)apreender e, sobretudo,
(re)apreender-se, com e a partir de sua origem, identidade de classe, raça, etnia,
gênero, idade. Retomando as reflexões desse autor, destacamos que
... o professor é considerado o sujeito ativo de sua própria prática.
Ele aborda sua prática e a organiza a partir de sua vivência, de sua
história de vida, de sua afetividade e de seus valores. Seus saberes
estão enraizados em sua história de vida e em sua experiência do
ofício de professor. Portanto, eles não são somente representações
cognitivas, mas possuem também dimensões afetivas, normativas e
existenciais. Eles agem como crenças e certezas pessoais a partir
das quais o professor filtra e organiza a sua prática (TARDIF, 2002,
p. 232).

Quinze pensadores-pesquisadores de ambos os sexos, de naturalidade,
de idades e de raças diferentes, aqui chamados para a ciranda da vida pela vida,
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mergulham em recordações, saudades, sonhos, lutas, emoções, resistências,
prazeres e criatividades para, no ritmo do tempo, (re)conhecer e fazer (re)conhecer
os saberes da experiência cultural e as relações epistémicas no domínio e no campo
do lazer, também resultantes das raízes fincadas em Pouso Alegre-MG, SorocabaSP; Manhumirim-MG; Belo Horizonte – MG; Mococa-SP; Bom Jesus do ItabapoanaRJ; Maceió-AL; Ribeirão Preto-SP; São Francisco do Sul – SC; Nova Lima-MG;
Campinas-SP; São Paulo-SP; Natal-RN; Recife-PE.
Assim, tomadas por inspirações a partir das formulações de Assmann
(1998), Gardner (1996, 1999) e Csikszentmihalyi (1999), apresentamos abaixo uma
ilustração que expressa o que afirmamos sobre a relação epistêmica do saber vivido
a partir da memória histórico-lúdica sobre “quem são” esses atores-brincantes de
formação e de intervenção no domínio e no campo do lazer.

EXPERIÊNCIAS
DE
FLUXO

VERDADEIRO
BELO
BOM

CORPOREIDADE
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Aquarela Brasileira111
Vejam esta maravilha de cenário
É um episódio relicário
Em que o artista
Num sonho genial
Escolheu para este carnaval
E o asfalto como passarela
Será aquela
O Brasil em forma de aquarela
Caminhando pelas cercanias do Amazonas
Conheci vastos seringais
E no Pará, na ilha de Marajó
E a velha cabana do Timbó
Caminhando ainda um pouco mais
Deparei com lindos coqueirais
Estava no Ceará
Terra de Irapuã, de Iracema, e Tupã
Fiquei radiante de alegria
Quando cheguei à Bahia
Bahia de Castro Alves e do acarajé
Das noites de magia
Do Candomblé
E pude atravessar
As matas do Imbú
Assisti em Pernambuco
A festa do frevo e do maracatu
Brasília tem o seu destaque
Na arte, na beleza e arquitetura
Feitiços de garoa pela serra
São Paulo engrandece a nossa terra
Do Leste por todo Centro-Oeste
Tudo é belo, e tem lindo matiz
E o Rio sambas e batucadas
De malandros e mulatas
De requebros febris
Brasil, essas nossas verdes matas
Cachoeiras e cascatas
De colorido sutil
E neste lindo céu azul de anil
Emolduram aquarela
Meu Brasil
Lá, lá, lá, lá, lá
111

Música, melodia e letra de Silas de Oliveira, cantada por Martinho da Vila. Para colocarmos a letra
dessa música na tese comunicamos e solicitamos permissão por e-mail.
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São rios, praças, igrejas de tanta beleza cultural
que inspiram revelações de um mundo genial,
pintadas e fotografadas por tantos artistas
que espalham seus sonhos e fantasias
POUSO ALEGRE

Conta a história que a bela cidade que constitui esse cenário se chamava
Bom Jesus do Matozinhos e, em 1596, iniciou-se sua municipalização, passando a
ser chamada Pouso Alegre. Até hoje, o carro forte para o desenvolvimento
econômico são a agropecuária, o comércio e a indústria. Exporta produtos
alimentícios industrializados, medicamentos, vestuário e equipamentos industriais.
No ensino superior, tem duas faculdades de Ciências Humanas e uma de Biologia.
Com vibrante acervo cultural, orgulham-se do Teatro Municipal, do Conservatório
Estadual de Música, das Associações Culturais, Bibliotecas e Associações de
Caridade. Cidade com população de 120 mil habitantes localizada na região sul
mineira do Médio Sapucaí.. Tem empresas brasileiras e multinacionais de grande
porte, dos setores de alimentação de vestuário (Searchco); do setor automotivo
(Usiparts - Johnson Control’s - Sumidenso); do setor farmacêutico (União Química,
Laboratório Sanobiol e Cimed) e do setor de vidros (Sobral Invicta) com inúmeras
outras pequenas e médias indústrias, dos diversos segmentos. A economia
municipal se estrutura à base de 700 unidades industriais, 1.500 unidades
agropecuárias e mais de 4.000 unidades comerciais e de serviço. Pouso Alegre é
hoje uma cidade com intensa atividade cultural, destacando-se o Festsulminas, o
Encontro Sulmineiro de Corais e o Festival Nacional de Música Popular e Erudita,
entre outros. Possui ainda um animado Carnaval. É desse recanto brasileiro que
nos chega ALCYANE MARINHO112, que revela risonha e sinceramente:
Encontro-me duplamente em um “beco sem saída”: escrever sobre “quem
sou” e fazer isso em apenas uma página. Como instituir os dados mais
importantes? Como não omitir os detalhes? Como me ver? Talvez
Fernando Pessoa (na figura de um de seus heterônimos) possa me ajudar
um pouco nesse impasse... “Para ser grande, sê inteiro: nada teu exagera
112

Professora Mestra na Faculdade de Americana integra o laboratório de Estudos do Lazer na
UNESP - Rio Claro e, atualmente é doutoranda na Faculdade de Educação Física da UNICAMP-SP.
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ou flui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes.
Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive!” E, como sempre
procurei fazer, em todos os espaços-tempos, procurarei colocar-me inteira
e simplesmente nesta única página... Sou mineira de Pouso Alegre. Vim
para a Unesp de Rio Claro (São Paulo) para ser professora de Educação
Física, achando que poderia me tornar uma grande técnica de voleibol,
afinal de contas o meu passado de jogadora me conduziu a isso... Nada
de voleibol; ao invés disso, descobri outras maravilhas no campo da
Educação Física, dentre elas, o lazer! Ao longo de tantas experimentações
no curso de Bacharelado em Educação Física, pude trabalhar durante
vários anos com lazer e recreação, e meu interesse em aprofundar os
conhecimentos veio daí. Eu queria estudar, investigar, descobrir mais...
Nesse meio-tempo, conheci o meu, então, futuro marido, pessoa
extremamente especial com quem tenho dividido minhas conquistas e
derrotas; alegrias e tristezas... meu espaço neste mundo... Terminada a
graduação, resolvi investir na pós-graduação, na área do lazer, onde me
encontro até hoje, cursando o doutorado, na Faculdade de Educação
Física da Unicamp. Logo no início desse percurso me aproximei da
temática “lazer e meio ambiente”, particularmente, as “atividades de
aventura”. Além de estudiosa, curiosa, sou praticante e amante de tal tema
e muito tenho me dedicado a ele. Não podendo ser diferente, o primeiro
livro que organizei surgiu, recentemente, desse efetivo envolvimento e
está sendo uma experiência bastante singular. Dentre tantas outras coisas
que eu poderia escrever, acho que prefiro encerrar este “currículo vida”
agradecendo por estar neste mundo feliz, otimista e cheia de disposição,
podendo escolher, dentre várias pessoas maravilhosas, para compartilhar
meus caminhos. Caminhos estes pelos quais, igualmente, tenho tentado
deixar um pouco de mim, do conhecimento que tenho adquirido e da
felicidade que tenho sentido, afinal de contas, nesses mesmos caminhos,
aprendi que “educar” é um processo longo, uma construção contínua, de
cada dia, com cada um e com todos, em quaisquer situações; e, acima de
tudo, é um desenrolar de “trocas” que requer paciência, amor e muita
dedicação. E foi isso que escolhi pra mim: ser educadora! Primavera de
2002.
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Aqui a aquarela tem como passarela
as cidades que nos lembram
cantos e recantos, nomes e batismos,
Praças e ruas, heróis e lutadores,
uma aquarela pintada com luta e conquistas.
SOROCABA

De início, uma vila chamada Nossa Senhora de Mont Serrat. Depois, um
povoado nomeado de Itapeboçu ou Itavuvu. Volta a ser vila e passa a ser chamada
de Sorocaba, uma expressão em que SOROC significa romper, rasgar, e ABA
significa terra. Para alguns estudiosos, Sorocaba significa terra rasgada.
O lugar é novamente batizado e passa a ser chamado de Vila de Nossa
Senhora da Ponte de Sorocaba. Ufa!!! Nomes e batismos diversos, significados e
lutas, histórias que se confundem com as lutas de seu estado, São Paulo, e de seu
país, Brasil. Uma das pioneiras na implantação de extenso parque industrial ainda
nos primeiros anos da Revolução Industrial e em que, tal como em Sorocaba, a
indústria têxtil predominava,que no princípio do século XX estas indústrias eram
signos

da

modernidade

que

chegava

à

cidade,

trazendo

progresso

e

desenvolvimento,
É assim parte da história de Sorocaba que, no dia 5 de fevereiro de 1842,
passa definitivamente à categoria de cidade. Atualmente, Sorocaba, amplo e
movimentado centro comercial, tem suas ofertas de serviços em constante
crescimento, com um expressivo e sofisticado parque industrial, desponta com
brilhantismo no cenário brasileiro. Considerada uma das maiores arrecadações de
ICMS entre as cidades do Estado de São Paulo, “O sonho de seus fundadores se
fez realidade. Uma realidade muito além do que bandeirantes e tropeiros ousaram
sonhar”.
Dessa terra de lutas e conquistas desponta ANTONIO CARLOS
BRAMANTE113, que revela em seu Currículo Vida o seguinte:
Você diz para escrever sobre minhas “experiências, emoções, sensações
e lazeres”... Já ultrapassei os seus 51 (estou com 53 para 54 anos de
idade) e costumo dizer que, apesar de ter vindo de uma família
113

Professor da Faculdade de Educação Física da UNICAMP desde 1988, no Departamento de
Estudos do Lazer; Doutor em Filosofia pela Universidade Estadual da Pensilvânia/EUA, Área de
concentração: Estudos do Lazer e Administração de Parques Públicos; Bolsista da CAPES.
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relativamente humilde (meu pai era barbeiro e minha mãe costureira...),
tanto eu como minha única irmã conseguimos estudar muito mais que
eles... Vou fazer como dizem aqui em Sorocaba, "um toró de parpite"
(rs...) e verás quantas coisas boas me aconteceram... No primeiro ano de
vida, venci um concurso de robustez infantil em praça pública, no jardim
de infância já jogava ping-pong... Tornar-me sócio da ACM (Associação
Cristã de Moços de Sorocaba) aos 12 anos deu um sentido à minha vida:
os esportes... Seleção de futebol de salão, basquete, voleibol e pratiquei
quase tudo... Aprendi violão aos 12, mas desde os 8 já tocava na minha
"bateria mirim"... Mas frustrei minha mãe que queria um filho pianista
(entrei três vezes em professora particular sem sucesso). Joguei muito,
"morava" na ACM, acostumei-me a dormir embaixo de arquibancadas e
comer de bandejão... Gostava de fotografia, e uma forma de sustentar
minhas viagens esportivas era tirar fotos dos meus amigos e...vendêlas...rs... Vendi um pouco de tudo! Desde título patrimonial da ACM até
tênis quando ia treinar para a Seleção Paulista de Futsal em São Paulo e
trazia diversos pares para vender em São Carlos, onde fiz Faculdade de
Educação Física. Mas, o que definiu minha vocação foi a concretização
de um sonho: ser intercambista nos Estados Unidos onde fiz meu "terceiro
colegial". Foi um ano inesquecível que mudou (ou deu...) a direção de
minha vida: frustrei meus pais que queriam um "doutor", médico ou
advogado ou mesmo engenheiro, para ser um feliz professor de educação
física... Aulas para crianças, jovens e adultos... Meu primeiro emprego foi
dar aulas em uma Faculdade de Educação Física! A de Sorocaba... A
mantenedora brigou com o Professor indicado para voleibol... Amava
voleibol... Só que a esposa dele daria RECREAÇÃO!!! E "fui obrigado" a
aceitar mais essa... AMOR À PRIMEIRA VISTA!!!

Mestrado nos Estados

Unidos - bolsista da Fundação Rotária - Já queria estudar recreação
comunitária nos bairros negros da Filadélfia... Não dava tempo... Fiz um
estudo comparativo sobre metodologia do voleibol!!!

Saí com três

empregos, voltei desempregado... Fui trabalhar no SESC/SP, na fase
áurea dos estudos do lazer... Seminários de imersão com Dumazedier,
convivência com grandes nomes da nossa área... Prefeitura Municipal de
Sorocaba... Já em 72, como professor de recreação, fazia as "manhãs de
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lazer" que tinha conhecido nos Estados Unidos... Em 1977, sou convidado
a implantar uma das primeiras políticas de lazer de que se tem notícia no
país... Ótima experiência... Fui "mordido" pelo bichinho do poder público!
Desenvolvi um gosto muito forte pelo serviço público, tanto é que fui e
voltei diversas vezes! Só em Sorocaba, três vezes... Fui um pouco de
tudo: cuidei da pré-escola, dos esportes, do lazer, da educação, da
cultura, das crianças, dos adolescentes... Nessa confusão, ainda passei
quase um ano em Brasília, quando Pelé foi nosso ministro extraordinário
de esportes... Outra grande experiência...

Lá em Bucaramanga,

Colômbia, em 1989, com mais sete brasileiros, idealizamos o ENAREL...
Durante nove anos, permaneci como membro do Conselho Diretor da
Associação Mundial de Lazer... Ah, a experiência de Professor Visitante
na Holanda, no mestrado em lazer internacional... quatro vezes... todas no
mês de janeiro... frio do cão!!! Viajar, viajar, viajar... Até quando não estou
viajando, "estou viajando"... rs... Nunca quis me estabelecer em
Campinas... Moro em Sorocaba, cidade onde nasci minha esposa nasceu,
meus pais nasceram, meus filhos nasceram... Amo essa cidade... Por isso
concentro todas as minhas pesquisas em Sorocaba. Oito anos como
Diretor de uma Faculdade de Educação Física (de Sorocaba), na própria
ACM... Promoção de dois encontros nacionais de professores de
recreação (1981 e 82), quatro Jornadas Internacionais... Sou um
desequilibrado... Só desequilibrado faz mestrado e doutorado... Sempre
que não encontrava respostas às minhas perguntas, saía para estudar...
Foi assim no mestrado (1974-75) e no doutorado (1984-88), ambos nos
Estados Unidos. Neste último, finalmente, consegui estudar o que queria:
pressupostos para a implantação de um curso superior de recreação e
lazer no Brasil! Quase quatro anos de muita luta, bolsista do governo
federal, nível de pobreza, com direito a cupom de comida e assistência
médica subsidiada... Gosto de música, dançar, cinema, sair com amigos...
Sempre caminhei, corri e agora tenho uma meta: correr a São Silvestre de
2003!!! Ah, também curto andar de bicicleta... Sou um professor... Por
vezes, com ares de padre (!!!), mas na verdade sou mesmo uma criança!
Esse sou eu!!!
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Caminhando pelas ladeiras e igrejas mineiras,
que refletem, também, parte da cultura brasileira,
caminha-se um pouco mais,
e depara-se com um mundo cultural.

MANHUMIRIM

Com muitos atrativos histórico-culturais, com grande potencial turístico, o
município de Manhumirim, situado no interior das Minas Gerais, orgulha-se de seu
Museu Pe. Júlio Maria, onde expõe parte da história desse padre que muito
contribuiu para o desenvolvimento do Município. Além desse museu, orgulha-se das
belas e raras Pinturas e Imagens Sacras que datam da década de 30.
A região onde está localizado o município de Manhumirim, por volta de
1750, era coberta de mata atlântica, característica desta região, sopé da Serra do
Caparaó, onde está localizado o Pico da Bandeira.
Com ênfase na divulgação da cultura, ostenta a beleza e a arquitetura da
Casa da Cultura de Manhumirim, órgão que tem o compromisso de divulgar por todo
o Brasil e pelo mundo, a cultura do lugar. De tanto orgulho pela cultura local, foi
criado um site visando à promoção de Manhumirim. Assim, utilizando também a rede
mundial de computadores, proporciona oportunidades para quem desejar conhecer
e/ou (re)conhecer a cidade.
Em 1808, logo que chegou ao Brasil, o rei de Portugal, acompanhado pela
família real, D. João VI, mandou abrir uma estrada em linha reta ligando Vitória à
Vila Rica de Ouro Preto, a fim de humanizar mais a vida e dar maior garantia ao
avanço pelas serras, rios e matas. Tiveram então que estabelecer pontos de apoio
de trecho em trecho, criando através das flores os chamados "quartéis".
Eram para o descanso e pernoite dos desbravadores e para a troca de
mantimentos e das diligências que iam e viam, trazendo e levando notícias e
suprimentos para os trabalhadores. A estrada real D. João VI passava justamente
onde hoje se acha plantada a cidade de Manhumirim, e existiam alguns quartéis
dentro do município. O primeiro núcleo desbravador surgiu em 1865, o local
chamava Pirapetinga que em Tupi Guarani quer dizer "salto do peixe branco". Foi
iniciado por Manoel Francisco de Paula Cunha. Era português que veio de fora,
como se dizia, foi o primeiro a vir para cá se estabelecer, viver e morrer. Segundo
declarou um neto, o avô era desertor da guerra do Paraguai e certamente, para pôr-
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se a salvo, embranhou-se por regiões longínquas e desconhecidas, através da
estrada real.

E, desse interior das Minas Gerais, desse centro cultural brasileiro, chega
ao domínio e ao campo do lazer CRISTIANE KER DE MELO114, que com sua
“mineiridade na forma da expressão”, conta-nos parte de seu Currículo Vida:
Não tenho o dom de traduzir meus pensamentos na forma de versos,
prosas, contos ou cantos, mas tenho outros dons... se fosse possível
dançá-los... É, na dança comecei meus primeiros passos, com ela, fui
percorrendo o caminho da minha formação profissional e pessoal. Sempre
vivenciada de forma precária, às vezes, reprodutivamente, os profissionais
sem formação específica. Também, o que esperar disso numa minúscula
e pacata cidadezinha do interior de Minas Gerais (Manhumirim), em inícios
da década de 80. Por não ter condições financeiras, me esforçava para
ser a melhor aluna para continuar a dançar recebendo uma bolsa. Fui me
descobrindo ao dançar... era a única coisa que eu tinha certeza que sabia
fazer bem feito. Contra a vontade da minha família. Daí seguiu-se a
ginástica, mesmo inexperiente, já dava aulas, tamanha a dedicação e
paixão. Também como boa mineira, aprendi a fazer muitas coisas com as
próprias mãos (trabalhos manuais), a vivência do fazer artístico era
cotidiana. Sem ser um dom, mas uma obrigação toquei piano durante oito
anos (toda menina de boa família sabia tocar piano). Ao começar a
dançar, larguei o piano. Essa trajetória me levou a escolher cursar
Educação Física (UFV). Os melhores anos da minha vida, vividos noutra
pequena e um pouco mais agitada cidadezinha do interior de Minas.
Continuei com a dança, agora, de salão. A ginástica, meu ganha-pão. Ou
melhor, era com os trocados ganhos desse trabalho que eu podia
desfrutar o meu lazer (ir dançar nas festas aos fins de semana), pois o
meu pão quem dava era a própria Universidade (tive alojamento e bolsa
de alimentação durante todos os anos). A Dança de Salão foi tema de
minha Monografia de Graduação. No curso, sempre fiz de tudo um pouco,
114

Professora Mestra do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Santa
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ginástica olímpica, natação, nado sincronizado, GRD, havia em mim uma
necessidade muito grande de conhecer/vivenciar tudo. Cada vez mais
ficava para mim evidente que trabalhar com o corpo, meu e das outras
pessoas, era algo que despertava a possibilidade de vivência do prazer e
autoconhecimento. E, falar em prazer há que considerar a dimensão
corpórea. Minhas únicas experiências negativas foram com os esportes
coletivos, qualquer um deles. Sempre fugi do padrão físico esportivo
(baixinha, franzina, sem muitos reflexos para decisões e ações rápidas) e
dos gestos esperados; sempre fui o exemplo do que não se devia fazer
dentro de quadra, quando o assunto fosse esporte. Eu quero é arte, que,
apesar da técnica, tem sensibilidade. Os estudos esotéricos e o interesse
nos conhecimentos orientais foram bastante aprofundados nesse período,
e continuam até hoje. No último ano de formação, tive dois professores
(Sílvio Ricardo e Andréa Moreno), de fundamental importância na
orientação da minha vida como um todo (Mestres existem!). A visão de
mundo se ampliou, as possibilidades de crescimento aumentaram.

A

especialização e o mestrado aconteceram na área do lazer (Unicamp).
Cinco anos em Campinas, a dança e a ginástica continuaram a ser minhas
frentes de atuação, só que, a partir de agora, vividas única e
exclusivamente na esfera do trabalho. De lazer, só restou o estudo, as
teorias. Mas, mesmo assim, academias de ginástica foi meu tema de
dissertação. Nova vida, nova cidade, novo trabalho. Floripa - UFSC
abandonei a dança... mas a ginástica, essa permaneceu, e se ampliou. A
universidade me possibilitou concretizar uma prática de ginástica mais
sensível,

mais

integral,

mais

consciente

e

menos

alienante.

O

lazer/recreação também ocupa grande espaço e significado em minha
atuação, mas o trabalho com o corpo ainda é o que encanta, canta e
dança agora com a disciplina da Expressão Corporal. Continuo a fazer
muitas coisas... não vivo sem fazer arte. Arte de um corpo que
incansavelmente clama por prazer, por vida, por alegria, por solidariedade
e cooperação, por recriar e recrear, por saber, por fazer e por saber-fazer,
assim é minha Oficina de construção de brinquedos com jornal. Desculpe
o tamanho do texto, mas não perdi minha mineiridade na forma da
expressão escrita.
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A aquarela brasileira também pintada
pela cor amarela do ouro, no mesmo cenário
cultural do aleijadinho, das artes sacras,
das panelas de pedra sabão,
das pedras das Minas Gerais.
BELO HORIZONTE

Seu nascimento está ligado ao Rio das Velhas. No local eleito existiam
excelentes condições climáticas e seu povo fixaria moradia numa arquitetura natural
formada como uma espécie de anfiteatro, pelas Serras do Curral e de Contagem, o
que protegeria o povoado dos ventos frios e úmidos. Com cuidados higiênicos e
estéticos, as largas avenidas com extensos bulevares, belas praças e jardins
comportava as paisagens do lugar. Contudo, vários embates foram travados para
defini-la como a capital. Depois de muita polêmica e uma forte influência da
concepção higienista, principalmente francesa, finalmente, em 13 de dezembro de
1893, foi tomada a decisão política de definir BH como a nova capital de Minas
Gerais. A ênfase do projeto de urbanização privilegiou a montanha, numa escalada
rumo às escarpas da Serra do Curral. As águas do Ribeirão dos Arrudas, por sua
vez, foram consideradas como os fundos da área urbana, negando ao seu vale o
status de marco espontâneo e linear da ocupação espacial mais favorável, no
sentido leste-oeste. O padre Francisco de Paula Arantes, ao contemplar o vale e as
montanhas, foi responsável pela célebre frase: "A natureza criou esse lugar para
uma linda e famosa cidade".Belo Horizonte, localizada numa região de serras
onduladas, com temperaturas que variam de 16 a 31 graus ao longo do ano, ostenta
um céu muito claro e azul, mesmo no inverno, é dona de um belo pôr-do-sol, que,
visto das partes mais altas, é deslumbrante. E as noites são cheias de estrelas,
como raramente se vêem em grandes metrópoles. É uma cidade de perfil invejável,
possui amplas avenidas, ruas arborizadas, e um projeto urbanístico e arquitetônico
de inspiração francesa neoclássica.
É uma cidade cosmopolita desde os primeiros tempos. Da construção de
tanta beleza, participaram artistas e técnicos da França, Itália, Alemanha, Portugal e
Espanha. Desse misto culturalmente herdado, seus principais prédios públicos ainda
apresentam traços de materiais vindos da Europa, como as vigas de ferro da
Bélgica, ladrilhos da Inglaterra, telhas da França. Como um dos pontos culturais,
destaca-se o Museu Abílio Barreto, reconhecido como documento vivo do antigo
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Curral del-Rei. Nesse museu, conserva-se um acervo de quadros, arte sacra, livros e
documentos históricos relativos aos primeiros anos da cidade. CHRISTIANNE LUCE
GOMES WERNECK115 fala com carinho e orgulho de sua vida nessa terra bela.
Sou mineira de BH, nascida em setembro de 1970. Segunda filha do
casal, mas, devido a um acidente, acabei tornando-me filha única aos
cinco anos. Sempre fui muito curiosa, e sensível às injustiças sociais.
Movida por questões sociais, foi no decorrer do ensino médio que escolhi
minha profissão: professora de Educação Física. Ingressei na UFMG aos
18 anos e, participei com muito empenho da vida acadêmica: atuando
como voluntária e bolsista em projetos de ensino e extensão. Ao concluir a
graduação, estava certa de que gostaria de percorrer as trilhas
acadêmicas. Para tanto, ao mesmo tempo em que lecionei em escolas
(públicas e privadas), clubes e academias, iniciei o Curso de
Especialização em Lazer - fato que definiu a minha trajetória profissional.
Aprofundando estudos sobre o lazer, apaixonei-me pelo tema que ainda
não havia sido trabalhado na minha graduação. Atuei como professora
substituta na UFMG e, em seguida, ingressei no mestrado. Após minha
defesa de dissertação, fui aprovada como efetiva na UFMG, em concurso
público em 1996, para atuar na área de lazer. Desde então, venho me
dedicando integralmente ao CELAR, centro de estudos criado em 1989 e
coordenado, atualmente, por mim e pelo Helder Isayama. Além de lecionar
na graduação em Educação Física e Turismo na UFMG, sou uma das
responsáveis do Curso de Especialização em Lazer, pela Revista Licere
(único periódico específico sobre o lazer no Brasil), pelo desenvolvimento
de projetos de ensino, pesquisa e extensão, realização do Seminário "O
lazer em debate" e publicações diversas sobre o lazer em revistas, livros,
coletâneas e anais. Concluí o doutorado recentemente com a tese
"Significados de recreação e lazer no Brasil: Reflexões a partir da análise
de experiências institucionais (1926-1964)", experiência muito significativa
em minha trajetória pessoal e profissional.
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Minha tem palmeiras,
onde, quando criança vivia a brincar,
tem praias e muitas mangueiras,
lutas, conquistas, resistências
que saudades, sinto de lá
MACEIÓ
Nome de denominação tupi "Maçayó" ou "Maçaio-k", que significa "o que
tapa o alagadiço". Esta cidade surgiu de um povoado de engenho de açúcar. O
povoado tinha uma capelinha em homenagem a Nossa Senhora dos Prazeres, onde
hoje está construída a igreja matriz, na Praça Dom Pedro II. Para evitar o comércio
ilegal do pau-brasil, o rei de Portugal determinou, em 1673, que fosse iniciada a
construção de um forte no porto de Jaraguá, que impulsionou o desenvolvimento do
povoado, o qual, em 05 de dezembro de 1815, foi desmembrado da Vila das
Alagoas quando D. João VI assinou o alvará régio.
Em 1817, com a emancipação política de Alagoas, Sebastião de Melo e
Povoas, o então governador da nova Capitania, iniciou o processo de transferência
da capital para Maceió, um processo tumultuado que encontrou resistência de
homens públicos e da Câmara Municipal. Uma expedição militar de Pernambuco e
da Bahia chegou a Maceió para garantir a ordem e no dia 16 de dezembro de 1839
foi instalada a sede do governo na cidade. Maceió consolidou seu desenvolvimento
administrativo e político. Teve início uma nova fase no comércio e começou a
industrialização. Uma das mais belas cidades do Nordeste do Brasil, Maceió é um
dos importantes pólos turísticos do País, recebendo mais de 1 milhão de visitantes
por ano. Todos os dias, turistas do Brasil e do Mundo chegam à procura de diversão,
muito sol e praias bonitas. Localizada entre os coqueirais, as lagoas e um lindo mar
de águas cristalinas, Maceió destaca-se por sua beleza exuberante.

Cidade

turística, destaca-se também Gogó da Ema era um coqueiro deformado que
lembrava o pescoço de uma ema, e que tornou famosa a praia de Pajuçara. Deste
canto nordestino de beleza singular, desponta ELZA MARGARIDA PEIXOTO116,
uma guerreira nordestina, militante e inteligente mulher, que com a firmeza dos
revolucionários nos apresenta seu currículo vida assim:
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Professora Assistente do Curso de Graduação em Educação Física da Universidade Estadual de
Londrina – PR, Mestre em Educação Física, área de concentração "Estudos do Lazer" pela
Universidade Estadual de Campinas Doutoranda na UNICAMP.
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Exercitando recordar-me
...pediu para fazer um currículo escrito com o coração... Como entendo
que o currículo não se refere apenas aos bancos escolares (ou aos
certificados que guardo em minhas pastas), mas a tudo que vivi em minha
vida e que faz a minha singularidade, resolvi começar lá de trás, de onde
já nem lembro mais... Neste saboroso exercício, passei a recordar e a
reconstruir minha identidade, lembrando-me de mim... Este memorial é
escrito em muitos tempos, na ida e vinda entre o passado e o presente em
que, por instantes, estamos ao mesmo tempo lá e cá... Nesse trajeto, a
descoberta de uns diversos que se formam lentamente, em longos
intervalos e, a cada época, com uma determinada característica... Nasci
em Maceió, Alagoas, às 15h do dia 18 de setembro de 1967, na
maternidade Santa Lúcia, Bairro do Poço (isso, diriam os astrólogos, vem
me fazendo virginiana de 35 anos, com todos os defeitos acentuados pelo
signo) filha de José Maria Pinheiro Peixoto e Ivanilda Maria de Mendonça
Peixoto, ambos criados no interior de Alagoas, progressivamente
migrando para a capital, onde se instalam após o casamento. Ambos
funcionários públicos. Ela, na Legião Brasileira de Assistência, ele,
odontólogo, trabalhando no sistema público de saúde (à época,
FUNRURAL, IPASEAL, INPS e INSS). Dei muito trabalho no primeiro mês
de vida (dessas coisinhas chatas de crianças recém nascidas, que as
mães vivem rezando para passar depressa)... Mas sobrevivi para ver
nascer meus quatro irmãos e ver nossa família crescer e ser hoje de 18
membros (entre meus pais, filhos, genros, noras e netos). Cresci à beira
mar, e embora urbana, pude conviver com o campo e o litoral, graças aos
laços de meus pais com o interior. Sempre que podiam, nas folgas do
trabalho, gostavam, na companhia dos filhos e da família, de seguir para
locais tranqüilos, sossegados, seguros, paradisíacos... Viajávamos muito
para praias como Paripueira, Maragogi, Tabuba e outros recantos
esvaziados do mundaréu de gente dos locais badalados... Nesses
passeios adquiri o hábito de curtir o sol, de andar longos trajetos sobre a
areia à beira das ondas... De admirar à distância os corais e os
coqueirais... De banhar-me na água salgada e ficar horas nadando e
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brincando com meus quatro irmãos... De saborear a comida da minha mãe
em baixo dos coqueiros... De dormir sob as toalhas nas sombras daqui e
dali... De observar os pequenos peixes nos corais e de soltar a
imaginação nas pequenas piscinas do relevo do mar que a maré baixa nos
deixava ver... Aprendi a temer os ouriços, as cebolas e as caravelas
(aquelas linhas que grudam na pele e queimam, que costumam aparecer
após as chuvas)... Mas nem todo esse medo nos impedia de correr para o
mar como quem encontra um grande e amado amigo... Ao mesmo tempo,
filha de famílias do interior do Estado de Alagoas (Atalaia e Pilar),
viajávamos bastante para o interior... Conhecemos desse modo Atalaia,
Palmeira dos Índios, Belém, São José dos Palmares, Quebrângulo...
Passei muito tempo na estrada (que aprendi a usar como terapia)... Passei
muito tempo nos sítios e fazendas de avós e tios... Aprendi a gostar do
cheiro do esterco vindo da vacaria, acordar cedinho vendo o sol passar
pelas frestas das telhas... A frescurinha da manhã... O canto do galo...
Acordar cedo e tomar o café saboroso e muito bem organizado fornecido
por minha avó... Todas as crianças (meus quatro irmãos e mais de dez
primos) comiam primeiro, os pratos de colorex clarinho... Café com leite
quentinho... Bolo, macaxeira, cuscuz com leite (ao vivo e a cores, recém
saído do peito da vaca), inhame, batata doce... Depois, podíamos correr
soltos pelo sítio à beira da Lagoa Mundaú... Manga rosa, goiabeiras,
marias pretas, graviola... Os pintinhos, os bezerros, os porquinhos recém
nascidos... E as vacas bravas que nos olhavam pelo meio da testa...
Também os marimbondos que atrapalhavam o acesso às mangas
espada... Primeiro manguitas, depois pedras eram nossas armas atiça
ferrões... E lá vai o primo Alexandre chorando pra casa... Elzinha acertoulhe o cenho... Corre todo mundo pra socorrer... Mas ela não teve culpa!!!...
(Eu não tive culpa)... No São João, fogueira feita com toras de madeira
arrumadas

sob

uma

tora

de

bananeira

(quando

chegaram

os

paralelepípedos calçando as ruas do Pilar...)... Traque... Chuvinha... Os
fogos barulhentos e assustadores que faziam o Rex (cachorro da vovó)
correr pra baixo das camas lá no fundo da casa... Tinha canjica (é com g
ou com j?), mungunzá, milho assado e cozido, pamonha... Tinha
brincadeira de roda na calçada, em baixo do Flamboyant sempre
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iluminado para o Natal... Nos dias santos, as procissões e as charolas de
Nossa Senhora do Pilar, São Benedito, São Cristóvão, Nossa Senhora do
Rosário, Santa Rita, Santo Antonio, São Jorge, São Sebastião, Nossa
Senhora Mãe dos Homens, São Pedro (protetor dos pescadores, que
vinha sempre num lindo barquinho com o qual nunca deixavam a
criançada brincar...)... Todas lindamente enfeitadas com flores e fitas
coloridas que alegravam as 09 noites da Festa do Pilar... E o canto do
povo daquele lugar... Um lamento de quem pede ajuda para continuar a
vida cujo sentido perde-se e acha-se no dia a dia... Sob os ombros, os
homens carregavam a esperança de a vida melhorar, numa eterna
escravidão à fé que lhes resta... As mulheres, os véus negros sobre a
face, e as ladainhas e cantos doídos... Depois... A semana santa... A
igreja toda Roxa... O sacrário com flores e cores que lembram um eterno
velório... A sacristia e as imensas imagens de Jesus Cristo revivendo
eternamente as estações... (o medo de alguma coisa se mexer e sair viva
atrás da gente era enorme... Não dava pra entrar naquele lugar sozinho...)
Mas todo mundo queria entrar... Curiosidade estranha e mórbida que já
começa de criança... Vivi todas as festas do interior e da praia... Vivi a
banda de pífanos (os músicos magros e velhos, com olhos brilhando
enquanto no passo da banda iam arrastando os chinelos nos
paralelepípedos... Que coisa linda a banda de pífanos...), o pastoril, o
barco balanço dos parques que montavam em todas as festas... A delícia
da roda gigante que parava lá em cima pra fazer medo à gente... Então,
eu aproveitava as estrelas... Nunca olhava lá pra baixo, porque a
cadeirinha balançava e eu achava que ia cair... Olhava as estrelas... As
luzes da cidadezinha que se estendiam no horizonte... A lua... Que delícia
passear de roda gigante nos dias de lua... E as cores? O pau de sebo
azul, os barcos verdes com uma fita vermelha pintada na borda, a igreja
que foi azul e depois branca, as fitas... Vermelho, amarelo, azul, verde...
Tons claros... Tons escuros... Por isso o Trem das Cores do Caetano é tão
forte... Fala da gente de todo lugar... Do modo de vida do interior
nordestino com suas casas tão verde e rosa que vão passando ao me ver
passar... Os dois lados da janela... E aquela num tom azul quase
inexistente azul que não, azul que é pura memória de algum lugar...
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Caetano, Fernando Pessoa e essa poesia que ficou em mim de tanto que
vivi coisa linda na minha infância e adolescência protegida por um núcleo
próprio das cidades do interior... Que some e amiúda-se nas cidades...
Espalhando-se e engolindo tudo, numa globalização que faz muito tempo
começou, apagando nossas memórias e estórias culturais... Tudo o que
temos de reconstruir todos os dias para nos achar... Com a imensa família
Camêlo de Mendonça e Pinheiro Peixoto, nos encontrávamos vez em
quando (e hoje quase nunca) no cotidiano das festas e idas e vindas da
vida... Mas eram os casamentos, os batizados, os velórios e as festas de
aniversário os locais de encontrar todo mundo e finalmente partilhar... A
saudade... A alegria... Falar de quem cresceu e de quem engordou...
Contar de quem não veio, nasceu ou já morreu... Muito cedo nós
perdemos o Seu Peixoto e o Seu Mendonça... Meus avós foram embora e
levaram com eles uma parte da alegria da infância... O cheiro do Vô
Peixoto... Os chinelos e o radinho embaixo do braço... A casa grande, toda
branca, com as janelas verdes no alto da ladeira... Uma fábrica noutros
tempos... As salas losangulares... As portas altas, imensas... Espaços
misteriosos guardados com chaves gigantes e barulhentas... O cheiro dos
lençóis limpinhos que impregnavam os quartos... A escadaria que levava
um sótão e o cimentado onde sempre tinha um galo amarrado pela perna,
rodeado de milho... Coitado... As festas da campanha (pela ARENA) para
prefeito... Colar as bandeirinhas da campanha com cola de maisena (feita
em casa)... Os comícios no palanque... A derrota nas eleições... A
doença... As viagens para o Rio e São Paulo atrás de socorro médico...
Minha mãe chegando de avião, tão linda no vestido esvoaçante (vermelho
com bolinhas brancas)... Meu avô não veio dessa vez... Veio depois... E
muitos carros... Muitos caminhões... Muita gente a esperá-lo... Meu pai de
terno e gravata... O antigo aeroporto dos palmares cuja gradinha nos
permitia ver os aviões chegarem e partirem (um tempo em que não havia
riscos de atentados terroristas) apinhado de pessoas esperando meu
avô... Nós, perdidos em afeição no meio da multidão, não conseguíamos
abraçar meu avô, elegante, em seu terno cinza já dobrado sobre o braço
direito (fazia calor)... O jeito do Vô Tonho... O passo largo (como se
estivesse sempre pulando poças de lama)... A camisa regata sob a camisa
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de cambraia bem passada a ferro em brasa pela D. Edite... Meu avô
estava sempre junto dos bichos (ou éramos nós que sempre o seguíamos
nessas horas?)... Meu avô, meu Tio Zé Biu e meu Tio Tadeu
desrespeitavam as vacas e os touros (vovô me fez carregar uma bacia de
manga pro meio das vacas e ficou decepcionado quando larguei a bacia e
saí correndo - as vacas vinham sedentas pelas mangas... As caras
grandes crescendo!!!...)... E tinha a Rolinha Fogo Pagô (que morreu logo
depois que ele se foi, e só restou a gaiola presa ao lado da janela da
garagem...)... As Burguesas... A casinha amarela de janelas vermelhas e
portinholas amarelinhas (um dia minha casa ainda vai ser assim) na qual
minha avó reinava soberana... Tudo limpinho... Tudo organizadinho... Um
cheiro bom de carinho que não se dá com as mãos, sem abraços e sem
afagos, mas tudo pronto pra gente sentir-se eternamente bem... E o
quartinho dos fundos onde tia Nenê escondia, enciumadamente, seus
brinquedos de infância... Há muito custo, e sob a supervisão da prima
Fátima, podíamos brincar de casinha com os brinquedos sagrados
guardados e brincados por anos (bonecas com cabeças imensas, barrigas
maiores ainda e as pernas abertas mostrando seus segredos, restos de
biscuis, frascos de medicamento usados, tampinhas de vários tamanhos,
tesouros retirados do lixo lá de trás da cerca, e as roupinhas feitas com
sobras de retalho... Ainda lembro do cheiro da linha e da agulha que fazia
parte dos brinquedos...)... Varrer o chão com a vassoura piaçava... Depois,
cada pedaço de pau que sobrava de velhas vassouras, e as próprias
vassouras da limpeza, viravam as paredes da casa que arrumávamos com
capricho (segredo dos adultos para controlar e tranqüilizar nossas
travessuras...)... Nos dias de calor, aí da cerquinha de varas que protegia
o jardim da vovó... Pegávamos os caibros que sobravam ao pé da cerca...
Pegávamos as varinhas que impediam os pintos de entrar e ciscar o
terreiro (abrindo nela enormes buracos), as palhas dos coqueiros caídas
de secas... E fazíamos nós nossas próprias casas com um único cômodo,
portas e janelas... Foi naquele terreiro que aprendi a respeitar as árvores...
Foi ali que conheci a cajarana (a fruta mais saborosa do mundo!) velha,
podre... Uma deusa de braços erguidos pairando alta sob o céu...
Ninguém mexia na cajaraneira... Ela ficava lá... Podre... Velha... Altiva...
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Depois, a saída da vida e a entrada na escola... A mudança definitiva para
a capital que ia nos sugando, nos atraindo... Seus cinemas... Seus
Shopings... A turma na praia... O calçadão... Todas as responsabilidades
do ginásio e do científico... Dominar a cidade... Construir a autonomia na
relação com os homens e os espaços urbanos... Aqueles com quem os
laços conhecidos da infância não haviam sido estabelecidos... Sair da vida
intensa para a preocupação constante era a direção definida: ser aceitos
pelos colegas... Passar nas provas escolares de escolas tão caras,
preparar-se para o vestibular, que profissão escolher? A única certeza era
não ficar em escritórios e locais fechados... A única certeza era não viver a
vida de angústias e aperreios de nossos pais, que faziam tudo para nos
sustentar e educar (única herança, segundo minha mãe)...

Com eles

aprendemos a respeitar o trabalho... Aquilo nos atraia como um vício... A
sala de trabalho da mamãe na LBA, a caixinha cheia de clipes que podia
virar tantas coisas... O grampeador perigoso (um dia furou-me os dedos)...
As canetas azuis e vermelhas... As pastas de arquivo... E o Carimbo!!! O
carimbo que ficava ali, sobre a esponjinha com tinta... A cadeira giratória...
O Bureau com o tampo de vidro... E o chefe que ficava na sala fechada
atendendo a pessoas que esperavam por horas no salão... A sala fechada
da mamãe que cheirava a cigarro... Na qual fazia frio por causa do imenso
e barulhento ar-condicionado... A sala com as divisórias de vidro que no
natal ganhavam enfeite... O carpê que abafava o lindo potoc potoc dos
saltos das funcionárias... E a beleza de minha mãe ao ir ao trabalho... Os
saltos, as roupas sóbrias e elegantes... A maquiagem no espelho... Saía
sempre tão bonita e chegava sempre tão cansada e irritada... Com meu
pai não!!! Meu pai pegava sempre a estrada... Saía cedinho e era uma
aventura acompanhá-lo... Quebrangulo, Belém ou Pilar eram nossos
destinos... Chegava e já encontrava as salas de espera cheias... Às vezes,
30, 40 pessoas com senhas nas mãos, aguardavam o dotô... (O dotô é
bom... Até muié barriguda se trata e não tem nada...) E o cheirinho do
consultório do meu pai... A cadeira cinza e preta (que mais tarde ficou
amarela)... O odioso barulhinho da broca sempre funcionando... Os
fórceps e instrumentos para anestesia e extração (adorávamos os
vidrinhos de anestesia)... E o cheirinho das macinhas coloridas que não
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sei por que todo mundo enguiava ao pôr na boca... Papai e mamãe nos
ensinaram sobre o trabalho... Nos ensinaram a amar e desejar uma
profissão... Nos ensinaram a angústia do não reconhecimento, do trabalho
mal pago, do salário curto... A responsabilidade de ir todos os dias para
um lugar no qual muitas vezes não acreditavam mais... A obrigação de ir
todos os dias porque era necessário pagar as contas... A infelicidade de ir
todos os dias quando já não queriam ir mais, quando já queriam muito
mais da vida do que aquilo que fizeram a vida inteira... A felicidade e a
liberdade da aposentadoria e todas as conseqüências desta decisão nos
dias de hoje... Papai e mamãe nos deixaram a escolha em nossas mãos...
Desgastaram-se para garantir condições para que pudéssemos fazer
escolhas... E ficaram observando quietinhos... Nenhuma palavra nos foi
dita, e não viver longe era a única condição imediata, de que logo abriram
mão... A universidade veio com um susto e sugou-me os primeiros 6 anos
longe do secundário... Quando dei por mim fazia Educação Física, estava
me formando e pleiteando a especialização... No modo como vejo as
coisas hoje, gostaria de ter tido mais tempo para pensar e escolher com
calma... Faria, com certeza, outro curso. Minha paixão pela filosofia, pela
história, pela antropologia, pela sociologia, pela geografia, pela política
ficou adiada enquanto tentava achar a educação física que continuo
procurando por todo lugar... Eu amava a liberdade da beira da lagoa da
vovó... Eu amava os horizontes que o mar havia me mostrado... Temia o
trabalho intensamente (o trabalho assustador, prisão de toda uma vida...)
Queria escolher algo que me fizesse feliz... Na escola, o lugar mais
próximo eram as aulas de educação física... E foi pra lá que eu fui... Se as
experiências

da

infância

desenvolveram

minha

sensibilidade,

as

experiências da adolescência me deram a formação política e me
ensinaram a relacionar-me com o mundo... No secundário/científico,
tínhamos autorização para transitar sozinhos, o que nos permitiu participar
do grupo de jovens da escola... O contato com os jovens da minha idade
foi quebrando a timidez crônica... Após um ano, recebi um convite para
participar da Pastoral da Juventude Estudantil, representando o grupo do
qual fazia parte (cuja Regional Nordeste era dirigida por Hilário Dick)... Os
encontros e acampamentos realizados sob a supervisão das freiras,
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padres e professores da escola nos permitiam conviver com a diversidade
de experiências escolares e de organização política existentes no
Nordeste... Ao mesmo tempo convivíamos com estudantes inteligentes,
sensíveis e envolvidos com as ações políticas em suas escolas e cidades
(Larissa Constant, Sávio Assis, Paulo de Picos, Lula Costa Pinto, Gislaine
e Edelweiss de Belém do Pará, Ricardo Spíndola Mariz de Brasília, Edgar
Nóbrega de São Paulo e tantos outros, de todo o país, cujos nomes não é
possível lembrar)... Convivíamos com a experiência da Oração Pela Arte
(OPA)... Músicas... Poesias... Cursos sobre a organização da Pastoral da
Juventude Estudantil... Participação na organização da PJE em Maceió,
Alagoas, no Nordeste e no Brasil, efetuada em encontros realizados em
Brumadinho (MG), Recife, Garanhuns (PE), A participação na PJE
começou a retirar-me do devaneio que – efeito da vida cômoda e segura
proporcionada por meus pais, somada ao medo de política que possuíam
(muito bem promovido pela Ditadura) – envolveu-me até aqui... Lembro quando comecei a pensar em socialismo e comunismo, num dos muitos
debates com meus pais à mesa das refeições - de minha mãe, assustada,
ao ouvir-me dizer ser socialista/comunista, dizer-me que preferia ver-me
morta... Nós estávamos afastados da política de esquerda porque havia
um temor sólido por nossas vidas... Entendo isso hoje... Quase 20 anos
depois... Numa síntese de meses e anos tentando inteirar-me da história
do meu país, do mundo onde vivemos... Uma história de apagamentos
para que, não entendendo o que se passava, não pudéssemos mudar o
que vivíamos e víamos... Uma história recuperada graças a obras como
Brasil: Nunca Mais!!! ou Cartas da Mãe e Ubaldo: o paranóico (Henfil)...
Graças às ações dos Metalúrgicos do ABC, noticiadas em fragmentos pela
TV... Graças às análises de conjuntura promovidas nas reuniões da PJE,
onde gradativamente fui me inteirando de minha vida concreta (de mulher,
de indivíduo e parte da coletividade)... Somando-se a esta tentativa de
formação política sempre atropelada pela vida diária, a tentativa de
engajamento político e as experiências e conhecimentos adquiridos neste
trajeto... A entrada na Universidade... A entrada no Movimento Estudantil...
A ida aos Encontros Nacionais de Estudantes de Educação Física, aos
Encontros Nacionais e Regionais da Federação Brasileira de Professores
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de Educação Física, ao Congresso da União Nacional dos Estudantes... O
contato

com

as

várias

tendências

do

Movimento

Estudantil

e,

especialmente, os anarquistas... Por indicação de um deles, o contato com
as obras de Roberto Freire e a leitura de Sem tesão não há solução
ajudaram a começar a quebrar a formação - que minha família garantiu
que eu tivesse - baseada na Tradição, Família e Propriedade. Ajudando
neste processo, no currículo, as disciplinas Didática e Estrutura e
Funcionamento do Ensino de I e II Graus, através dos professores
(Marlene Guerra, Graça e Henrique) que contribuíram para ver o Brasil a
partir do olhar comunista e socialista... Mas o Curso de Educação Física
não permitiu avançar nesta formação política... Nada havia no currículo
que lembrasse a condição de vida dos brasileiros e os esforços da
esquerda para a retomada de rumo... Restava-me o envolvimento com o
fazer universitário para além da mediocridade das aulas práticas e teóricas
oferecidas pelo curso como um todo... Num golpe de sorte, por acaso, ou
pelos laços estabelecidos ainda no grupo de jovens do secundário, tomei
contato com o grupo de pesquisa coordenado pela professora Márcia
Chaves Valente que faria a avaliação da Recreação no Currículo de
Educação Física, a partir do levantamento das concepções dos
estudantes antes, durante e depois de cursar a disciplina. Aquela
oportunidade abriu-me as portas da Universidade (3 períodos após ter
entrado no Curso de Educação Física) e da produção do conhecimento.
Produzi, então, como resultado de reflexões proporcionadas pelo Curso de
Maurício Roberto da Silva, o trabalho Repensando a Educação Física,
apresentado durante o CBCE realizado em Pernambuco naquele ano...
Somado a isto, vivenciei os vários cursos que a ATIVAR (Edson Valente,
Márcia Ferreira Chaves, Patrícia e Eduardo Montenegro) promoveu em
Maceió (Moacir Brondi Daiuto, Estélio Dantas, Maurício Roberto da Silva,
Manoel Sérgio, Reiner Hildebrandt, Paulo Rubem Santiago, Maristela
Moura)... Uma Educação Física que borbulhava era-me oferecida aos
neurônios que ferviam... Ao fim do curso superior (de forma lamentável
pelo que poderia ter sido feito) produzi o trabalho Educação Física para
todos, onde evidenciava-se a influência das leituras de Roberto Freire, de
Vitor Marinho de Oliveira, Paulo Freire, Medina e Paulo Guiraldelli (estes
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últimos apresentados a nós pelo Prof. Verter Paes Cavalcanti). Além da
formação política, da formação acadêmica e das relações humanas, a
Universidade e o iniciar-se em uma profissão foram marcados pelas
oportunidades de realizar trabalho/bicos... Experiências diversas de
ensino, planejamento e condução de atividades diversas me fizeram
conhecer a problemática do tempo livre por dentro... O trabalho em Ruas
de Recreio, SESC, Clubes, Hotelaria, entre outras experiências fizeram
conhecer a fundo a superficialidade das práticas culturais oferecidas à
população... Práticas culturais que prometiam aproximar os homens de si
mesmo, mas, ao contrário, afastava-os de si e da realidade em que
viviam... Hoje, no instante em que escrevo esta carta, penso que me foi
lançado um desafio na hora de decidir a profissão... Eu queria um trabalho
com sentido, no qual pudesse pôr de mim e produzir algo bom... E foi justo
nos estudos do lazer que eu caí... Foi justo no não-trabalho que encontrei
o meu trabalho... E meu esforço tem sido entender esta estranha relação
(construída na minha própria história de vida) definida por Marx como o
lugar onde o homem se faz homem, mas onde, se puder escolher, foge
como de uma peste... Esta contradição fundante da vida dos homens me
fascina... O que acontece com os homens quando lhes é negado ser,
sentir e viver... Meu interesse pelos estudos do lazer não está nas práticas
culturais enquanto algo a ser descrito, mas nas sensações dos homens
que produzem tudo ao seu redor e que vão, nesta vida, aprendendo
progressivamente a afastar-se de tudo que faz sentido produzir, para
entrar na lógica onde tudo o que se produz perde o sentido... O lazer me
interessa como uma construção instituída pelo homem para lembrar o que
ele não é e o que ele não quer... No entanto, é justamente no lazer que o
homem esquece e trai tudo o que viveu e planejou para si mesmo... No
lazer, ele completa a miséria do trabalho e volta vazio para o lugar que o
rouba diariamente de si mesmo... Este pré-conceito baseado em
constatações me persegue e me obriga a tentar encarar academicamente
esta questão... Haveria muito mais a conhecer, muitas outras coisas da
vida estão chamando, mas é neste lugar que estou amarrada pela
necessidade da compreensão...
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A cultura do lugar reflete uma cidade encanto
as terras cobertas de matas virgens
emolduram o cenário de riqueza do lugar
as terras férteis e riquezas naturais.
MOCOCA
Geograficamente, é um município do nordeste do estado de São Paulo em
terras limítrofes com o estado de Minas Gerais. Seu nome Mococa tem origem
indígena e significa "casa de pequeno esteio". De acordo com fontes históricas, em
1843 começou a aparecer o povoado com pequenas casas cobertas de sapé, o que
provocou a expressão, "Olhem aí essas mocoquinhas", de um então Capitão
Custódio que por ali passava. Marca sua história cultural o escultor Bruno Giorgi,
como um de seus filhos mais ilustres. Com excelente lavoura, devido às condições
climáticas, recebeu lavradores mineiros das regiões de Aiuruoca, São João do
Nepomuceno, Lavras do Funil e Machado. Nas grandiosas fazendas, cultiva-se
feijão, milho, arroz, mandioca, algodão e, em grande escala, cana-de-açúcar e café.
Esse último marca sua principal fonte econômica. Mococa tem um centro
diversificado em atividades comerciais, políticas, sociais e culturais. Os nativos da
cidade têm grande devoção a São Sebastião e São Francisco e promovem festas e
terços em comemoração a eles. Outro belo atrativo cultural é a Capela de São
Sebastião e, na época de sua construção, surgiram as primeiras casas, que deram
origem ao povoado de São Sebastião. Mococa, o retrato vivo do ciclo do café, é,
atualmente, uma cidade centenária, de ruas largas, tranqüilas, bem definidas e com
grandes áreas verdes. Com seu paisagismo harmonicamente construído com muitos
verdes que enfeitam os jardins das praças, cresce e ganha dimensões culturais no
Brasil.

Sua singular beleza arquitetônica fez nascer em seu povo uma índole

hospitaleira de tranqüilidade e encanto. Desse recanto tranqüilo, cultural e
hospitaleiro veio GISELE MARIA SCHWARTZ117, que, com muita tranqüilidade,
cultura e encantamento, revela:

O Movimento – um elemento da vida que desperta interesses múltiplos – é
capaz de gerar estímulos suficientes, no sentido de conduzir e canalizar o
117

Professora Doutora do Departamento de Educação Física I. B. UNESP – Rio Claro. Pesquisadora
do LEL.
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foco de atenção de toda uma vida profissional. Em todas as recordações
que avassalam o universo da memória, quando nos deparamos, na vida,
com a necessidade de escrever um currículo vida, as que mais
prontamente surgem são, exatamente, aquelas cujo elemento central
envolve o movimento. A combinação mágica do movimento com a
imaginação resgata, claramente, o espírito lúdico das brincadeiras de rua.
A escola também é lembrada como espaço de movimento, obviamente, de
outra maneira, onde esse já não possuía a mesma liberdade da
brincadeira de rua, mas, agora, era sistematizado em forma de aulas de
Educação Física, ou apresentava-se em uma liberdade vigiada, como um
espaço de resistência, no recreio ou antes e após as aulas. Infelizmente,
a escola não absorveu o valor que o movimento, especialmente aqueles
ligados aos conteúdos lúdicos, têm na vida das pessoas e passou a
representar um papel sisudo na formação, propondo horas de inércia em
cadeiras

anti-anatômicas

naturalidade,

fazendo

e
com

em

ambientes

que

esses

fechados,
atributos

alijando

a

permaneçam

sorrateiramente escondidos nos cantos da memória. Mesmo assim, os
poderes subversivos e expressivos do lúdico transpõem essas barreiras
arquitetônicas e ideológicas da instituição escolar, marcando esse tempo
para sempre, denotando, inclusive, essa possibilidade de interesse
profissional. Com base nessas vivências, surgiram as primeiras sementes
do futuro olhar acadêmico sobre o movimento. Assim sendo, com a
mesma ansiedade inerente a uma partida de um jogo qualquer,
enfrentamos o desafio de desvelar e aprimorar o campo de estudo dos
estados

emocionais

no

movimento,

em

suas

diversas

nuances,

especialmente focalizando o âmbito do lazer. O foco de atenção no estudo
dos aspectos psicológicos do lazer tem sido reforçado, inclusive, devido
ao nosso envolvimento na coordenação do LEL e com os membros
atuantes desse laboratório de estudos. Neste, onde o olhar de cientista
apropria-se do fenômeno do movimento, com o desafio de tentar penetrar
sua essência e desvelar suas ressonâncias, numa tarefa árdua, mas
fazendo desse desafio um catalisador potencial para continuarmos
investindo na perspectiva de crescimento e promoção da área nas esferas
acadêmicas.
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Nos passos e compassos os sentimentos fluem,
e o sambista-passista afanosamente vibrante
vive cada acorde do ritmo das águas
que batem nas pedras de sua aquarela cultural.
BOM JESUS

DO ITABAPOANA

Ah! Belo lugar carioca. Antes conhecido como um povoado chamado
Campos Alegre. Bom Jesus do Itabapoana recebe esse nome por ser banhado pelo
Rio Itabapoana, nome indígena que tem um belo significado: "barulho das águas
entre as pedras".
Com emancipação efêmera nos idos de 1890, prima pela educação,
chegando a atingir a taxa 96% de crianças alfabetizadas. Com seis bibliotecas, duas
da rede pública e quatro de colégios da rede privada, mas disponíveis ao público,
sua rica cultura congrega nove corais de excepcional qualidade, duas bandas
marciais e duas filarmônicas que se apresentam sistematicamente no município e
em outras localidades. Sua economia é alicerçada na agropecuária e sua pequena e
média indústria totaliza 622 empresas comerciais e quatro agências bancárias.
Com belos cantos e recantos, detém parte da beleza cultural do cenário
brasileiro e, como todo e qualquer lugar do nosso país, luta por melhores condições
de vida para a sua população e, constantemente, se mobiliza em busca da
superação dos altos índices de violência no Estado. Com raízes cariocas, é um lugar
de significativa representação para o Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil.
Dessa terra de águas e pedras, vem o estudioso e pesquisador GIULIANO GOMES
DE ASSIS PIMENTEL118, que retrata seu memorial cultural da seguinte forma:

Nasci em Bom Jesus do Itabapoana, Noroeste do RJ, município com 30
mil urbanos e 20 mil na zona rural. Faz divisa com Bom Jesus do NorteES. A influência da colonização é mineira.

Meus pais eram filhos de

agricultores, com pequenas propriedades de café. Vieram para a cidade,
foram depois para Niterói-RJ. Vivi entre a capital e o interior, tendendo
mais para este. Ah, sou filho de professores, ambos envolvidos com
118

Professor nos cursos de Educação Física e de Turismo e Hotelaria do Centro Universitário de
Maringá – Cesumar – PR; Mestre em Estudos do Lazer pela UNICAMP; Coordenador do Grupo de
Estudos Lazer e Cultura da UNICAMP.
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esporte.

Católico,

taurino

de

06/05/73,

persistente,

vivendo,

alternadamente, do puro ócio (dormir 15 horas seguidas, de propósito) até
o puro ativismo. A infância, com outros dois irmãos, foi brincando na rua,
subindo em árvores, subindo em morro da favela, acompanhando o pai na
vida política (vereador). Fui favorecido de brinquedos (filho mais velho),
mas sempre gostei dos que eu fazia juntando papelão, tijolo, barro,
madeira. Também gostava de criar animais e plantar. Tanto o é que fiz o
ensino médio em Colégio Técnico em Agropecuária, com intenção de ali
esgotar meus estudos. Mas o colégio pertencia à UFF e, como presidente
de

grêmio

estudantil

(1988,

1989),

participava

das

discussões

acadêmicas. Nesse tempo organizei eventos como, por exemplo, festas de
rodeio (acabei voltando a essa experiência por ocasião do mestrado. Cf.
parte introdutória da minha dissertação). Só fui ingressar na UFV,
Educação Física, em 1992. Antes, trabalhei, inclusive fazendo o censo no
campo, algo que foi muito revelador sobre a realidade rural de minha
região. O trabalho de campo, no campo, aplicando questionários do IBGE,
influenciou minha visão de metodologia. Isso acho importante: em 1993,
apresentei já minha primeira “pesquisa”: um levantamento comparativo de
duas colônias de férias. Apliquei questionários. Em 1999 (no ENAREL de
Foz), retomei aqueles dados, mas numa abordagem qualitativa, discutindo
os saberes culturais que eram produzidos ou deixados de produzir na
colônia. Em Viçosa, tive oportunidade de fazer novas leituras e, com o
contato (alunos e professores), negar a visão tecnicista que, embora não
praticasse, acreditava ser a única da Educação Física. Nunca me imaginei
na recreação. As experiências socioculturais no meio universitário foram
ótimas para repensar uma série de preconceitos e fortalecer meus
compromissos políticos. Tive duas bolsas de Iniciação Científica, as quais
me permitiram aumentar a participação em congressos e os intercâmbios
com pesquisadores do lazer. Fiz o mestrado em Campinas (97-99), fase
difícil devido ao modo fechado das pessoas se relacionarem, mas muito
importante para o autoconhecimento e investir nas pequenas parcerias.
Atualmente, sou docente no Centro Universitário de Maringá e trabalho
com R&L na Educação Física e no Turismo. Fiz disciplinas como aluno
especial no Turismo da ECA, mas preferi retornar à UNICAMP, para o
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doutorado em 2002. Em Campinas, 2002, foi ótima a companhia da Sílvia
Amaral para ver filmes “culturais” no Cine Paradiso. No período do
mestrado, embora pensasse em fazer muito, saía mais para dançar forró
na cooperativa, visitar a feira no Centro de Convivência, ia a algumas
atividades do IEL e das artes na UNICAMP, e, claro, festas de peão. Aqui
em Maringá, vou muito ao cinema. Vejo de tudo. Casado em 26/01/01,
tenho uma vida mais caseira do que nunca. Gosto de ouvir música; e
assisto mais à TV do que deveria. Na adolescência, escrevia cartas,
colecionava selos e HG e lia muitos livros de poesia e literatura; hoje são –
embora prazerosas - leituras de trabalho. Caminho e passeio de bicicleta,
buscando lugares novos na cidade. Quando dá, vou ao campo. Ainda
gosto de brincar, fazer brinquedos, poemas e inventar coisas diferentes.
Algumas dessas experiências são transferidas para o trabalho. Aliás, há
vezes em que procuro experiências de lazer com interesses profissionais:
é a maldição do semi-lazer..... Busco reler meu memorial e trazer dele
meu entendimento de ciência, pesquisa e conhecimento. Nele, disse que
percebia “mesmo sob o risco do ecletismo, não ser dialético prender-me a
determinismos de classe ou ao nível do poder”. Para mim, as relações de
poder precisam ser subvertidas. É preciso criar espaços plurais e
multidisciplinares de diálogo, com participação plena da sociedade,
buscando o próprio modelo de desenvolvimento. Em contrapartida, é
essencial não nos prendermos a determinismos unívocos, sejam eles de
classe, gênero ou etnia. Arrematava: “Se por um lado encontro discursos
puristas de um economicismo marxista, por outro lado, vejo que, na
própria dimensão da dialética e em escritos de Marx e Engels como os
Grundise, a percepção, a corporeidade e o lazer são tidos como aspectos
importantes à análise da realidade.” Ainda apontava em mim a influência
de uma perspectiva de análise "sociocultural" dialética (imagino, até que a
dialética fenomenológica). Temia um viés fenomenológico nessa análise
que aprendi com minha orientadora. Por esses caminhos, esperava
encontrar na leitura futura (na disciplina) de Morin, uma resposta às
minhas inquietações. Poderia ser minha forma de ver a ciência e o
conhecimento próximo ao pensamento complexo, desenvolvido por Edgar
Morin. Ao colocar a ciência como capaz de superar suas próprias
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limitações e a necessidade do diálogo entre as áreas do saber, o autor
parece até mesmo bastante coerente com um pensamento dialético. As
leituras permitiram uma introdução às idéias do autor ao passo que
deixaram claras sua pertinência e validade. Não obstante, o raciocínio de
Morin encaminha para outros caminhos que os apontados pelas próprias
questões do meu projeto de pesquisa. Senão vejamos: “No ingresso para
o doutorado apresentei o projeto "Lazer no campo: as implicações do novo
rural na produção cultural campesina". Nele, denuncio que a experiência
rural não é uniforme e, em algumas regiões, já nem faz mais sentido opor
cidade ao campo. No projeto, pergunto: na realidade das propriedades
rurais norte-paranaenses direcionadas para o lazer, como interagem as
populações rurais autóctones e os turistas no tocante às produções
culturais produzidas e consumidas no tempo 'livre'?” Na Educação Física,
comumente, cai-se no erro metodológico de autonomização do fenômeno
corporal sem situá-lo no contexto histórico e social de que faz parte.
Buscando perceber as atividades físico-esportivas no meio rural, através
da atividade de turismo rural, encontrei em Caio Prado Jr., uma
abordagem para entender meu contexto. Isso se faz claro ao buscar o eixo
paradigmático no qual o problema da pesquisa se situa. Conforme
Gamboa (2001, p.46), o esquema paradigmático supõe o conceito de
paradigma, entendendo este como uma lógica reconstituída ou maneira de
organizar os elementos presentes no ato de produção de conhecimentos.
Dessa forma, pergunto: qual o paradigma presente no meu memorial? No
meu entendimento, ao buscar nas teorias críticas o entendimento para
refletir sobre a realidade e aspectos particulares dela, mas sem deixar a
totalidade, estava cimentada a afinidade com o pensamento materialista
histórico dialético. Ainda persiste o receio de, ao querer analisar a
realidade, deixar de ser dialético ao prender-me a respostas prontas. Mas,
agora, trago algumas novas inquietações.. Inicialmente, o pensamento
complexo que poderia servir de paradigma que explicasse meu modo de
fazer pesquisa, se mostrou como a maneira mais antagônica quanto ao
meu paradigma, pois foi aquela que mais me confundiu. Não há muito de
novo que não possa ser apreendido pelas diversas nuanças da dialética
crítica, sem perda da perspectiva da práxis e da relação de totalidade.
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Mas ainda há poucos elementos para discutir isso, pois muitas leituras não
foram feitas com a profundidade desejada. Outrossim, é preciso admitir
policiamento de pensamentos acrítico, evitando um embate mais racional
e um aprendizado de outros paradigmas. Mesmo assim, as questões
sobre o positivismo e o idealismo foram bastante aclaradas no decorrer da
disciplina. Para mim, foram aprendizados difíceis, visto que percebi não
dominar com clareza as diferenças entre as abordagens científicas.
Fundamental, nessa discussão, foi o contato com Lowy, leitura muito
esclarecedora e que me permitiu uma compreensão mais crítica, porém
aberta, da ciência. As discussões de Blanché contribuíram pelas
dimensões que a epistemologia e a filosofia da ciência ocupam na
atualidade. A leitura de Sanchez Gamboa, apesar da dificuldade em
distinguir ou separar alguns níveis, me permitiu um instrumental para
reflexão sobre a coerência paradigmática da minha produção.

Pelo

exposto, continuo vendo a ciência como uma forma de conhecimento, cuja
pertinência é responder e melhorar algumas questões. A pesquisa seria a
forma pela qual se obtém e estrutura o conhecimento produzido pela
ciência. Como existem, conforme Rubem Alves, diversos peixes, se usa
diversas iscas e anzóis: o que diz respeito à diversidade de metodologias,
cada qual apropriada para resolver determinados problemas. Aliás, quanto
aos problemas, foi importante reforçar a noção de que são eles que guiam
a pesquisa. Não se parte de temáticas, mas de problemas. Por fim, dentro
do quadro paradigmático, percebo que a epistemologia não pode ser
entendida separadamente. Faz-se necessário perceber a visão de mundo,
a ontogênese, do processo de produção do conhecimento. Não há, ao
contrário do que pensava, possibilidades no ecletismo, pois isso denota
incoerência e imaturidade. Há, sim, como ser dialético percebendo a
realidade em movimento. Aí até cabe entender uma complementação
entre ação e representação ou necessidades da imaginação e do
estômago. Nesse sentido, a disciplina foi muito útil, pois, além de perceber
as questões relativas à discussão sobre a ciência e seus fundamentos,
pude tirar proveito dessa discussão para perceber (com instrumentos) a
coerência, ou falta dela, de minhas pesquisas dentro de um esquema
paradigmático. Inverno de 2002
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Saber e fazer existir a diferença,
para com vozes coloridas, indicar novos caminhos.
Num amplo repertório
com idéias próprias e apaixonadas,
faz-se criativo para eliminar a ferrugem dos sentimentos.

RIBEIRÃO PRETO

Califórnia do Café, por acolher fluminenses que, por conta da crise do café
do Vale do Paraíba, lá chegaram com suas mochilas recheadas de sementes dos
cafezais. E já encontram próximos aos Córregos do Retiro e Ribeirão Preto alguns
mineiros que, fugindo de suas terras já esgotadas para a mineração, formaram
várias fazendas para a criação de gado.
O desenvolvimento rápido da cultura cafeeira trouxe a riqueza e o
progresso, e incentivou a chegada das chamadas "ferrovias do café". A notícia do
crescente e contínuo desenvolvimento da nova cidade se propagou rapidamente. A
ostentação era visível, comprava-se de tudo: mulheres que divertiam os coronéis,
água mineral e champanhe que vinham da França, azulejos trazidos de Portugal e
até a força de trabalho, com os imigrantes europeus, na sua maioria italiana, quando
foi criado o primeiro “café-cantante”, o El Dourado.
Ribeirão e região tem atrativos turísticos importantes e com isso vem
recebendo diariamente turistas de todas as partes. Hotéis, Restaurantes, pizzarias e
churrascarias aumentam sensivelmente seu movimento, e como não poderia deixar
de ser, as casas mais visitadas são as da Choperia “Pingüim”.
São quatro casas na cidade, sendo a caçula, o Empório Pingüim, misto de
Choperia e Loja de Souvenirs, onde se encontram lembranças variadas; desde as
mais simples até as mais sofisticadas. No Parque Ecológico Maurílio Biagi e no
Campus da Unaerp podem ser vistas as obras de Bassano Vaccarini. A universidade
abriga um acervo de mais de 40 peças, entre painéis em concreto, esculturas nos
jardins e as famosas paredes do teatro que recebeu o seu nome.
A instalação da Cervejaria Paulista trouxe uma nova atração para Ribeirão
Preto, com a abertura de inúmeras choperias. Uma se tornou famosa, e ainda
continua funcionando, O Pingüim, ao lado do Theatro Pedro II, em frente à Praça
XV, coração de Ribeirão Preto. Ponto de encontro para comemorações,
principalmente na década de 60, O Pingüim ainda é parada obrigatória para turistas
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e moradores. Dizem os freqüentadores que o chope do Pingüim é o melhor do
Brasil, por causa da qualidade da água. Dizem até que existe uma serpentina que
traz o chope direto da cervejaria até o bar.
Muita gente continua conferindo a lenda ainda hoje. Dando saltos
culturais, a crise do petróleo, na década de 70, provocou a necessidade de fontes
alternativas de combustível e motivou o governo brasileiro a incentivar a cultura
canavieira.

O

setor

deslanchou

com

investimentos

e,

conseqüentemente,

crescimentos. Hoje, as usinas investem na produção do álcool carburante, que
deverá ser a solução para a continuidade do setor.
A bela Ponte sobre o Rio Pardo completa sua beleza natural, que é
musicalizada pela Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Da sua estreita relação
com essa terra rica e repleta de cultura, a HELOÍSA TURINI BRUHNS119 nos revela:

Meu nome é Heloisa Turini Bruhns. Nasci em Ribeirão Preto no dia 20 de
julho de 1951, na lua cheia. Os astrólogos costumam afirmar que minha
instabilidade emocional deriva do meu signo, que é Câncer, o qual é
regido pela Lua. Resolvi assumir e trabalhar um pouco com essa minha
característica e adotei recentemente um e-mail cuja palavra Lua é seu
identificador (para não utilizar o termo user name). Por outro lado, sou
uma apaixonada pela Lua, principalmente na sua fase cheia. Acho que
inspira meu lado romântico e às vezes o vampiresco.

Iniciei minha

carreira acadêmica em 1986, no Departamento de Educação Física da
UNESP, depois de um percurso com muitos atalhos, pois minha primeira
graduação foi em Educação Física. Em 1990, recebi um convite para
trabalhar na UNICAMP, onde permaneço até hoje. Minha passagem pela
Universidade tem sido muito intensa (até demais para os meus próprios
limites). Nesses 16 anos de estada no meio acadêmico, realizei meu
mestrado em Filosofia da Educação – UNICAMP, de 1987 a 1989, meu
doutorado também na Filosofia da Educação, de 1991 a 1992 (quase tive
um colapso nervoso devido ao estresse), minha livre docência em 1998 e
agora estou brigando com a Universidade, por incrível que possa parecer,
119
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às pessoas físicas (pois estou tendo amparo legal jurídico), para ter o
direito de prestar o concurso para professor titular (é bom poder aqui usar
o minúsculo, pois esse degrau deve reconhecer sua humildade e não a
arrogância daqueles que se intitulam como tal). Chego à conclusão sobre
a Universidade constituir-se num ambiente estranho... Trabalhei muito
nesses 16 anos. Tenho 12 livros editados com muito carinho, dois de
autoria individual (O corpo parceiro e o corpo adversário, escrito a partir
da minha dissertação de mestrado e Carnaval, Futebol e Capoeira- entre
as gingas do corpo brasileiro, escrito a partir da tese de livre docência).
A experiência editorial foi muito interessante, pois, através dela,
concretizei com colegas e amigos, trabalhos bastante significativos, os
quais tiveram reconhecimento na área, expresso através das várias
reedições. Há mais ou menos oito anos, coordeno um grupo de pesquisa
(GLEC) na pós-graduação, constituído pelos meus orientandos cursando o
programa de mestrado e doutorado. Foi uma experiência muito rica, da
qual surgiram muitas publicações, inclusive um livro em coordenação
conjunta com uma orientanda do doutorado, do qual participaram
membros do GLEC. Dessa experiência, também surgiram contatos no
exterior, com pesquisadores da Espanha. Desde o meu doutorado, venho
desenvolvendo projetos de pesquisa com financiamento do CNPq, outro
trabalho que me fascina, no qual posso desenvolver e trabalhar com as
minha idéias e reflexões. Atualmente, estou trabalhando no quarto projeto
intitulado “A caminhada enquanto experiência sensível”. Uma pesquisa
envolvendo as questões do corpo com o meio ambiente. As questões
envolvendo a relação Lazer e Meio Ambiente atraíram minha atenção
desde 1994 e, a partir daí, venho me dedicando a essa temática, com
pesquisas e publicações, além de estar orientando quatro teses de
doutorado e duas dissertações de mestrado nela envolvidas. Bem, vou
finalizando, esperando ter esclarecido um pouco nessas breves linhas
meu perfil profissional, bem como minhas preocupações e angústias.
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O mar que desfila na praia,
com brilho das águas e das caravelas,
remonta à aquarela montando um cenário
de beleza para o esplendor da lua que desponta
E os navegantes reabastecem a vida.
SÃO FRANCISCO DO SUL

Uma bela e resistente história faz cenário de cores e prazer. Foi criada,
cresceu e desenvolveu-se no furor dos séculos V e XVI, marcada pela era das
Grandes Navegações, época reconhecida como a revolução da arte da navegação,
por conta do aperfeiçoamento de diversos instrumentos de origem árabe, como a
bússola, a modernização do cartógrafo e a invenção da caravela.
A cultura carrega traços daqueles homens, tripulantes, vindos de partes do
mundo que, ao se desviarem de sua rota original, ficaram vagando desorientados,
sendo empurrados pelos ventos para sudoeste, pela imensidão do Oceano Atlântico.
E lá adiante, encontram uma terra bela, farta e fértil, habitada por uma tribo de
índios, os Carijós, chefiados pelo cacique Arosca. Assim, num especial dia 05 de
janeiro do ano de 1504, a Ilha de São Francisco do Sul é descoberta. É uma bela
história para uma bela ilha. Na páscoa do referido ano, na Baía da Babitonga, no
local até hoje chamado de Ponta da Cruz, os franceses ergueram uma cruz feita
com fortes madeiras, onde foram lavrados os nomes do Papa Alexandre VI, do Rei
da França Francisco I e do Capitão da Nau, Binot Paulmier de Goneville.
Os primeiros seis meses dos franceses na ilha de São Francisco foram
marcados pela convivência amistosa com os pacíficos e hospitaleiros índios Carijós,
sendo que tal convivência, posteriormente relatada, estimulou a excursão de outros
franceses à costa brasileira, que acabaram por extrair o Pau-Brasil nas costas do
Ceará, na Paraíba e em Sergipe.
A povoação foi elevada à categoria de Vila em 1660 e, em 1665, São
Francisco do Sul foi elevada à condição de Paróquia. Ainda existe, na localidade de
Laranjeiras, uma trincheira construída com pedras soltas que, segundo a tradição,
teria sido edificada por pessoas que por ali passavam e eram obrigadas a
"colaborarem" na construção, pelo violento e autoritário "Cabecinha".
Carregando todos esses traços históricos na pele, na alma, na força, na
resistência e na luta como herança cultural desse cenário, chega-nos o Professor
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HUMBERTO LUÍS DE DEUS INÁCIO120 que, com expressão viva de uma
corporeidade colorida pelos mares do sul, nos conta:
É legal, mas também estranho, escrever um currículo que não seja
espelho das atividades acadêmicas; falar das outras coisas que também
"me fazem", com certeza, será agradável, mas nem por isso fácil! Nasci há
39 anos em uma pequena cidade litorânea de Santa Catarina, São
Francisco do Sul. Cresci (mas não muito!!!), subindo em árvores, nadando
na Baía da Babitonga, jogando bola na rua, sem nenhum tipo de
preocupação com violência, drogas ou outras questões típicas da
atualidade. Cheguei perto de estudar em seminário, mas o destino me fez
seguir outros caminhos. Aos 14 anos, fui estudar "fora de casa", e aí
começou uma nova e importante etapa da minha formação como
pessoa/cidadão: o necessário convívio com jovens de outras cidades, de
outras religiões, de outras raças, de outros pressupostos de vida, me
possibilitou ampliar minha visão de mundo a um nível antes impossível.
Me permitiu ainda fazer escolhas, de todos os tipos, pois opções, agora,
não faltavam! Uma das escolhas daquela época foi seguir uma carreira
técnica, como técnico de 2º grau ou engenheiro. Após alguns anos nessa
"estrada", tomei uma decisão que mudaria radicalmente minha vida:
abandonei tudo e fui estudar Educação Física. No primeiro semestre, uma
Mestra, querida, carinhosa, Maria Cecília Mocker, me mostra outras
opções que ainda não se tinham descortinado: o mundo também era
político, ideológico, partidário, filosófico, e isso eu ainda não sabia. A
entrada para o MEEF ampliou esse novo olhar e, em 1992, em meio a
uma torrente de coisas novas e boas, surge o "farol" da minha vida, Ana
Márcia, que me ensina, literalmente, a Amar! Ainda na graduação, elejo o
lazer como campo de estudos; isso segue na especialização e no
mestrado. Em 1995, em meio ao meu mestrado e o doutorado da Ana
Márcia, ganhamos o Ariel, figurinha carimbada, para usar uma expressão
da minha infância, que me faz rever, outra vez, meus conceitos sobre o
mundo!!! Aliás, tarefa danada essa de viver revendo conceitos. De lá pra
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cá, as coisas não mudaram muito, no que diz respeito ao cotidiano; a não
ser minha entrada na UFPR, em 1998. Nesse período, tive que aprender,
assim como todos em minha volta, a estar separado a cada semana, por
vários dias, trabalhando e vivendo e querendo sempre que o tempo
andasse mais depressa! E andou... Já faz mais de quatro anos. De
qualquer forma, esse período não foi só de trabalho; aproveitei as noites,
sozinho em Curitiba, para aprender a tocar violão, ou melhor, para
começar a aprender! Não conheço ninguém que um dia não tenha
acalentado o sonho de tocar um instrumento e fazer isso aos trinta e
tantos, me mostrou de novo, que a vida é um eterno recomeço. E por falar
em recomeço, este ano fui aceito como aluno do Programa de Pósgraduação em Sociologia Política, na UFSC, e isso me fez um bem
danado!!! Fico mais tempo com os que amo, posso estudar e, ao mesmo
tempo, desenvolver um projeto de vida que há muito me acompanha, que
é de ajudar uma certa comunidade rural perto de Florianópolis. Meu
projeto de doutoramento me permite/obriga a ampliar os estudos na área
do lazer, e isso também me faz bem!!! Às vezes me pergunto se em outra
área eu teria tido a possibilidade de conhecer de perto pessoas, como a
Tereza, a Elzinha, o Sandoval, a Simone, o Uvinha, o Wilson Lino, a Mey,
o Fernando e a Luciana, entre tantos outros. Provavelmente sim, mas o
que importa é que, hoje, conheço essas pessoas e me sinto tão à vontade
com elas como se fossem todas minhas irmãs e irmãos, e será que não
são? Afinal, e para quase terminar por aqui, como diz Beethoven em sua
maravilhosa Nona Sinfonia, "Um dia, todos os homens serão irmãos!!!"
Bem, quanta coisa mais poderia dizer ou deixar de dizer se continuasse?
Muitas. Mas o que quero dizer agora é que sou imensamente grato, nem
sei dizer quanto, por esta oportunidade. A solidariedade e o amor
presentes nesta pequena contribuição que dou ao seu trabalho são, para
mim, como janelas ensolaradas abertas por ela, pela sua atenção, pela
sua gentileza, seu calor humano e pela forma amorosa como trata os que
estão ao seu redor!!! Que seus sonhos, coletivos ou pessoais,
transformem-se um dia em realidade, pois sei que, se um dia isso
acontecer, a humanidade não precisará mais de sonhadores, pois o
mundo será belo, justo e digno!!! Obrigado.
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Viver com muita alegria pintando cores nas ruas
Dobrados, cânticos e versos
compõem a orquestração do tempo
dando ritmo às palavras e batidas ao coração.
NOVA LIMA

Região que se revela extremamente rica para mineração, sua origem veio
do arraial de Macacos, no final do século XVII. Duas circunstâncias se unem para o
nascimento do arraial: o ouro e a estrada.
Considerando a situação geográfica de Macacos, na forma de um cone,
banhada pelos córregos das Taquaras, Fundo, Tamanduá e Marumbé, que
despejam as suas águas no Ribeirão de Macacos, é possível compreender a
atração de um grande número de mineradores que, por conseqüência, gerou um
centro consumidor e pressionou a criação de outro abastecedor.
O Parque Ecológico Municipal Rego dos Carrapatos é outro lugar que
merece atenção. Nele estão jacarandás, perobas, lírios e samambaia açu, em meio
às várias trilhas para caminhadas. Na cidade também há a Cachoeira do Cristal,
com completa infra-estrutura para turismo. Sete nascentes de águas cristalinas
formam a queda, que possui várias piscinas naturais.
As atrações históricas de Nova Lima estão centradas na cidade. São elas:
a Igreja do Senhor do Bonfim (do século XVII); a Igreja de Nossa Senhora do
Rosário (estilo barroco mineiro do século XVIII); a Matriz Nossa Senhora do Pilar
(possui altares esculpidos por Aleijadinho); e a Igreja Episcopal Anglicana (de 1830,
em estilo normando). A Casa Grande é outro lugar de destaque. Lá estão coleções
de pedras, armas antigas e instrumentos utilizados nas fases da mineração. Há,
também, álbuns de geologia, engenharia, fotografias do início do século passado e
uma rica biblioteca com clássicos da literatura inglesa.
A Secretaria de Cultura tem desenvolvido um projeto de resgate e
valorização do folclore nova-limense. Anualmente são promovidos a Semana do
Folclore, com apresentações das guardas de marujos, grupos congados e de
capoeira, cavalhadas e exposições.
Em "Tropas e Tropeiros na Formação do Arraial", José Alípio Goulart
escreve como nasceu o Arraial de Macacos.
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Diz assim o escritor:
Tão logo organizado o tráfego de tropas de muares, evidenciou-se a
necessidade de serem levantadas aqui e acolá, rústicas palhoças
sobre paus-a-pique para abrigo das cargas e dos homens para
pouso. Fincado o pouso, logo surgia nas imediações um ou outro
morador erguendo palhoça, acomodando criações, plantando milho e
passando a negociar com os homens das tropas que ali
pernoitassem. Prosperando, montava a venda e começava a nascer
o povoado.

Depois, os mineradores e comerciantes locais fizeram construir uma
rústica capela para ofícios e festas religiosas, hoje desaparecidas, mas cujo local
ainda é conhecido pelos moradores como Capela Velha. A atual capela, conhecida
como "São Sebastião", foi construída na segunda metade do século XVII, e
reformada em 1801, e passou por reparos posteriores, sendo restaurada
recentemente. Festiva, colorida e bela em sua simples arquitetura, Nova Lima é um
dos belos recantos que Minas Gerais abriga e do qual o Brasil se orgulha. De lá,
com singela personalidade, vem a LEILA MIRTES SANTOS DE MAGALHÃES121
que, com contas, poesias e músicas, fala de sua vida, vivida nessa vida cultural.
Entre as tribos do Norte de Natal, na África do Sul, a saudação mais
comum, equivalente ao nosso popular olá, é a expressão Sawu bona.
Literalmente significa, Te vejo. Sendo um membro da tribo, você poderá
responder dizendo, Sikhona, estou aqui. A ordem da troca é importante:
até você me ver, eu não existo. É como se, ao me ver, você me fizesse
existir. Esse significado, implícito na língua, faz parte do espírito de
ubuntu, uma disposição de espírito que prevalece entre os nativos da
África abaixo do Saara. A palavra ubuntu provém do ditado popular
Umuntu ngumuntu nagabantu, que do zulu traduz-se, literalmente, como:
uma pessoa é uma pessoa por causa de outras pessoas. Nessa
perspectiva, nossa identidade baseia-se, especialmente, no fato de
sermos reconhecidos como uma pessoa. E é nesse sentido que vejo hoje
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como, ao longo da vida, a gente se aproxima daquilo e daqueles que, de
certa forma, traduzem nosso jeito de ser, se identificam com a forma de
vermos o mundo e nos reconhecem como pessoa. E como, desde a
infância, venho vivendo ricas experiências, recriadas, criativamente, ao
longo da minha vida, construindo minha história, participando de várias
histórias, construindo e reconstruindo conceitos e significados diversos,
especialmente, de lazer. Ao repensar minha vivência de conceitos de
lazer, sempre me reporto às experiências de alegria e tristeza, que
caminharam, lado a lado, na minha vida e alimentaram meu jeito de ser
otimista, idealista e esperançosa na vida particular, no trabalho e na
relação de ambos com a minha história social e cultural.
Viver e não ter a vergonha de ser feliz.
Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz.
Eu sei que a vida deveria ser bem melhor e será,
mas isto não impede que eu repita
é bonita, é bonita e é bonita.
Gonzaguinha

Sempre alimentei minha esperança por um lugar melhor, uma comunidade
melhor, relações melhores porque as pessoas são reconhecidas em suas
histórias, seus sonhos e suas liberdades, sem medo de serem felizes.
Como é o desejo de todo ser humano e cidadão/cidadã. “A gente não quer
só comida, a gente quer comida, diversão e arte...” de Arnaldo
Antunes/Marcelo Fromer/ Sérgio Britto. Por isso, o lazer não é apenas um
hábito e uma profissão para mim. É também instrumento de luta do jeito
que sei e gosto de lutar; fazendo tudo coletivamente, o melhor possível,
em todo lugar, com todas as pessoas que puderem ser reconhecidas e
agregadas em ações solidárias para uma vida melhor. Consciente da
importância que têm a voz e a ação de cada pessoa. Consciente de que
todo lugar e momento podem ser experiências de festa. Consciente de
que festa é a alegria de nos entregar, corporalmente, à vivência do tempo,
do lugar e das relações criativas com o outro. É viver com sabor, a
construção do que chamamos de liberdade. Por isso, falar em lazer para
mim, na minha história de vida, é, sobretudo, falar no prazer como fruto do
exercício da liberdade de sonhar, realizar e saborear com o outro a beleza
da vida.
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Cidade dos rios e das pontes
Do frevo e do maracatu, do pobre e do rico
Dos artistas e poetas
Das serenatas em Casa Amarela
De olhar na janela a bela morena de lá.
RECIFE

Falar de Recife é emoção e fascínio. É beleza e saudade. É verdade e
sofrimento. Ë luta e liberdade. Suas ruas, palcos de históricas revoluções coloniais,
ponto de exportação cultural. Esta cidade vive e representa a real história do Brasil.
Sua história, sempre ligada à história de Pernambuco, impõe falar também de
Portugal, donde partiu a necessidade de colonizar o nosso país.
O início do século XIX no Recife foi marcado por revoltas inspiradas no
ideário liberal vindo da Europa: comerciantes, aristocratas e padres, para exigir mais
autonomia para a colônia. Nesse mesmo século, ocorreram as revoluções mais
conhecidas da História do Recife. A Revolução de 1817, a Confederação do
Equador, de 1824 e a Revolução Praieira, de 1848. O Recife deixou de ser vila, não
se subordinava ao poder central, nem estava subordinado a Olinda. Nesse tempo,
iniciou-se um grande período de desenvolvimento da cidade. A elevação à categoria
de cidade ocorreu em 1823.
Os índios, verdadeiros moradores dessa terra, são verdadeiros e legítimos
atores-brincantes de todo esse cenário brasileiro. Com estes, destacam-se também
os negros, que, de forma ilustre, são representados por Henrique Dias, um negro, e
Felipe Camarão, um índio. Com a mistura das raças, ingleses, norte-americanos,
franceses, judeus, holandeses, dentre outras, na cidade do Recife foi construída a
primeira sinagoga das Américas, localizada no Bairro do Recife - Recife Antigo ou
Recife Velho.
O Recife é a capital do estado brasileiro de Pernambuco. Apesar de a
vizinha Olinda ter sido a primeira capital da capitania de Pernambuco, o Recife,
fundado em 1537, é a mais antiga das capitais brasileiras. Localizada às margens do
oceano Atlântico, a cidade tem uma área de 217,494 km² e uma população de 1,55
milhão de pessoas (ou 3,73 milhões, contando a área metropolitana)[1][4]. Em
recente estudo do IBGE, Recife aparece como metrópole da quarta maior rede
urbana do Brasil em população.
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Sua região metropolitana compreende, além da capital pernambucana,
catorze cidades do Grande Recife.Tradicionalmente, o nome da cidade dentro de
frases é acompanhado de artigo masculino, como acontece com os municípios do
Rio de Janeiro, do Crato e do Cabo de Santo Agostinho. A esse respeito, muitos
intelectuais recifenses e pernambucanos já se pronunciaram, entre eles Gilberto
Freyre, em seu livro O Recife, sim! Recife, não!, em 1960 [6].
Em Recife, o povo pernambucano e tantos outros povos, por ser composto
pela contribuição de diversas raças, como é de se esperar, é muito rico
culturalmente, até encontram-se as mais variadas manifestações culturais, que
mantêm sua originalidade desde os tempos de outrora como os Maracatus,
Cabloquinhos, Cocos, Ciranda, Frevo, Embolada, Repente e Forró. Outro
movimento cultural que marca o Recife é o movimento Mangue que, encabeçado por
Chico Science, o principal ídolo de muitos jovens do Recife, divulga nossa cultura e
nossa gente. Um dos pontos mais atrativos da cidade. O requinte do passado, e
opções de lazer diversas. Situada há cerca de 20 minutos de carro de Recife,
Olinda, Patrimônio Histórico da Humanidade, é pura história e encantos!
Berço de grandes nomes da literatura, das artes, da poesia, da pintura,
Recife é a cidade dos rios e das pontes, que com orgulho e alegria, são suas marcas
registradas de cidade de lutas, revoluções e conquistas, altos e baixos, dor e alegria
na corporeidade dos filhos dessa terra. E, de lá ou de cá, vêm dois desses filhos que
integram o universo do domínio e do campo do lazer, ELIZABETH JATOBÁ
BEZERRA TINÔCO122 e MAURÍCIO ROBERTO DA SILVA123, que nos contam,
respectivamente, de forma brejeira, saudosa e alegre, parte de seus Currículos
Vidas.

Com esse currículo vida você me fez fazer uma viagem ao meu passado,
revisitando fatos e pessoas que, por serem exaltados naturalmente, foram
e são mais significativos na minha vida. Sendo a 3º filha, nascida de pai
Acariense – que se formou em Direito na faculdade de Recife e aí
conheceu a sua amada pernambucana de Recife – e mãe recifense, nasci
122
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em outubro de 1952, também em Recife, por isso mesmo, me considero
pernambucana de Recife e Acari, cidade encravada no Sertão do Sérido
do Rio Grande do Norte, na qual meu pai era promotor público. Daí, as
minhas raízes pernambucanas e acarienses, onde se intercruzam a
nordestinidade no sangue e na alma, trazendo o ritmo a as cores da
cultura do primeiro, mesclados com a natureza viva do segundo. Passei
minha infância do 0 aos 9 anos morando em uma fazenda, no município
de Acari, encravada no semi-árido do sertão. Lá, comecei a compreender
a beleza e a dureza da vida cotidiana do sertanejo. Vi a beleza nascente
da natureza, expressas na chuva tão almejada, e com ela, o clarão do
relampejar que iluminava tudo ao seu redor, acompanhada do mistério
que envolvia o trovão que ressoava nas serras. No outro dia, era só
alegria, a natureza parece que já amanhecia verde: os sapos cantavam, a
água escorria farta pelos córregos, alguidás e potes todos cheios,
economizando às vezes que o “negrinho” Raimundo ia buscar água nas
cacimbas. Tudo era festa, passeios, banhos de riacho e açudes,
brincadeiras de fazer bolo de areia com quenga de coco, criar fazendas
com açudes, gado e bonecas, andar a cavalo... Contrastando com essa
beleza, vi o flagelo da seca no sertão. Passava o dia de São José e nada
de chuva, nada de “relampear”. Então, os sertanejos decidiam ir para o
“sul” tentar a sorte, deixando tudo para trás. Os moradores que ficavam,
cortavam chique-chique; traziam água cavando mais e mais a cacimba,
auxiliados pelos filhos do patrão. Junto a essa realidade, outras
experiências culturais enriquecedoras traziam o lúdico para plenificar
minha vida infantil, especialmente nas férias de julho, quando os primos se
juntavam. Os jogos com bola plástica que mamãe trazia de Recife, as
brincadeiras em árvores, balanços, pegas, piquenique, os passeios às
fazendas vizinhas, os jogos de mesa e de cartas à noite... E mais ainda,
as festas, com todas as suas magias: São João, São Pedro, forró de
casamento, novenas e terços em sítios, aniversários de familiares...
Paralelo a essa socialidade, outra dimensão ocorria: a cultura escolar, na
zona rural mesmo, da pré-escola à 3ª série do antigo primário. Com todas
as limitações metodológicas da época, nossa mãe, com o seu
conhecimento da escola normal, enriquecia o nosso cotidiano escolar. No

156
entanto, o melhor e mais alegre era o recreio, no final das aulas. Foi essa
riqueza de experiências e liberdade vivida que nos fez rebelar contra o
colégio interno em que minhas duas irmãs mais velhas estudavam.
Chegara a hora de ir para a cidade, juntamente com meus irmãos mais
novos (4), continuar os estudos. Grupo escolar, novas amizades, novas
experiências: comemorações diversas, datas cívicas, aniversários de
professores e dirigentes, desfiles, centro cívico,... a Educação Física
Escolar que tive a sorte de ter, com jogos competitivos, mas também
criativos; aulas, passeios, dramas e bailados que possibilitaram o
desabrochar da capacidade expressiva, entre tantas outras coisas. Ao
mesmo tempo, iniciava no voleibol, esporte que nos mostrou os dois lados
da moeda: a vitória e a derrota, com elas, a alegria e a tristeza, a amizade
e a rivalidade, a solidariedade e a negação desta, entre outros
sentimentos construtivos e depressivos do ser pessoa, embora avaliemos
como pontos mais positivos que negativos. Além desse convívio escolar e
esportivo, outro campo se abria enriquecendo a experiência cultural nesse
começo de adolescência: a iniciação musical em acordeom, mesmo que
por pouco tempo, e as novas festas: da padroeira com suas novenas,
barracas e bailes, época tradicional de comprar vestido e sapato novo;
micareme na semana santa; carnaval às vezes em Olinda, na época do
corso, outras, no interior com muita animação, tranqüilidade e fantasia; as
quadrilhas juninas; os banhos no açude Gargalheiras; as serestas
exclusivas; os passeios na praça; tudo isso energizado pelas primeiras
descobertas do outro, as primeiras paqueras. Fechando esse ciclo de vida
na pacata Acari, com a finalização da antiga escola primária, que era até a
quinta série, fazendo exame de admissão para o ginásio, abriu-se novas
expectativas de vida com a vinda para a capital do estado, Natal, deixando
imensa melancolia na minha alma juvenil. O fato de o nosso pai continuar
envolvido no interior, às férias, especialmente, a semana santa e a festa
da padroeira, eram compromissos assumidos e motivos para volta e matar
as saudades da cidade e de amigos, até os dias de hoje. Os encantos de
Natal fizeram melhorar a falta de Acari. Nova escola, novas amizades,
mais empenho no voleibol, novas paisagens, especialmente as praias... e
tudo isso nos dava mais energia irradiando o nosso fazer cotidiano. Ao
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mesmo tempo, mais maturidade nos dando a consciência da luta diária
que travamos com os nossos “eus”, e os “eles”, na difícil tarefa da
construção do “nós”. Eram as desilusões, os problemas familiares, as
questões sociais mais marcantes que pouco a pouco iam sendo diluídas
pelo sustentáculo que nos dão a estrutura familiar e a base espiritual, no
nosso caso, a Doutrina Espírita. Com toda essa efervescência que marcou
nossa adolescência, surgiu a necessidade de uma decisão: a escolha da
futura profissão. Uma certeza nos acompanhava: não seria uma burocrata
e queria trabalhar com contato humano. Amigos e o esporte ajudaram
nessa decisão. Novas emoções, novas “tribos”, novas festas, mais
experiência esportiva, viagens, descortinando e nos encantando com o
Brasil multicultural, embora com o amargor das derrotas sofridas pelos
nordestinos nos esportes mais elitizados, quando confrontados com o
centro – sul. Com a desvantagem de ser da primeira turma do curso de
educação física, mesmo assim, aproveitamos o máximo que cada
disciplina e professor traziam de novo. No entanto nessa época, início dos
anos 70, pós-revolução de 64, não foi muito propícia à motivação e
iniciação no movimento estudantil, desviando a nossa necessidade de
participação para jogos esportivos, o que nos faz sentir a lacuna da
politização e da educação crítica daquela época. A pós-graduação em
nível de especialização nos anos 80 foi quem propiciou as primeiras
leituras mais reflexivas, coincidindo com a fase da denúncia na educação
física e na educação como um todo, refletindo o nosso pensar e do nosso
fazer profissional. Nesse mesmo período, o compromisso com o
casamento dando origem a quatro filhos, além de doenças, nos desviou
dos estudos acadêmicos oficiais, embora continuasse investindo em
leituras que marcaram o nosso pensar e o nosso fazer, especialmente a
obra de Paulo Freire. Nos anos 90, com os filhos crescidos, reiniciamos os
estudos e nos engajamos nos eventos científicos da área, passando a
integrar a base de pesquisa Corporeidade e Educação, no programa de
Pós-graduação em Educação, na UFRN. Como resultado, participamos de
vários projetos de pesquisa, culminando com a nossa entrada no
mestrado e a continuação no doutorado, sempre trabalhando com
temáticas humanísticas na confluência com a corporeidade: jogos
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cooperativos, aprendizagem cooperativa, solidariedade e lazer na
natureza. E todas as idas e vindas, voltas e retornos constroem o nosso
vivido embasado em algumas teses que nos conduz. A primeira é a
certeza que é a estrutura familiar e o apoio espiritual que dão o lastro para
superarmos os impasses e desenganos da vida. A segunda, é que o
conhecimento só nos dá sabedoria se esse for um conhecimento
vivenciado na nossa práxis social. A terceira, é que a educação só é um
processo de plenificação humana se essa se der de corpo e alma,
trazendo avanços transcendentais no refazimento do ser mais. São essas,
portanto, as teses que estamos tentando incorporar à minha existência
terrena, as quais se entrelaçam a cada momento à Beth profissional,
cultural, mãe, mulher, filha e amiga, na certeza das suas limitações e
imperfeições, mas que acredita, acima de tudo, na solidariedade humana
como expressão maior entre os homens e a natureza, que deve ser
cultivada como uma pequena flor de campo que precisa de água, adubo e
sol para poder crescer.
Um livro aberto
Sou um sarará miolo, nasci em Recife, capital do açúcar, no Beco do
Pavão, bairro de Casa Amarela, tive uma infância ambígua vivida entre o
desejo das ludicidades infantis e agruras da obrigação, do trabalho
doméstico, da repressão. Liberdade, só conheci aquela que eu próprio
forjei, conquistei, arranquei à força do movimento, da história. Desejo,
criatividade e voluptuosidade foram a tônica dos meus dias idos, idos
dias... Cresci em meio à Casa Grande e a Senzala, a sala de jantar e a
cozinha, em meio a resquícios da colônia, no berço da decadente política
integralista dos anos 40, sendo eufemisticamente chamado, até os 14
anos de idade, de filho de criação. Fui crescendo assim sem me dar conta
do paradoxo de viver tratado com amor, atenção, paparicação,
indiferença, preconceito e de abandonos eventuais. Fui crescendo mais
ainda e, depois de certo tempo, surgiu à chance da emancipação,
apareceu o pai verdadeiro e disse: olha menino, você, a partir de agora,
vai ser tratado como se fosse meu filho. A partir dessa data tudo mudou,
ganhei irmãs e já podia socializar-me, ir às matinês do cinema Rivoli, jogar
pedrinhas no riacho e mostrar, naturalmente, o meu lado demônio,
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traquino, inquieto, criativo. Ah! que delicia é poder lembrar das aulas que
matei (gazear), das brincadeiras lascivas de esconde-esconde que vivi e
do jogo de garrafão que brinquei tomando muita porrada até chegar à
mancha (alvo). Repeti esse jogo umas 100 vezes por ordem dos outros
meninos mais fortes e mais machos que eu; vivi tudo com arte e manha –
com artimanha. Tudo isso se passou no Gruo Escolar Dom Vital. E como
apanhei, pagando o preço da minha manemolência, ousadia e delicadeza
de mamulengo... Por sorte, com o tempo já não apanhava mais, pois no
novo lar isso não havia mais. O que havia depois dos 15 anos de idade
era superproteção, o patrulhamento sexual, o carinho, o autoritarismo, o
zelo e também, no começo, um pouco de desconfiança e rejeição. De
repente era adolescente, poeta, e depois de um clarão da lua, virei atleta.
Virei atleta, por recomendação psicológica e zelo de uma tia protetora
(Vanessa); morria de medo da bola, do mundo, da bola do mundo e das
outras crianças. Fui me transformando assim numa mistura de atleta tolo,
feliz e poeta sensível. Li, nesse entremeio, ainda na adolescência,
Vinícius, Manoel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, e outros. Adorava
escrever versos escondidos na pedra da alma: (...) Teu corpo meu porto
espera, meu corpo esse porto de muito cais e poucos barcos, ou ainda,
(...) Quero dormir um sono sem sonhos e profundo e quero que nem
mesmo as estrelas me despertem. Com o passar da flecha do tempo fui
ficando assim desse jeito: menino-menina, alegre, triste, brincante,
dolorido, mas acima de tudo, guerreiro manemolente, amante, amigo,
inimigo, doce, amargo, silente e falante e eivado de paixões recônditas; fui
ficando apaixonado por borboletas, flores do campo, banho de cachoeira,
canto de passarinho, céu azul, afagos tênues e os ecos dos gritos de
crianças que nunca me abandonaram... Aprendi, certa vez, a tomar banho
de ervas, acender defumador, vestir branco no dia de Oxalá (sexta-feira) e
descobrindo-me assim, filho do mundo, filho de Iansã (Santa Bárbara),
filho dos raios e tempestades, totalmente exagerado, escandaloso,
medroso... e assim é que nada foi mais forte e doloroso na minha vida, em
termos reais, existenciais, viscerais e místicos, do que pisar as pedras ou
a cabaça de negro das ladeiras do pelourinho, na Bahia, de pisar a minha
própria cabeça. Viva o senhor do Bonfim, viva a beleza, viva a resistência
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das crianças absurdamente lúdicas, dignas, sofridas e abaixo toda aquela
miséria que vinha da periferia em direção aos meus olhos, abaixo todos os
tipos de maus-tratos contra crianças e qualquer tipo de ser humano e
animal. O tempo que levei para me deparar com as diversas
subjetividades infantis e com a minha própria infância foi, sem sombras de
duvidas, um tempo de aventura, conflitos, riscos, solidões, indignações,
conquistas e recomeço, sobretudo, um tempo marcado pela constatação
de que o sujeito fingidor seguirá sua trilha desesperadamente alegre,
indignadamente triste, por entre as luzes acesas e apagadas da infância
rural e urbana no limiar dos confins e interior da vida cotidiana das
crianças em situação de risco social. Os caminhos delas precisam,
urgente e iminentemente, serem reinventados, do nascimento até a morte.
É por tudo isso que acredito na utopia poética: (...) Caminhos não há, mas
os pés na grama os inventarão (Ferreira Gullar). O sujeito fingidor
representa, em suma, de um lado as infâncias partidas de outras crianças
que não apenas eu; e de outro, a autobiografia da criança que já fui um
dia, abandonada ao meio dia à beira do calçamento quente da rua da
amargura onde outrora habitei (ironicamente chamada rua da “harmonia”),
e a história da criança que nunca fui e que meu sofrimento sequer ousou
tocar de perto tamanha dor e abandono do outro. Esse livro contém,
portanto, ao mesmo tempo, as memórias da própria infância e as vozes e
olhares das crianças pobres, trabalhadoras brasileiras, precoces e
exploradas pela fúria da acumulação de riqueza do capital. Os poemas e
fotos emergiram da colheita de dados, realizada no campo doce-amargo
da pesquisa de doutorado, o assalto à infância no mundo amargo da canade-açúcar. Onde está o lazer? O gato comeu! Que emergiu no contato
com crianças que fui, sou e sempre serei, mas em especial com as da
zona da mata canavieira pernambucana. O sujeito recordador – Hoje de
manhãzinha

transitei

pelas

alamedas

subterrâneas

da

meninice.

Fantasmas e almas das casas mal-assombradas me botaram pra correr
atrás do passado. Não era mais do que uma negra noite futura, quando eu
corria pelas ruas com a cara de presente e a palidez de palhaço. O
coração como o habitual, palpitava como num dia de piquenique recheado
ocultos desejos. E foi aí, que percebi o alumbramento da chama do
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primeiro gozo, do primeiro jogo. Foi quando rasguei o delicado papel-deseda e virei crepom, tremulando embandeirado no escorregadio medo da
haste do pau-de-sebo, e fui ficando assim, fincado no terreno do incerto
destino... Me lembro bem ainda que, foi nesse mesmo dia, plantado no
centro da noite, em que dei o primeiro golpe certeiro da minha vida: acertei
no bastão da panela-de-barro da esperança, acertei na brincadeira de
quebra-pote! Olhei pra frente, atravessei vielas repletas de monstros e
querubins. Subi, enfim, o “morro” da infância, voltei aos esconderijos
repletos de baús de navios piratas. Garrafas continham missivas,
fantasias, jóias, mistérios e segredos... Entoei, então, canções de ninar
para acordar os adultos locupletados pela nobreza e o ridículo dos
banquetes domingueiros, regados a gargalhadas, arrotos, alegrias
verdadeiras e mentirosas, carícias familiares, zelos passageiros, lombo
assado, dramáticos sorrisos e lágrimas patéticas: todo o excesso do
mundo! Suportei ofensas, afagos e ovos quebrados, mirados bem no
centro da testa do meu mundo. Era muito tarde, os poucos ricos, mas
muito ricos dormiam por dinheiro e os muitos pobres, mas muito pobres,
dormiam por amor. A essa hora da noite, a alegria roncava tortuosa, e a
baba caia, imitando lágrima no canto da boca do dia. O olho minucioso
observava: o canto do coruja, os urros quotidianos, o sexo brincante, e a
barulhenta fábrica de filhos. Era tudo muito quente: o “mané gostoso”, a
esperança descansando na folha da planta trepadeira do terraço, o
anúncio da morte, a ameaça de vida, o quente da bola-de-gude, o coração
batendo em todos os pontos cardeais do corpo louco, quase lúcido,
desesperadamente – copiosamente lúdico, e o arrepio dos pêlos pubianos
rasgando as delícias da calça curta, a subir copiosamente, por entre os
galhos do pé de manga papo-roxo... Fazia muito frio no esconderijo dos
inimigos, eram muitos amaros, amaras e amarras, rosnando qual matilha
de cães me empurrando para os desfiladeiros e abismos das perenes
lembranças e esquecimentos. Apesar de tudo, aterrisei no país
estrangeiro da infância. Ali, mal cheguei e tive que partir de novo, pois a
língua, então falada, continha os signos de meninos e meninas já extintos
pelos tremores da terra, da fala dos adultos amalgamados... Mal-amados
do lugar... Desfrutei cada minuto da fruta da memória.

162

Com um colorido múltiplo numa tela aquarela
lugar de misturas sem geniais, parte do Brasil,
de gente mil. Gente calada, alegre, sofrida,
feliz, lutante, aprendente e ensinante
CAMPINAS

Sua fundação até hoje é ponto de discussão entre os historiadores, sendo
disputados o ano de 1739 e o de 1939. Bem, para nosso estudo, qual dessas datas
não é o mais significativo e, sim, falar desse tesouro nacional de ampla e
contagiante cultura, uma cidade que tem suas origens com a abertura de caminhos
para o sertão de Goiás e Mato Grosso, pontos de referência para a conquista de
riquezas em pedras preciosas. Para fazer esse caminho, os tropeiros instalaram um
pouso entre as vilas de Jundiaí e Mogi – Mirim, que ficou conhecido como
“Campinas do Mato Grosso”, em razão da formação de três pequenos descampados
ou “campinhos”, em meio à densa mata.
As inúmeras incursões dos colonos para o interior do território brasileiro,
que, chamadas de bandeiras e entradas, tinham por objetivo avançar continente
adentro para a conquista e controle de maior quantidade de terras, visando a
estabelecer novos pousos e povoados, espaços para a agricultura, além de,
principalmente, procurar riquezas minerais, capturar escravos e afastar eventuais
espanhóis e outros que pudessem se estabelecer nesse interior.
Localizada na área de contato do Planalto Cristalino Atlântico e a
Depressão Periférica do Estado de São Paulo, tem amplas e dinâmicas atividades
científicas, efetiva participação industrial e um grande comércio, o que garante
melhores condições e qualidade de vida. Em virtude de sua pujança, de seu
progresso, é um local privilegiado, com emissoras de Rádio e Televisão, Jornais,
além de contar com amplo sistema de bibliotecas, salas de projeção de filmes,
teatros.
A indústria em expansão e seu ativo comércio oferecem a São Paulo e ao
país, notável contribuição. A excelência dos serviços públicos concorre também para
tornar Campinas uma cidade magnífica, onde se pode morar com conforto. Por isso
somos uma cidade feliz, recebendo com alegria todos aqueles que nos visitam e
apreciam a moderna arquitetura que roubou a cidade seu aspecto colonial. Nas ruas
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é marcante a presença da mocidade estudioso e no placidez dos bairros, jardins
eternamente floridos enfeitam as residências, mesmo as mais modestas.
Esses são aspectos característicos de Campinas, a despertar a atenção
dos visitantes, que se deliciam no Bosque dos Jequitibas ou contemplam a
grandiosidade da cidade do alto do Castelo. E que o visitante aqui se encontre como
em sua terra natal, porque Campinas orgulha-se em ser um pedaço de São Paulo, a
serviço do Brasil.
O acesso à cidade pode ser feito através das rodovias Anhanguera e
Bandeirantes, que ligam Campinas e região à cidade de São Paulo; rodovia Santos
Dumont, que leva à Sorocaba e também se entronca com a rodovia Castelo Branco,
interligando Campinas com o Oeste do Estado, Curitiba (PR) e com o Norte e Oeste
do Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraguai e Bolívia; rodovia D. Pedro I, que entronca
com a via Dutra no município de Jacareí, ligando Campinas ao Rio de Janeiro; e a
rodovia Campinas-Mogi Mirim, fazendo a conexão com o Sul de Minas Gerais.
A cidade orgulha-se de sua Orquestra Sinfônica, que realiza concertos
anuais no Brasil e no exterior. Campinas tem belas e verdes praças, parques e
áreas de lazer, teatros, centros de lazer, centro de convivência cultural, centro de
ciências, letras e artes, academia campinense de letras, observatório municipal
“Jean Nicolini”, catedral metropolitana, museus, estádios.
Centro Cultural Acadêmico, com respeito mundial nessa área, tem
universidades, escolas e centros de pesquisas que garantem a migração de
brasileiros de todas as regiões, que podem ter acesso direto a Campinas através do
complexo "Anhangüera – Bandeirantes". É realmente uma das poucas cidades da
América Latina considerada pólo econômico nacional por abrigar um dos mais
importantes e maiores centros industriais do Brasil.
Com o apelido carinhoso conquistado em anos passados de "Cidade das
Andorinhas", alvo da literatura de Rui Barbosa, a "qualidade ambiental" é marcada
pela presença de árvores nobres, como Jatobá, Jacarandá, Peroba e o famoso
Jequitibá-Rosa, que são encontradas em remanescentes florestais e ecossistemas
associados, como a Mata Atlântica, o Cerrado e os Campos de Várzeas. Aí se
abrigam ricas diversidades biológicas compostas por várias espécies de árvores,
arbustos, remanescentes florestais como o Ribeirão Cachoeira, Fazenda Santa
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Mônica. Dessa cidade vem NELSON CARVALHO MARCELLINO124 para nos contar
parte de sua vida, vivida com outras vidas nesse e em outros lugares:

Sempre gostei de atividades de lazer, nos seus mais diferenciados
conteúdos. Meu repertório de atividades começou com uma infância bem
vivida, na rua, na beira da linha do trem, nas árvores dos pomares. Foi lá
que sempre busquei “inspiração” para minhas atividades profissionais na
área. Iniciei o exercício profissional como animador sociocultural do SESC
– Serviço Social do Comércio - SP. Na época, o cargo era de “orientador
social”,

com

funções

de

componentes

normativos.

As

primeiras

dificuldades diziam respeito à certa rigidez nas programações. Eram
particularmente tristes as recreações com crianças, chamadas Manhãs de
Recreio. Nestes momentos, onde cada grupo de crianças, em fila indiana
e acompanhado de um Monitor (outra figura de profissional, da época), era
obrigado a passar por todas as “estações” programadas, em cada evento,
divididas em atividades ativas e passivas (outro absurdo da época), com a
justificativa de que era preciso “educar para o lazer” a partir de variada
gama de experiências. Em nome disso, cada participação de grupo nas
estações tinha horário determinado para início e fim. As dificuldades
enfrentadas na atuação, diariamente, foram poderosos elementos que me
motivaram a estudar a temática do lazer mais detidamente, aliás, com
forte incentivo da instituição. Dentro dela, optei por trabalhos em
comunidades, mais abertos, realizando muito poucos projetos, nos então
chamados Centros Culturais e Desportivos, equipamento onde a quase
totalidade das atividades eram programadas em gabinetes, às vezes na
sede, situada então na Rua Dr. Vila Nova, em São Paulo - Capital.
Também no SESC tive a felicidade de participar do planejamento, da
execução e da avaliação dos chamados “projetos especiais”, espécie de
laboratórios de teste de atividades “inovadoras”. Convivi com grupos,
como a Casa do Vento Forte, a Escola Macunaíma, a Escola de Circo, o
Viajou Sem Passaporte, bem como dos grupos iniciais do Centro de
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Estudos do Lazer e do Centro de Estudos da Terceira Idade, grupos
pioneiros no Brasil. Nunca senti necessidade de consultar um livro de
atividades em toda a minha vida profissional. Meu repertório foi montado a
partir da base da infância, discussões com profissionais da área, meus
colegas em equipes de trabalho, vivências de adulto, mas principalmente,
do contato direto com a população, que já se iniciou no próprio SESC,
sobretudo no trabalho desenvolvido pela Unidade Móvel de Orientação
Social – UNIMOS, que se utilizava da estratégia Ação Comunitária. Minha
atuação na carreira docente foi sem dúvida outro elemento que contribuiu,
e continua contribuindo, para o meu repertório de atividades, na
vinculação entre ensino, pesquisa e extensão, onde pude refletir sobre as
experiências vivenciadas no SESC e sistematizá-las, inclusive quanto à
estratégia da ação comunitária. Agora, havia um elemento novo: o contato
com os alunos. E tive a felicidade de ter trabalhado com lazer em
diferentes cursos: Turismo, Educação Física, Terapia Ocupacional,
Fisioterapia,

Arte-educação,

na

graduação

e

pós-graduação.

E

principalmente nessa última, na modalidade Especialização. Tive ocasião
de vivenciar “in loco”, culturas regionais de diferentes estados brasileiros,
a nossa rica diversidade cultural. A vinculação a projetos, primeiro no
SESC, e depois na Academia, com os mais diferentes conteúdos
relacionados ao lazer (Ecologia, Preservação de Memória Cultural, Saúde,
Educação, e outros). Experiência essa, com públicos dos mais
diferenciados, abrangendo todas as faixas etárias, minorias, movimentos
sociais, pessoas de situações socioeconômicas diferenciadas, também me
proporcionou

outro elemento

enriquecedor

do

meu

repertório,

o

planejamento conjunto com profissionais de diferentes formações:
arquitetos, economistas, assistentes sociais, professores de educação
física, profissionais de turismo, arte-educadores. São quase trinta anos na
área. E, apesar de ser, de certa forma, “patrulhado” e rotulado como
teórico, e embora não negue a importância do estudo e reflexão teóricos,
nunca deixei de me alimentar na prática direta junto à população. Sem ela,
corre-se o risco da abstração, sem sentido e sem vida. É isso, a vida
pessoal e profissional, que alimenta, atualizando e revisando de forma
constante, o meu repertório.
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Garoa, rebuliço, agitação, arranha-céus
bela pintura, perfeita aquarela brasileira.
Gigante pela natureza brasileira
desfila pelas ruas seu povo
vindo de lá ou de cá, complementam a beleza do lugar.
SÃO PAULO
O século XVI, com a ocupação e a exploração das terras americanas
pelos portugueses, constitui o cenário da fundação desta cidade, chamada,
inicialmente, de Vila de Santo André da Borda do Campo.
Numa época em que a Companhia de Jesus escalou a Serra do Mar,
chegando ao planalto de Piratininga, e lá encontrando "ares frios e temperados
como os de Espanha" e "uma terra mui sadia, fresca e de boas águas", estava tudo
perfeito; um lugar situado numa colina alta e plana, cercada por dois rios, o
Tamanduateí e o Anhangabaú. Ali, naquele lugar, ao ser fundado o Colégio dos
Jesuítas, iniciou-se a construção das primeiras casas de taipa.
Nascia, então, São Paulo. Não muito abençoada pela natureza, cria-se
uma Vila e pelourinho à distância do litoral, com isolamento comercial e o solo
inadequado ao cultivo de produtos de exportação. Por isso, a Vila ficou limitada ao
que hoje denominamos Centro Velho de São Paulo ou Triângulo Histórico, em cujos
vértices ficam os Conventos de São Francisco, de São Bento e do Carmo. Mais
tarde, considerada cabeça da Capitania de São Paulo, a Vila foi elevada à categoria
de cidade. A ccidade passou por profundas transformações econômicas e sociais
decorrentes da expansão da lavoura cafeeira em várias regiões paulistas, da
construção da estrada de ferro Santos-Jundiaí (1867) e do afluxo de imigrantes
europeus. Para se ter uma idéia do crescimento vertiginoso da cidade na virada do
século, basta observar que em 1895 a população de São Paulo era de 130 mil
habitantes (dos quais 71 mil eram estrangeiros), chegando a 239.820 em 1900!).
Nesse período, a área urbana se expandiu para além do perímetro do triângulo,
surgiram as primeiras linhas de bondes, os reservatórios de água e a iluminação a
gás.
O século XX, em suas manifestações econômicas, culturais e artísticas,
passa a ser sinônimo de progresso. A riqueza proporcionada pelo café espalha-se
na São Paulo "moderna", até então acanhada e tristonha capital. Trens, bondes,
eletricidade, telefone, automóvel, velocidade, a cidade cresce, agiganta-se e recebe
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muitos melhoramentos urbanos, como calçamento, praças, viadutos, parques e os
primeiros arranha-céus. A criação do famoso Teatro Municipal, local dos glamorosos
espetáculos operísticos tidos como entretenimento elegante da elite paulistana, data
de 1911. Marco brasileiro como espaço de organização operária, ostenta um
sistema industrial de reconhecimento mundial. Como afirmou Washington Luis: "A
cidade é hoje alguma coisa como Chicago e Manchester juntas". Com tradição
cultural em salões de dança, corridas de automóvel, partidas de futebol,
demonstrações de malabarismo em aeroplanos, famosos carnavais com bailes de
máscaras e alegres corsos nas avenidas principais da cidade, é hoje o maior centro
cultural da América Latina, tanto em espaços físicos como em concentração de
artistas e realização de eventos.
A população da metrópole paulistana cresceu na última década, de cerca
de 10 para 16 milhões de habitantes. Esse crescimento populacional veio
acompanhado do agravamento das questões sociais e urbanas (desemprego,
transporte coletivo, habitação, problemas ambientais ...) que nos desafiam como
"uma boca de mil dentes" nesse final de século. No entanto, como dizia o grande
poeta da cidade, Mário de Andrade:

"Lá fora o corpo de
São Paulo escorre
vida ao guampasso
dos arranhacéus"

Como, de forma popular, fala-se em todo o Brasil, tudo gira em torno de
Sampa, ou seja, é uma “terra gigante”. É uma "terra de gigantes" como RICARDO
RICCI UVINHA125, que vem dessa terra brilhante e nos conta parte de sua vida.

Mas que dura a tarefa de falar sobre si próprio atribuída por Tereza.
Vamos tentar contemplar algumas considerações. Sou paulistano “da
gema”, nascido na região central desta megalópole que é São Paulo.
Desde muito cedo, morando no Butantã, meu pai (até hoje, grande
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parceiro) levava eu e meu irmão para brincarmos no campus da USP,
universidade praticamente “colada” no nosso muro. Empinando pipa ou
jogando bola, pensava em um dia ter a oportunidade de estudar naquele
lugar. O sonho se concretizou somente vários anos depois, onde conclui o
meu doutorado em Turismo e Lazer na Escola de Comunicação e Artes.
Antes de me enveredar pelo campo do lazer (e do turismo mais
recentemente), é bom lembrar que a minha trajetória acadêmica e
profissional está relacionada à Educação Física em geral, e à recreação
em especial. Nesta perspectiva, tive a oportunidade de trabalhar em
escolas particulares e estaduais com tal disciplina, atuando com ensino
fundamental e médio. Também merece destaque a atuação com o ramo
de academias de ginástica e, até mesmo, com treinamento de atletas em
esporte de alto nível (este último, algo espantoso, visto minha nítida
inépcia no desempenho esportivo de forma geral). Seguindo a linha da
atuação no campo da recreação, atuei tanto no setor privado (clubes,
hotéis e eventos) como também no público (como, inicialmente, estagiário
e, posteriormente, prestador de serviços no Departamento de Lazer da
Prefeitura Municipal de Santo André). O gosto por trabalhar e estudar
lazer/recreação estava definitivamente estimulado: fiz o curso técnico em
recreação na FEFISA – Faculdades Integradas, fato ocorrido logo após a
minha graduação em Educação Física na mesma instituição. Depois, duas
especializações na UNICAMP, em Educação Física Escolar e Recreação
e Lazer e, finalmente, o Mestrado em Estudos do Lazer, nesta mesma
universidade. Para não dizer que nada falei do campo pessoal, gostaria de
frisar o meu gosto especial por músicas inglesas, em especial Rolling
Stones, The Beatles, Oásis e Pink Floyd. Sou fã de esportes (como era de
se esperar), especialmente o golfe (que, aliás, pratico mal pra burro) e
futebol. Canceriano, atualmente com 32 anos e bastante ligado à família.
Moro em Santo André (ABC paulista), coordeno o curso de Turismo da
FEFISA – Faculdades Integradas e leciono nos cursos de graduação e
pós-graduação em Educação Física desta mesma instituição. Publiquei
em 2001 o livro “Juventude, lazer e esportes radicais”, pela editora
paulista Manole.
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O sol brilha quase o ano inteiro
Nas praias, as ondas faceiras encantam a lua que chega
Que raios!! Que brilho!!!
Um belo lugar Nordestino
Faz viver e conviver o sabor de saber
Quem vai sempre quer voltar.
NATAL
Dia 06 de janeiro dia de Reis Magos, inicia-se sua construção. Assim, uma
Fortaleza dos Reis Magos, é uma cidade bela, convidativa e sugestiva, com um
litoral de ricas paisagens que completa o cenário do Nordeste brasileiro. Franceses
e índios potiguares ocuparam esse cenário, fazendo parte dessa história. Durante
uma celebração em pleno Ciclo natalino, é fundada a Cidade de Natal. Uma vez,
Nova Amsterdã, chamada pelos holandeses, outra vez, Nova York, assim chamada
pelos ingleses. E com a influência das bases americanas instaladas em Parnamirim,
volta a ser, definitivamente, Natal.
A construção da Via Costeira, dando acesso à praia de Ponta Negra, foi
um marco importante, pois, à beira-mar, são edificadas áreas entre a rodovia e a
praia. Um cenário natural chama a atenção de quem vem e de quem vai, é o Parque
das Dunas, a segunda maior floresta urbana do país, com fauna e flora típicas do
início da colonização. Se adequadamente preservada, a Natal do terceiro milênio
terá como símbolo a Via Costeira.
Natal é uma cidade que cresce a cada ano, com tradicionais bairros, como
Ribeira e a Cidade Alta. Tem como referência de sua cultura arquitetônica e histórica
a Barreira do Inferno, a principal base do Programa Espacial do Brasil. Com o
privilégio de ficar localizada próxima à Linha do Equador e, graças à sua
configuração geográfica, tem temperatura média de 28°C, apresentando dias com
até quinze horas de sol. Seu clima tropical é um forte atrativo ao turismo.
Com um Centro de Turismo, a Capitania das Artes, o Forte dos Reis
Magos e o Teatro Alberto Maranhão, Natal é uma cidade tranqüila e acolhedora,
com lindas praias, dentre as quais destacam-se Genipabu, Barra de Tabatinga,
Ponta Negra e Redinha, por suas belas lagoas, dunas e ar puro. Conhecida
mundialmente pela tradição da praia oferece inesquecíveis passeios de buggies.
Recentemente, Natal recebeu o título de cidade com o Ar Mais Puro das Américas.
Natal é famosa pelas suas lindas praias, pontos turísticos, lagoas, dunas,
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ótimo clima e ar puro. As praias mais famosas são Genipabu, onde você pode
desfrutar de inesquecíveis passeios de bugues pelas suas lindas dunas, Pirangi
onde se encontra o grande cajueiro, Pipa entre outras. Mas Natal não tem só praias
e conta com uma ótima culinária Nordestina, artistas populares e uma hospitalidade
única no mundo.
Para receber a visita de turistas do mundo inteiro, Natal vem juntamente
com os empresários, governo do estado e do município, oferecendo incentivos para
a formação da infra-estrutura turística, gerando o aparecimento de hotéis de boa
qualidade, pousadas, restaurantes e vendendo potencial turístico de Natal nas
grandes capitais brasileiras e no exterior.
No Guinness, registra-se que Natal tem, no mês de dezembro com o
Carnatal, o maior carnaval fora de época do mundo. E, para o mundo do lazer,
dessa terra vem o Professor SANDOVAL VILLAVERDE126 nos contar o que significa
ser potiguar.

Ao iniciar estas breves anotações sobre minha trajetória de vida, mais
especificamente vinculada ao percurso acadêmico, eu não poderia deixar
de dizer que houve um momento dessa trajetória de vida em que havia
desistido de tentar entrar na universidade. Após duas tentativas frustradas
de passar no vestibular, dediquei-me a algumas atividades profissionais,
até conseguir montar um negócio próprio. Naquele período, eu achava
que não mais me motivaria a estudar para outro vestibular, mas estava
enganado. Após um bom período totalmente longe dos estudos, fui
convencido por minha irmã, e também por minha nova namorada, a tentar
outro vestibular. E a dica da Educação Física foi dada também por esta
última, num momento em que vivíamos uma paixão muito forte. Após um
curto período de estudos, passei no vestibular, iniciando assim minha
história no curso de Educação Física da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. Naquela Universidade, onde já entrei com uma certa
maturidade em 1991, vi-me envolvido e entusiasmado, desde o início, com
o movimento estudantil, quando ajudei a reorganizar o, há tempos
desativado, Centro Acadêmico. Vivi intensamente a vida acadêmica do
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Departamento de Educação Física como líder estudantil e membro de
várias comissões representativas, com inserção política também, no DCE
daquela Instituição. Cheguei a assumir ainda um cargo na Executiva
Nacional dos Estudantes de Educação Física (Suplente de Coordenador
Geral), e todo esse envolvimento com o movimento estudantil da área me
ofereceu um arsenal bastante rico de experiências para minha vida
política, acadêmica e profissional. Tal envolvimento político e acadêmico
acontecia lado a lado com minha iniciação em pesquisa, e reconheço
nesta última esfera uma grande influência da Profª. Katia Brandão
Cavalcanti. Além de minha professora, ela foi uma entusiasta de minha
atuação político-acadêmica, assumindo também a orientação de meus
trabalhos

acadêmicos

tanto

na

graduação

como

no

Curso

de

Especialização, ambos na UFRN. A Katia e eu iniciamos, já no primeiro
ano do curso de graduação, uma inicialmente discreta relação afetiva,
traduzindo-se num longo e pouco convencional namoro, estreitamente
recortado por reflexões teóricas muitas vezes tensas sobre a vida e sobre
as relações humanas com o mundo, além de discussões acadêmicas,
especialmente relacionadas aos temas da Educação Física e dos estudos
do lazer. Concluí o curso de Educação Física no ano de 1995, com o
melhor desempenho acadêmico de minha turma, mesmo havendo
trancado o curso por um ano, no qual vivi fora do país. Com esse
destaque, garanti entrada automática no Curso de Especialização em
Educação pelo Movimento, também oferecido pela UFRN. Ainda nos
últimos momentos desse período, no final de 1996, iniciei meus contatos
com a Universidade Estadual de Campinas, visando articular meu ingresso
no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação Física
daquela Instituição. Ingressei na FEF/Unicamp no ano de 1997, para o
Mestrado em Educação Física – Estudos do Lazer, com um projeto que
buscava aprofundar o tema já estudado na minha Monografia de
Especialização (a relação entre ludicidade e uso da droga cannabis
sativa). Fui aceito para o Programa tendo como orientadora a Profª. Jozefa
Bárbara Iwanovitz. Após um semestre de curso mudei, tanto de
orientadora como de projeto de dissertação. A orientadora passou a ser a
Profª. Heloisa Turini Bruhns e o projeto passou a tratar de lazer, corpo e
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natureza em parques públicos urbanos. Penso que esse foi um divisor de
águas em minhas orientações teóricas pessoais, pois, naquele momento,
iniciava-se uma fase completamente nova em minha trajetória. A sugestão
de mudança de tema para pesquisa, oferecida pela Profª. Heloisa Bruhns,
ao mesmo tempo em que me inquietou inicialmente, possibilitava-me a
exploração de outras temáticas, novos referenciais e novas abordagens,
que me conduziam a um momento novo como pesquisador. Entre o
Exame de Qualificação e a Defesa da Dissertação, no ano de 1999,
ingressei como professor efetivo na Universidade Estadual do Oeste do
Paraná, na cidade de Marechal Cândido Rondon, onde vivi por quase um
ano. Esse foi um momento importante, especialmente pelo desafio de
iniciar-me como docente numa IES pública, na disciplina que abordava a
Educação Física vista sob o ponto de vista filosófico, oferecida a alunos
recém-chegados na Universidade. Além disso, esteve em jogo toda uma
adaptação a um lugar e a uma cultura tão diferentes das minhas origens
nordestinas. Nessa mesma cidade, esbocei as primeiras idéias para o
projeto de doutorado que logo submeteria ao exame de seleção na
Unicamp. No ano de 2000, retornando para a cidade de Campinas, iniciei
meus estudos de doutorado na Unicamp, novamente orientado pela Profª.
Heloisa Bruhns. As idéias centrais para a pesquisa de doutorado, hoje em
fase final de desenvolvimento, foram definidas especialmente a partir das
reflexões surgidas no âmbito da disciplina “Genealogias da Amizade”,
ministrada pelo filósofo espanhol Francisco Ortega, no Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. No início do ano 2002, retorno
à vida profissional docente após ser admitido para o quadro de
professores efetivos da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Fui
aprovado em concurso público para a cadeira de Métodos e Técnicas de
Pesquisa, assumindo também outras disciplinas e atribuições. Tive a vida
profissional e acadêmica vinculada, durante todo o ano de 2001 às
cidades de Ponta Grossa (UEPG), Curitiba (residência) e Campinas
(Programa de Pós-Graduação na Unicamp). Nesse ano assumi, também,
o para mim honroso e importante cargo de Coordenador do Grupo de
Trabalho Temático Recreação-Lazer, do Colégio Brasileiro de Ciências do
Esporte. Essa experiência administrativa e político-acadêmica tem sido
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extremamente rica, especialmente pelas relações e vivências acadêmicas
proporcionadas. Obtive, no início de 2002, um afastamento por seis meses
de minhas funções da UEPG, de forma a melhor me dedicar ao relatório
de meus estudos de doutorado. Em conclusão, devo dizer que vivencio,
atualmente, as expectativas do Exame de Qualificação para a defesa da
tese de doutorado, que trata das potencialidades das experiências de
lazer e aventuras em ambientes naturais para o exercício de novas formas
de subjetivação e relações de amizade. Além disso, preparo-me para os
trabalhos do GTT Recreação-Lazer/CBCE, tendo em vista o XIII
Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, onde será encerrado o
mandato da gestão atual por mim coordenada.

Este fantástico acervo cultural constitui um universo do saber, de onde
emergem valores de construtos e convívios ondulantes, que reforçam e equilibram
as correlações de força na delimitação de territórios para o fluir de novas
concepções em estudos expressivos da corporeidade e lazer no ampliado campo da
educação à custa deste saber da experiência, que se expressa no cotidiano em que
se manifesta uma práxis de cunho complexo, com implicações enraizadas na própria
vida.
Aqui não se apresenta, tão somente, relatos de experiências, mas, sim,
experiências “escritas e descritas” em contextos com historicidade, emoções e
interculturalidade que estimulam e fazem vibrar e despertar nos educadores a arte e
o ato político de contribuir para estudos de caráter crítico e qualitativo do lazer em
diferentes lócus. São realizações, sonhos, utopias e posturas acadêmicas movidas
pela vontade de um quefazer sistematizado a partir do pensamento complexo e
provocante de desejos e realizações. Arma o profissional de lazer de saberes com

...a vontade de reflectir sobre os seus percursos profissionais, sobre
o modo como sentem a articulação entre o pessoal e o profissional,
sob a forma como foram evoluindo ao longo de sua carreira. Pode
ser que este interesse renovado pelas ‘histórias de vida’ ajude a
estimular novas investigações e estudos, que contribuam para
produzir um pensamento propriamente pedagógico (e não apenas
antropológico, histórico, psicológico ou sociológico) sobre a
profissão docente. Esta profissão precisa de se dizer e de se contar:
é uma maneira de a compreender em toda a sua complexidade
humana e científica. É que ser professor obriga as opções
constantes, que cruzam a nossa maneira de ser com a nossa
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maneira de ensinar, e que desvendam na nossa maneira de ensinar
a nossa maneira de ser (NÓVOA, 2000, p.10).

De cada conto e recanto da vida, escrita e descrita, podemos extrair um
acúmulo do saber da experiência cultural que, à luz do “fair play científico”, recupera
o significado da práxis educativa socioformativa, valendo a pena ser vivida dentro e
fora do universo formativo institucionalizado. Esta vivência estimulada pelos saberes
da experiência cultural aproxima a realidade da prática pedagógica, da forma de
realizar pesquisa com diversidade poética, com o pensar sensível. Sensibilidade
expressa com certezas e incertezas um estudo que nutre o debate numa outra
dimensão cultural de luta para constatar, medir, criticar. Mas, sobretudo, anunciar
uma busca possível por uma real qualidade de vida para a humanidade, pela
sonoridade poética do campo energético da corporeidade em que o lúdico é vibrante
na

expressão

do

fluir

no

real

concreto

dos

caminhos

da

educação/lazer/corporeidade.
Assumindo a posição de crítica metodológica, este estudo rompe com
padrões de práticas tradicionais e padronizadas de investigação no território
científico do lazer e outros. É realmente ousadia e coragem do diverso, do
alternativo que vibra com forma de contar uma história. A história contada pelos(as)
atores(as) retrata uma realidade objetiva que envolve inúmeras questões com as
lentes da autobiografia. Penso que não foi fácil ultrapassar os limites para alimentar
este proceder investigativo expressando especificidades, pressupostos e princípios,
valores de cada Currículo Vida. Mas, aí estão falas que nos ensinam o real, o belo, o
contraditório, o novo, o velho, o presente-futuro, o presente-presente,o futuropresente
Ou seja, a ação é consciêntizadora e problematizadora levando em conta
o real concreto dotado de suas contradições no interior de sua totalidade. Estar ou
buscar, se preparar para ser locus dessa práxis, é o compromisso que as
transformações

político-científico-tecnológicas

impõem

às

organizações

governamentais e não governamentais. É uma construção consciente e ao mesmo
tempo revolucionária por entender que
[...] a práxis criadora exige uma elevada atividade da consciência,
não só ao traçar, no início do processo prático, a finalidade ou o
projeto original que o sujeito procurar plasmar com sua atividade
material, como também ao longo de todo processo. Resulta daí que
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uma rica e complexa criação exigiria uma atividade maior da
consciência, posto que a problematicidade ou improbabilidade do
processo e a incerteza quanto ao resultado obrigam-na a intervir
constantemente. Contudo, não devemos limitar-nos a ver o papel
da consciência na práxis criadora; também nos níveis mais baixos
da práxis a consciência se faz presente, ainda que sua intervenção
seja menor e, por essa linha descendente, poderíamos chegar a
êsse estágio inferior representado por uma práxis reiterativa total,
na qual se evidencia, como vimos, um divórcio radical entre a
consciência e a mão, entre planejamento e execução, não tanto
porque se tenta excluir a mão do processo de produção – o que,
por exemplo, ocorre claramente com a automação –, e sim porque
a mão se torna mecânica, abstrata, indeterminada, isto é, não
propriamente humano (VÁZQUEZ, 1977, p. 281-282).

E, cada um de nós, professores e professoras, pesquisadores e
pesquisadoras, têm seu decisivo papel para a concretude desse compromisso. Não
um compromisso imaginário, límpido e estéril. Mas, sim, um compromisso
sintonizado com a totalidade real, com seus conflitos e confrontos, com seus limites
e possibilidades vividos numa realidade em que a correlação de forças se faz
presente em todos os momentos e em todos os setores.
Cada parte da construção deste estudo se constituiu num quefazer sempre
um prazer lúdico, o que significa reconhecer cada colaboração dos atores uma
valorização acadêmica e pessoal, por todo significado em martirizar as
intencionalidades humanas. Este capítulo manifesta parte da subjetividade humana,
vez que o concebo como um tempo conquistado no universo das relações
tensionadas e na e com a excitação dos sentidos.
Estudar lazer, nas dimensões humanas, dialetizadas – subjetividade e
objetividade - presentes numa posição de destaque nos cenários construídos ao
longo da pesquisa com cumplicidade de sujeitos criativos e críticos concretizou-se
novos sentidos à vida e à sociedade através de sonhos e utopias que vão no
encontro do homem, lutando continuamente para a sua concretude.
A nossa inserção crítica, criativa, transdisciplinar, vivida num real ensino,
numa real pesquisa e numa real extensão, é, sem dúvida, o real talismã assegurado
por nossa vontade política, crítica, lúdica, científica de contribuir para um mundo
mais igualitário num misto de (re)encantamento complexo, laico, dialético e militante
para a (re)construção do ontem, a construção do hoje e a preparação para o
amanhã.
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Samba-Enredo
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A PERCEPÇÃO DOS(AS) BRINCANTES EM RELAÇÃO AO TEXTO
NORTEADOR PARA A ENTREVISTA NARRATIVA DO ESTUDO: UM
LUGAR PARA SONHOS POSSÍVEIS

MÁRCIO MELO - PE

...Corro o risco de parecer ingênuo, mas na verdade nada aí é ingênuo, eu diria a vocês.
Ai de nós, educadores, se deixamos de sonhar sonhos possíveis. E o que é que eu quero
dizer com sonhar o sonho possível? Em primeiro lugar, quando eu digo sonho possível é
porque há na verdade sonhos impossíveis, e o critério da possibilidade ou impossibilidade
dos sonhos é um critério histórico-social e não individual (FREIRE, 1986, p. 99).
...por isso quando passarmos batam palmas. [...] lá vai nosso bloco vai...

O

s e as brincantes, por solicitação da pesquisadora, emitem opiniões

acerca do script128, texto norteador-provocativo da frevança epistêmica de lazer,
128

Aqui o script constitui-se do Texto Norteador, explicitado quando da base metodológica da tese,
o qual foi elaborado pela pesquisadora no sentido de provocar as reflexões e posições dos e das
brincantes em relação ao saber da experiência cultural no domínio e no campo do lazer, a partir da
base teórica de sustentação e argumentação do seu estudo.
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para abordar questões inter-relacionadas ao saber da experiência cultural. Com a
narrativa de cada um e de cada uma, evocam realidades diferentes, entretanto,
demonstram uma associação à construção de certa unidade em relação ao
sentido e significado desse saber para o domínio e o campo do lazer, num misto
complexo de relações e especificidades culturais.
Na realidade, as narrativas dos e das brincantes ao analisar o script do
bloco epistemológico, configura-se num dossiê sustentado por uma pluralidade de
idéias, inferências críticas, sugestões, elogios e destaques, como fruto de um
projeto coletivo jamais elaborado no mundo do lazer.

Diante dos comentários acerca do Texto Norteador, podemos perceber
que

o Caboclo de Maracatu emite em sua fala uma análise sintomal

reconhecendo a relevância da base teórica extraída de suas experiências culturais
para sua ação educativa. Como nos diz Freire (1996 p. 41-41): A questão da
identidade cultural, de que fazem parte a dimensão individual e a de classe dos
educandos cujo respeito é absolutamente fundamental na prática educativa
progressista, é problema que não pode ser desprezado.
O Caboclo pede passagem e expressa sua opinião sobre o texto
norteador da seguinte maneira:

...Então, isso aí é tudo só para problematizar como é complicado quando
pensamos na nossa vivência cultural, porque ela é carregada de preconceitos,
e aí eu lembro que o Luiz Octávio sempre citava para gente o... daqui a pouco
eu vou me lembrando do francesinho, mas é o seguinte: Dizem que na ciência
ninguém é novo, porque tudo tem a idade dos seus preconceitos. Então, mais
ou menos por aí. Eu acho que a importância do texto norteador, todo o texto,
tudo, está em nos fazer perceber a idade dos nossos preconceitos, o que
vamos carregando com as nossas vivências. ...o texto é provocativo e estimula
a discussão sobre saberes culturais. Entendo que é difícil de ser comunicada,
muito em função de lidar com aspectos não racionais (na racionalidade
clássica). Daí, como falar com a linguagem da objetividade os aspectos
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subjetivos. Quem sabe com poesia, jogos, música, dança e pinturas? Pelo
menos vejo que mesclo leituras acadêmicas formais com intuição. Apenas
confirmando o que já expressei na entrevista, esse saber vai surgindo
conforme o contexto a partir de uma determinada temática e transversalmente
abordada. Alguns saberes mais consagrados, como certos jogos tradicionais e
manifestações estruturadas da recreação, são lotados como tópicos em si,
mas a tendência é entrelaçar a experiência cultural, minha e dos acadêmicos,
isso é de uma influência mútua. Exemplo: sabe o nome das bandas que seus
alunos ouvem? Entram como certa emoção que corrige a regra. ...não quero
me estender sobre o texto norteador, mas fui pensando em diversas outras
leituras à medida que avaliava o escrito. Lembro que a primeira vez que
pensei, publicamente, sobre os saberes culturais na formação, foi quando a
Heloísa e o Victor deram uma palestra sobre isso no ENAREL de Camboriú, e
os questionei sobre a pertinência das vivências culturais “in loco”, se deveriam
vir guiadas por relatório ou deixasse que as pessoas vivenciassem
aleatoriamente. Não nesse grau simplório, mas essa questão é retomada aqui
neste texto norteador. Aliás, vejo um dilema similar quando diz: “o fenômeno
lúdico pode desencadear um processo de conscientização através de ações
críticas e criadoras”. Porém, também sabemos que o lúdico instrumentalizado,
mesmo que para a transformação, perde-se. Grande paradoxo. Como o
docente se posiciona ao dialogar sobre suas experiências enquanto “sujeito
ordinário da vida cotidiana”.

Que experiência da vida? Essa parece uma

pergunta pertinente. Quando o texto norteador fala de diversidade, então, a
coisa ferve. Particularmente, sou muito reticente com as políticas de
diversidade cultural, pois não existe um consenso. As culturas também
conflitam. Melhor seria pensar na diferença cultural, mas garantindo o sujeito
universal com seus direitos. Quanto à descoberta do fluxo (momentos plenos
da existência) nas experiências de lazer, penso que é preciso voltarmos à
leitura marxista sobre a diferença entre o lazer funcional (reino da
necessidade), e o lazer como uma forma de desenvolvimento maior, arte de
viver, etc, que parecem ser plenamente possíveis, apenas no reino da
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liberdade. Não parece que o fluxo seja o fim do processo, pois talvez o
antilazer seja o repleto fluxo, conforme a fórmula Disney. Nesse tocante, não
lembro se o Csikszentmihalyi traz reflexões. Para finalizar, creio que
precisamos transformar o pensamento complexo em alguns sistemas de ação
para que nossos alunos possam fruir e, posteriormente, recriar práticas que
superem, camada por camada, os níveis de ingenuidade teórica da nossa atual
recreação.

Seguindo nossas trocas de saberes na fala de outra brincante
evidenciam-se uma diversidade cultural, ao mesmo tempo individual e social dos
saberes acumulados pela docente. Interessante que em sua fala analisando o
Texto Norteador faz destaques fundantes em relação à prática de professores que
atribuíam uma boa parte as experiências práticas vividas durante a vida. Essas
experiências, diz a brincante, asseguravam a ponte que articula os conhecimentos
aprendidos na formação inicial e continuada e a realidade de seu trabalho.
Buscando beber na forte freiriana podemos afirmar que esta fala sustenta que:
Outro saber fundamental à experiência educativa é o que diz
respeito à sua natureza. Como professor preciso me mover com
clareza na minha prática. Preciso conhecer as diferentes
dimensões que caracterizam a essência da prática, o que me pode
tornar mais seguro no meu próprio desempenho. (FREIRE, 1996,
p. 68)

Com a ajuda do falar nordestino, assim fala a Brincante-Passista sobre
o texto norteador:

...Acho que só queria dizer que esse alimento da experiência, dos saberes da
experiência cultural faz parte do dia-a-dia. Ele é o alimento, o alimento nosso
de cada dia como profissionais. Isso o texto norteador nos faz refletir. E, a
outra coisa é o convívio na sua família. ...o texto norteador é uma reflexão.
Para quem lhe conhece sabe que você escreve muito bem. O texto norteador
conseguiu dizer em três folhas o que precisei ler em três livros pelo menos.
“Teoria do fluxo”, que faz parte do nosso estudo agora, o Schiller, “Atitude do

181
impulso lúdico” e a questão da corporeidade, que precisaria de mais e mais
contextos, e o lazer. Inclusive, a síntese da questão do saber da formação
como ela está colocada. O seu texto que todo educador, principalmente da
área do lazer, deveria ler, porque traz elementos pra gente refletir sem
precisar, pode ir até buscar a partir do seu referencial, onde ir buscar mais
elementos, mas ele traz elementos a cada parágrafo que a gente vai lendo,
que eu retrato de o que seria uma transformação num mundo profissional, da
atuação profissional no campo do lazer, então eu.... Assim a primeira coisa que
me deu satisfação, e assim, a gente vê a pressa do dia-a-dia, do convívio, eu
no final do mestrado, início do doutorado, e você no final do doutorado, mas
falta tempo para nós, para nosso diálogo, das trocas da gente, inclusive esses
autores, se socializar. Você está conseguindo, realmente, fazer toda essa
sinfonia teórica, essa metáfora da sintonia teórica. A nossa cumplicidade vai
ajudar a trazer esses elementos, acho que vou trazer algum elemento para
essa sinfonia. Os autores vão trazer mais pautas, mais pautas de músicas para
você colocar nessa sua sinfonia, para ser tocada e vivida numa experiência de
fluxo, de todos os profissionais de lazer do Brasil e, acredito ser o primeiro do
nosso Nordeste, da força do nosso Nordeste, na força do nordestino e do
Brasil, de uma maneira geral e internacional. Acho que organizando esses
nossos trabalhos para eles saírem e serem socializados está sendo um
problema do nosso tempo, da nossa organização, cumprida a etapa burocrata,
é da terminalidade do doutorado, acho que existirá muita reflexão sobre seu
trabalho. Então, fico muito feliz, e digo que as coisas não acontecem por
acaso: você teria que vir para cá, para Natal, você teria que juntar esses
elementos do seu ser pessoa, da sua morenice, da sua nordestinalidade, da
sua pernambucanalidade, para juntar ao potiguar alguns elementos. As
intuições da nossa orientadora que têm lhe trazido alguns elementos, que acho
que quando junta com o ser pessoa constrói cada um. Você, uma pessoa que
a cada dia vem se construindo, vai deixar essa jóia, esse tesouro, com essas
pautas, para essa orquestra entrar em uma grande sinfonia. Acho um grande
avanço cultural, tratar mesmo, especificar, ampliar essa perspectiva, porque
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lembro até de uma excursão que fizemos ver o saber da experiência. Eu disse:
“Eu não vejo!”, até que disse a questão de eu não ter prática. Porque sabia que
o saber da experiência não pode se limitar à experiência pedagógica, não pode
se limitar à experiência dos saberes da nossa prática pedagógica. São saberes
da experiência de vida, a experiência, como eu disse, vem desde o útero da
mãe, quando recebemos afetividade, ou não, quando temos carinho ou não,
quando começamos a interagir com o mundo. Então, todos esses saberes são
construtos e eternos do nascimento até seu último dia de vida. Então, não
poderíamos ficar com aquela divisão do saber da prática, da disciplina, da
experiência. Acho que Pimenta coloca a questão do saber da prática, a prática
do seu dia-dia, da sua construção, que já foi um avanço. Mas, o saber da
experiência, vendo a partir dos canadenses e dos franceses, sabemos que
realmente estava limitado e dando umas construções ao ser pessoa, mas não
estava trazendo, sem o saber da cultura, mas não o saber da experiência
cultural que você teve. Não do meu processo formativo, só. A escola é uma
limitação, e acho que esse é o elemento que, no seu texto, traz o motivo maior
da sua tese, ou seja, ele está por trás do saber da experiência cultural. É que o
texto norteador coloca, muito bem, a questão, se ele inexiste no processo
formativo, de atuação profissional no domínio do lazer. Acho que é isso que
está faltando ao Brasil, ao Nordeste e ao mundo. Acho que vamos dar essa
contribuição. Então, fechando, acho que o texto norteador faz essa síntese.
Traz todos esses elementos, enraizados na cultura, traz o lazer na atuação
profissional a partir da corporeidade, que é o mundo vida, como venho
chamando,

e

agitar

uma

grande

contribuição

para

uma

educação

transformadora. Acho que é isso!

A cada fala com análises sobre o Texto Norteador, nossas convicções
epistemológicas e metodológicas ganhavam porte científico. Por exemplo, o
Bricante Pierô discute sobre o texto e enfatiza a unidade teoria-prática tendo como
influência uma de forma muito mais criativa e lúdica estabelecendo nexos de
análises da realidade que permite aos professores e alunos perceberem-se
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construtores de saberes da realidade educativa em geral. É importante atentar
para cada palavra deste brincante, pois as mesmas nos remetem aos escritos de
Freire(1996, p. 87): “A experiência se poderia refinar e aprofundar a tal ponto, por
exemplo, que se realizasse um seminário quinzenal para o debate das várias
curiosidades bem como dos desdobramentos das mesmas.

Tomando estas

referências como pano de fundo abrimos ala ao Brincante-Pierô que pede a
palavra e vai se expressando:

Como já disse antes, me identifiquei com o texto norteador. Pontuei algumas
coisas nesse texto e posso fazer a minha narrativa a partir disso, mas também
gostaria que, na medida em que achar necessário, você pergunte, me fale, e a
gente conversa. Um deles, no momento em que estava lendo o texto, o que
falava da necessidade de rompermos com práticas tradicionais na direção de
uma visão mais crítica, mais cultural, de nos distanciarmos de propósitos
desagregadores, que ignoram os fundamentos epistemológicos e a diversidade
cultural do mundo do lazer, me vi exatamente nesse momento em que estamos
aqui agora, o ENAREL. E olhei para o ENAREL, para esse e para os outros de
que participei, dentro do próprio encontro onde se busca uma formação ou
outras coisas que no cotidiano não são possíveis, esse distanciamento está
presente, essa fragmentação está presente. E olha só que coisa louca, a
dificuldade que é pensar isso na formação quando num encontro em que
podíamos estar pensando nisso de forma muito mais criativa e lúdica e ampla,
isso não acontece, pelo contrário, é reforçada a visão reprodutivista, a
fragmentação. Foi uma coisa interessante, no momento que eu estava
pensando no texto, ver que, mesmo nesses momentos, acabamos sendo
vendidos para esse tipo de coisa. O texto norteador me fez repensar o que eu
já tinha dito, que é a questão da cultura de massa, da indústria cultural quando
você fala, nós temos que apontar, então, quais são as vias, que você chama
de canais convincentes, que levam as pessoas a uma limitação de
pensamento de poder crítico, de poder inventivo. Exatamente, esses canais
convincentes estão muito presentes na cultura de massa, na indústria cultural,
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e isso é legal porque acho que, sem refletir a cultura de massa que incide
diretamente sobre o mundo do lazer, sobre as dimensões do lazer das
pessoas, não há como propor uma mudança paradigmática ou epistemológica,
como me parece que o texto tem a intenção de fazer. Isso é uma coisa
importante. Outra coisa que surge no texto e que me deixa muito feliz é que
várias vezes vi entre parênteses o prefixo “re” (re)criar, (re)inventar. Isso me
deixa muito feliz porque é o conceito de lazer que me acompanha já há muitos
anos e que sempre acabo utilizando. Digo que o lazer é um espaço de
recriação de identidades novas, individuais e/ou coletivas. A busca de novos
valores é recriar, mas também criar. Eu acho que esse prefixo “re” nos diz das
possibilidades postas, ou seja, o lazer não é um lugar aonde vamos, e vamos
conseguir fazer. Não, ele dá essa possibilidade, assim, como tudo, a
sociedade, ou seja, a própria dialética do dinamismo social, em que você fecha
uma porta, mas abre outra, nos leva numa direção, mas caminhos possibilitam
voltar em outra direção. Essa é outra coisa importante que me chamou a
atenção. No texto, dentre outras, há uma frase para mim muito importante, que
diz assim: “... Mundos frutíferos para favorecer escolhas de estilo de vida que
podem ser alimentados por possibilidades de viver vidas mais ricas e
estimulantes, que provocam o fluir da ludicidade, do prazer, do fascínio, da
alegria, da realização do ser...” Nesse momento em que estou fazendo o
doutorado e discutindo um novo modelo de desenvolvimento, na possibilidade
de estarmos pensando outro modelo de desenvolvimento, para o Brasil, para a
comunidade, para a América Latina, em contraposição a esse modelo histórico
do desenvolvimento, como o progresso irrestrito, ilimitado, e que o Brasil e os
países de terceiro mundo acham que é esse o desenvolvimento que devemos
buscar. Isso para mim é fundamental pensarmos, a possibilidade de viver com
o lúdico, com o prazer que não é igual para cada pessoa. Ela é diferente para
cada um, e o que é lúdico, o que é real, o que é o fascínio da alegria da
realização é diferente para cada indivíduo. E como é importante ter isso claro
na hora da minha ação profissional como pesquisador, ou como professor ou
como animador cultural ou como pai de família, como esposo. Saber que a
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realização do outro é diferente da minha, e buscamos, claro, alguma coisa que
seja coletiva, que seja para todos, mas que exista essa individualidade e essa
coisa do desenvolvimento, como isso é diferente para cada um. Essa frase me
tocou muito, a possibilidade de viver vidas mais ricas e estimulantes. Para
mim, viver uma vida mais rica e estimulante, a partir da minha história de vida
hoje, pode significar uma viagem à Europa. Para outro, é estar com os amigos
num bar, no domingo, que, muitas vezes, ele não tem nem essa possibilidade.
Jogar um futebolzinho com os colegas, ou a mulher jogar vôlei, encontrar, quer
dizer, as outras formas que estão aí postas para cada um. Essa vida mais rica
e estimulante é tão diferente para cada um, e isso não está posto no dia-a-dia
na formação profissional.

A dinâmica colorida dos blocos líricos que ornamentam a metáfora do
estudo se mistura com as cores das considerações do Brincante-Pirata sobre o
Texto Norteador enfatizando as contribuições que estimularam resgatar sua
memória lúdica. Ao considerar o texto uma viagem coletiva, deixa clara a
cumplicidade deste contexto e dos momentos vivenciados durante a leitura do
mesmo. Relembrar as falas de nossos atores-brincantes sugere a dinâmica da
práxis educativa que fica presente nos saberes da a experiência cultural.
Novamente, o educador do mundo é aqui chamado para a partir do seu
pensamento, argumentarmos a relevância desta construção historicamente
coletiva.
Ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os outros de forma
neutra. Não posso estar no mundo de luvas nas mãos constatando apenas.
A acomodação em mime é apenas caminho para a inserção, que implica
decisão, escolha, intervenção na realidade. Há perguntas a serem feitas
insistentemente por todos nós e que nos fazem ver a impossibilidade de
estudar por estudar. (FREIRE, 1996,p.77)

Vejamos agora as análises do Brincante-Pirata acerca do texto
norteador, o qual expressa a importância de agências sociabilizadoras do lazer.
Reconhecer o trabalho em grupo. Como escreve Mascarenhas (2002, p. 79 ):
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O novo somente poderá ser construído na transformação que se
opera com o grupo. São as atividades que surgem como
resultantes de sua investigação. É sua nova forma de agir e
enxergar a realidade. Reside na possibilidade de consciência da
situação. Está na participação e na criação no lazer.

Em primeiro lugar, obrigado por me convidar, acho que você está partindo
para uma aventura que é uma verdadeira viagem. Convidou algumas pessoas
para viajarem com você, fazerem parte dessa viagem. Acredito que tratar de
academia, cultura, é um grande desafio porque se há um construto de difícil
percepção, é o da cultura, como o que você fala muito, saberes da experiência
cultural, confesso que tento fugir o que posso desse termo, porque ele pode
ser uma chave para abrir muitas portas. E, ao longo desses trinta anos, tenho
observado muitas pessoas construindo paredes em volta de si, porque é tudo
como sabemos tudo é elaborado, construído, transformado. ...então ao ler
seu texto, vi que cabe bem essa visão que ele tem, ele diz o seguinte, que as
pessoas estão imersas em um contexto de forças culturais, que vão, de certa
maneira, definir dois agentes. Dois elementos fundamentais que são os
agentes sociabilizadores do lazer e ele pega, ao mesmo tempo, da sociologia
e o repertório individual que se constrói a partir desse contexto mais amplo e
da influência desses agentes sociabilizadores do lazer que são o braço da
psicologia, quer dizer, a pessoa é, é elaborando, (re)elaborando através de um
dialogo com seu contexto maior e com essas agências, sendo a família, a
igreja, o clube, e no nosso caso, a escola, o partido político. Hoje, todo mundo
está encontrando o componente lúdico na maneira de se expressar, seja qual
for a instituição ou o meio sociabilizador. Nesse caso, essa conjunção dessas
agências com o repertório individual e, através de uma maneira dialógica, o
autor fala o seguinte: As pessoas constroem uma competência, uma
autodeterminação para abraçar o lazer ou para se envolver no lazer. Aí ele
fecha, através de um sistema que diz quanto maior o nível de competência eu
tiver, maior a autodeterminação em viver uma experiência; vou fortalecer o
meu currículo enquanto ser humano, que vai repercutir também nos agentes
sociabilizadores do lazer, então, o que chamo de currículo oculto do lazer e
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que (...) saberes da experiência cultural, eles são importantíssimos. Mesmo
porque não sei até que ponto uma faculdade tem capacidade, uma faculdade
de lazer que agora estamos com a quarta, a terceira ou quarta, abrindo, de
preparar alguém que tenha a capacidade de trabalhar com o público se não
tiver esse repertório abrangente desses saberes culturais, usando seus
termos.

É

interessante

verificar

a

importância

dessas

agências

sociabilizadoras do lazer, há uma correlação estreita, são estudos norteamericanos, nós não fizemos aqui, eu desconheço, que quanto maior esse
envolvimento, aquela pessoa que foi bandeirante, ou que foi escoteiro, ou que
foi líder de igreja, que não tenha nada a ver com o lazer, ele foi construindo
esse currículo oculto, preparando um colchão, um colchão de sustentação
generalizada para que quando viesse essa especificidade do lazer, era
somente a questão de um passo, era conseqüência, e é esse repertório,
queira utilizando Dumazedier ou qualquer outro, essa diversidade que vemos
hoje, como as pessoas usufruem o lazer na parte artística, esportiva, quanto
mais essas pessoas viviam fazendo parte de clubes, após a escola, que é
muito comum na escola norte-americana. ...Então, confesso que até não
alinhavei algumas coisas que o texto estimulou a pensar. É um texto que
apesar de curto, três páginas, é denso, traz categorias com as quais não sou
habituado, então, eu não conheço, interesso-me, não conheço, mas quero
aprender. É como essa experiência cultural é, mas, por outro lado, começa a
dialogar quando entra no novo, cai no velho. E aí vamos dizer como, no início
do texto, a produção lazer, produção na Educação Física, na Educação. Uma
academia na área de Educação Física, como, na área, tenho-se buscado
aprofundar as bases epistemológicas, que pergunto: Por que Educação Física
e Educação estão buscando essas bases epistemológicas? Tenho muito claro
que somos, nós do lazer, temos algo muito estreito com Educação Física, mas
temos ligação com a Educação, mas certamente não somos da Educação, tal
como vemos hoje na escola, particularmente Educação escolarizada, então
isso é algo que me chama a atenção nessa necessidade de rever o conjunto
de outros saberes. Já que estão, não quero utilizar aqui o saber de maneira
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errada, mas de uma maneira senso comum, de outros saberes para contribuir
com o lazer e não só a Educação Física e Educação, e aí mais uma vez
também essa pesquisa de base ao verificar que você traz o CONBRACE,
como base, o ENAREL e estamos vendo que é o CONBRACE de que eu faço
parte, com o maior carinho, faço parte do conselho editorial da revista. Temos
que tomar cuidado porque são Ciências do Esporte, o nome é Colégio
Brasileiro de Ciências do Esporte, quisemos fazer tudo lá dentro: geografia,
história, fazer antropologia e está fazendo meio tudo, não que Ciências do
Esporte seja visto de maneira “strictu senso”, ela pode ser vista “lato senso”,
mas existem limites e enquanto abrimos o rol dos grupos de trabalhos
temáticos e há lá um grupo de trabalho temático em lazer, mas é um lazer
ligado ao esporte, à atividade física. Existem outros meios, outros campos,
estamos vendo aqui um geógrafo, um economista, um turismólogo e um
arquiteto, não conseguimos trazer o arquiteto para nossa discussão, temos o
estatuto da cidade, que é uma lei federal que, se for colocada em prática, é
uma chance de, nas disciplinas, ser o espaço; enquanto existe alguém para
ser trabalhado em termos urbanísticos, toda a cidade vai ter que elaborar seu
plano diretor. Pois, sem este espaço pensamos no lazer, mas limita demais,
limita cada vez mais na medida em que não há um plano diretor espacial na
dimensão do lazer. E isso então confina o lazer a determinados saberes...
Nós queremos, também, essa visão do Mihaly, como fonte para a construção
de uma visão crítica e cultural.

Deste rido acervo cultural, elaborado pelos(as) brincantes nascido do seu
pensar certo sobre os saberes da experiência cultural e seu trabalho acadêmico,
expressa o nível de serenidade, por exemplo, assegurado pela Brincante-Bailarina
que ao expressar sua posição crítica em torno do texto norteador apresenta-nos
ricos sentidos apontando um saber nascido das necessidades incorporar atitude
multidisciplinar nas ações cotidianas junto aos alunos, comunitárias, associações
e ao controle social, os quais assumem papéis centrais nas efetivas contribuições
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dos saberes junto a formação e a prática pedagógica esclarecendo o porque
destas contribuírem com sua práxis educativa no ensino, pesquisa, extensão:

...bom, quando li a proposta do texto norteador que nos foi passado para
reflexão, algumas coisas me chamaram bastante atenção. Primeiro o que fica
bastante acentuado na forma de escrever é a mudança que pude observar do
tempo em que entrei em contato até o momento presente, a mudança de foco
e, por outro lado, a insistência em colaborar na perspectiva da amplitude do
termo corporeidade. Isso me chamou muita atenção, focalizar a corporeidade
de uma maneira extremamente diferente. Antes lidava com a formação
profissional, tinha um discurso extremamente acadêmico em relação a essa
perspectiva de tomada, em relação a esse conceito de corporeidade voltado
para a preocupação da formação acadêmica. Hoje, vejo essa preocupação,
ainda incidente, no modo de olhar a ciência, em seu modo de produzir a
ciência, mas vejo como uma situação muito gratificante, que é a perspectiva da
subjetividade que agora está sendo cada vez mais inserida como, por exemplo,
no texto e isso me deixa extremamente contente. Também fiquei bastante
assustada ao ver meu nome citado ao lado de Csikszentmihalyi e Borges...
Levei um susto enorme com isso. É uma responsabilidade grande que me
coloca nas costas, mas, por outro lado, fiquei muito contente que tenha
suscitado algum tipo de reflexão que eu disse em algum momento. Isso me
deixou numa situação bastante confortável porque nós temos muitos pontos
em comum em relação a esse novo olhar junto à corporeidade, essa
perspectiva de estar falando sobre a subjetividade que permeia e isso é uma
coisa que muito me interessa também. Esse pequeno texto que nos foi
entregue, obviamente é um texto muito rico, tem pontos muito importantes,
porém eles são, no modo como nos apresenta, extremamente reduzidos e
entendo que seja em função dessa complexidade, que é o instrumento que
escolheu para complementar a parte metodológica do trabalho de tese. De
qualquer maneira, ele dá pista do interesse, deixa muito claro o envolvimento e
o que quer de nós. Por outro lado, também, não tenho certeza do quanto vou
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poder colaborar com as minhas idéias, o que vou fazer agora é tentar
responder com o meu olhar as questões colocadas aqui. São muito instigantes
e que não é num bate papo extremamente curto como esse que vamos dar
conta de sugestões apropriadas e profundas, mas vamos falar sobre algumas
pistas que temos que dar para colaborar. Então, pontuei em forma de alguns
itens do que poderiam ser algumas colaborações nesse sentido, algumas eu
efetivamente consigo, outras, acredito nesses valores, porém, ainda não
consigo fazer na prática. Se não conseguimos ver esses valores, nunca
vamos, não há educação, não há metodologia, não há pedagogia que nos faça
sensíveis. Acho que primeiro temos que conhecer. Conhecer não significa só
escutar ou ler, significa também ver, viver, acho que isso é importante.
Precisaríamos também ter oportunidade de contracenar com outros, quer dizer,
juntar minha opinião com a sua e então debater sobre aquilo, para conseguir
também refletir sobre algumas coisas que pudesse mudar. E, um outro ponto,
também acho importante é que só conseguimos mudar aquilo que tem alguma
ligação afetiva conosco, senão não conseguimos. Aquilo que foi passado só na
teoria, só no ouvido como a escola faz, nunca vai chegar a ser considerado
uma forma eficiente de educação em qualquer setor, em qualquer formação.
Não sei, acho que é a idéia de trabalhar com essa noção de fluxo é muito feliz,
porque é justamente partindo da possibilidade afetiva que temos a
possibilidade de mudar. Nos meus estudos sobre mudanças de atividades, de
tentar eliminar ao máximo essa dicotomização que temos entre pensar de uma
maneira e agir de outra forma, tenho visto as propostas centradas nisso só
pelo meio afetivo, por experiências significativas a cada pessoa, e que
conseguimos efetivamente mudar de alguma forma. Acho que esse ponto que
o texto está tocando é crucial para qualquer tipo de mudança. Acho que as
contribuições que do trabalho vão apresentar serão extremamente importantes.
Acho que, o mais rápido possível, tem que terminar isso e publicar, e deixar
que reflitamos e reverberemos suas idéias porque, tenho certeza que, essa
noção de corporeidade vai se ampliar, essa noção do papel social do educador
pode se ampliar, e a própria noção de lazer pode se ampliar, porque vai um

191
universo diferente do mercado, vai o universo pessoal envolvido nisso, e isso é
uma riqueza enorme.

Estudiosos sobre saberes como Tardif (2002); Borges (1998); Therrien
(2001) Pires (2002) Gauthier (1998), fazem alusão aos saberes disciplinares,
formativos, curiculare3s e quando falam sobre saber da experiência, focalizam o
saber experienciais adquiridos na prática profissional.

Entretanto, em nosso

Texto Norteador propõe outro saber. Ou seja, o saber da experiência cultural que
se constitui de toda e qualquer experiência vivida pelo professor em todo seu
contexto. Diante das posições diferenciadas que reconhecemos a consistência
dos argumentos para indagar aos professores-pesquisadores o seu incorporar
desse saber em suas produções nas instituições universitárias, a partir de diversos
campos de conhecimentos. A Brincante-Índia, com posições firmes, assim
explicita seus posicionamentos em relação ao texto norteador.

Antes de começarmos, queria fazer uma pergunta. Explica o texto que nós
todos somos atores juntos na construção deste trabalho. No final, a tese vai
descrever, falar e explicar acerca do conjunto da experiência cultural dos que
ensinam e pesquisam no campo do lazer. Sobre os saberes da experiência
cultural,

saberes

da

experiência,

como

esses

pensadores,

esses

pesquisadores, professores orientadores, estão vendo isso e de que forma isso
tem, se tem, um significado na formação. Então vou dar “pitaco” no campo do
que é saberes da experiência cultural em cima do que o texto está me dizendo.
É interessante que o texto traz algo que até hoje não pensei na questão.
Embora saiba que isso vive e está por trás das ações nossas. ...saber da
experiência que permitem que eu diga é uma categoria válida, que faz
profundo sentido, aliás, é necessário estudar. E, vou dizer para alguns sustos
que eu tomo com a leitura do texto norteador, e, nesse meio, vou pedir para
fazer as perguntas no que ficou lacuna, porque viajo também. A sensação que
tive com o texto norteador, quem conhece a minha história, sabe que a minha
relação com a militância é muito forte. ...tive dificuldade para ler o texto. Mas,

192
por que tive dificuldade para ler o texto? Porque trabalha com outras
referências totalmente diferentes das minhas. As minhas referências são
quadradinhas, isso não quer dizer que não fuja delas em algum instante. Mas,
de maneira geral, as minhas referências são quadradas, são oriundas da
militância e de um referencial de que venho tentando me apropriar, porque ele
é o referencial da militância, que é o campo materialista-histórico. Não quer
dizer que consegui isso. Esse é o pensamento que venho tentando construir no
campo do lazer e transitei por vários terrenos que não são desse campo. Num
primeiro momento, tive dificuldade para ler, porque é outra estrutura de
pensamento, é outra lógica. Mas, entendi perfeitamente a idéia de valorizar e
mapear os saberes da experiência cultural. E, nesse sentido, entendo que ele
tem uma contribuição importante para os estudos do lazer, e concordo que se
fala muito em atitude no campo das experiências dos outros no lazer, mas não
se fala do que temos de história para defender, um legado nesse campo de
intervenção. ...vou lembrar, por exemplo, do Marcellino, quando ele diz para
nós que estuda lazer, mas a minha crise está aí. E o que eu faço com isso,
muitas pessoas vão estar, nessa questão, eu seria uma delas. Sou uma
pessoa que fala do lazer e pouco vive essa questão, inclusive porque tenho a
crítica a essa prática social em função dessa relação com a militância e com a
teoria em que bebo. O texto norteador e este estudo são contribuições valiosas
e preciosas, porque traz uma nova questão para a formação profissional, esse
é um ponto. Um segundo momento me assusta... e precisaria pontuar com
calma depois, talvez faça isso mas tarde. Mais saberes da experiência cultural
são fundamentais para entender a questão de com quem está formando, sob
que referência, mas, ao mesmo tempo, se fizer isso numa discussão descolada
da materialidade e, aqui, é um “pitaco”, pelo que pude perceber, vou falar de
maneira descolada da materialidade e corro o risco de fugir do assunto e
perder o eixo.

O saber da experiência cultural se nutre de manifestações

que

valorizem o cultivo da sensibilidade, a criatividade. Este saber na fala dos (as)
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atores (as) brincantes é recheado de afetividade necessárias às vivências lúdicas,.
Saberes incorporados pelas experiências corporais as quais utilizam do
pensamento complexo as diferentes linguagens como fontes dinamizadoras
extraídas do viver o jogo, o teatro, a dança, a aventura, a leitura, a luta, dentre
outras. Para os (as) atores(as) o saber da experiência cultural abordado no Texto
Norteador revela um amplo horizonte propício às descobertas do fluxo e plenitude
nas experiências vivenciadas na pesquisa, no ensino, e na extensão. Nesta
relação este saber potencializa as aprendizagens numa permanente sensação de
que é possível apreender como mundo ‘exterior’ à escola/universidade.
Para validar as reflexões da pesquisadora, numa reflexão ampla e ao
mesmo tempo situada, o Brincante-Rei do Maracatu, com muita propriedade,
expõe suas opiniões em torno do texto norteador, destacando que:

...usando uma linha metodológica, do mesmo jeito que no texto norteador está
usando uma linha metodológica da etnometodologia, da reflexão, da teoria do
fluxo, trago posições a partir de uma linha metodológica que venho adotando.
Se não estou enganado, a teoria do fluxo vem de uma perspectiva psicológica,
da psicologia, tanto que o Csikszentmihalyi e a Jackson, que é psicóloga
também, contribuem com estudos do Csikszentmihalyi; penso a ligação com a
antropologia, e é a minha forma de lidar com o lazer. E poderia contar, até para
sua pesquisa, para que seja gravado, autores que influenciam diretamente na
antropologia, o meu pensamento, poderia dizer; entre eles, o François
Laplantin, que é um autor francês, evidente, mas que mostra essa questão do
olhar antropológico de forma bastante importante para se lidar com o lazer. Os
olhares clássicos, o Branislau Malinovisk, a importância dele dentro desses
estudos, Cliforde Guirts, Claude Levi-Straus, Margaret Mid, Ruth Benedict, são
autores que mostram a importância de você considerar as culturas localizadas,
ou seja, o aprender cultural, o saber se culturar, o lazer não pode estar
desvencilhado dessa discussão de saber cultural. O que mais me preocupa é a
questão central que estou desenvolvendo, essa fragilidade do saber do lazer
acultural, geral, globalizado, sem conceder essas culturas localizadas e faço o

194
debate do regionalismo versus a globalização, como a gente pode incutir um
saber globalizado de lazer sem discutir toda essa regionalidade que se impõe
num país tão rico em diversidades como o Brasil. Faço uma ligação desses
teóricos do saber cultural antropológico ao lazer; faço essa fala de uma forma
de recorte, porque essas obras são muito ricas e talvez esteja pecando no
sentido de pegar esses autores de forma muito dicotomizada, muito separada
do seu contexto mais amplo e ligar ao lazer, mas é um entendimento que
tenho, metodologicamente falando, da antropologia ligada ao lazer. No texto
norteador as perguntas estão bem claras. A leitura dele foi importante... Vejo
como eixo norteador uma proximidade com a minha tese de doutorado, claro,
com as devidas distinções, porque nela lido com o turismo e com o chamado
turismo sustentável, onde faço um questionamento sobre até onde esse
turismo pode ser sustentável. Da forma de impacto que ele vem sendo tratado,
da forma globalizada que vem sendo posta, mas fazendo uma aproximação
com a sua apresentação. Vejo, também, no texto norteador um caráter
inovador de pesquisa ligada ao lazer porque, não que a etnometodologia não
tenha sido utilizada em outras pesquisas. Mas, vejo um caráter inovador no
sentido de ligar, em especial, à teoria do fluxo do Csikszentmihalyi, que é uma
teoria em que vem buscando justamente mostrar a quebra das classificações
das dicotomias ligadas ao lazer; uma implicação possível seria essa, ou seja,
mais importante do que isso é o sentimento do fluir, o sentimento do fluxo, é o
sentimento de um praticante, por exemplo. Posso fazer a relação com o
turismo aventura, dessa experiência da sensibilidade, ou seja, a razão talvez
sendo colocada em segundo plano e a sensibilidade em primeiro. Não precisa
necessariamente racionalizar tudo e sim viver o fluir; o Csikszentmihalyi coloca
isso e está claro no texto. Tive oportunidade de ler uma das obras dele da
teoria do fluxo onde ele mostra que mais importante do que o praticante
entender a atividade é senti-la, e ele dá como exemplo a teoria do fluxo ligada
ao esporte. Lembro que ele dá como exemplo o praticante de maratona, onde
ele se deixa levar por um estado de fruição bastante interessante, que ele
chama de experiência autotélica, que você tem o praticante num estado
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máximo de fruição e isso é bastante importante para ele e, nesse estado de
fruição, ele sente o cantar do passarinho, sente a natureza, se sente como
parte

integrante

dessa

natureza,

não

desvinculado.

E,

segundo

Csikszentmihalyi, o esporte pode proporcionar naquele momento isso para ele.
O Csikszentmihalyi faz, em obra anterior, uma ligação com os praticantes de
montanhismo, onde ele mostra que o praticante de montanhismo de escalada
se sente parte da natureza, essa experiência autotélica de prazer, estética, faz
com que ele se sinta não distante da natureza, mas como que inserido nela e o
texto norteador me faz lembrar de todas essas relações, penso que aqui o
texto norteador mostra um lazer que tem apego direto com essa magia cultural,
com o estabelecimento cultural, o lazer com apego direto com isso a partir da
literatura que faz a teoria do fluxo. Deixa-me fechar meu pensamento dizendo
o seguinte: penso que essa tese de doutorado como que preza pelo caráter de
ineditismo, de originalidade, penso o texto norteador bastante original em ligar
essa teoria do fluxo. Na verdade, não está reduzindo seu texto à teoria do
fluxo, a teoria do fluxo é parte integrante disso que está buscando nessa
experiência do lazer de forma estética, de forma sensível. Vi, também, no texto
e, respondendo diretamente à segunda questão, penso que a questão central
do texto é buscar esse conteúdo sensível, essa quebra da racionalidade e a
busca da sensibilidade, e o texto é bastante feliz nessa descoberta do
Csikszentmihalyi, a ligação com o fluxo porque entendo que ele é um autor
autorizado para lidar com essa questão da sensibilidade. Então, levando em
conta meus estudos, minhas pesquisas, minhas intervenções, faço a reflexão
sobre o texto norteador mostrando que a sensibilidade é algo vital para que
possa ter essa ligação com a especificidade cultural, se, num primeiro
momento, na primeira resposta digo que meu eixo norteador é a antropologia,
e o eixo norteador é fundamental para entender essa experiência cultural das
pessoas. Penso que a ligação pode ser feita de forma direta e propõe algo
diferente. Propõe entender a sensibilidade que essas pessoas na sua atuação
com o lazer lhe permitem, é ter a sensibilidade e permitir que essa
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sensibilidade seja aflorada, aí o texto usa Csikszentmihalyi como um autor
possível para mostrar essa teoria do fluxo.

Com maestria de quem domina saberes, o Brincante-Mágico pede
esclarecimentos a respeito do texto norteador, pois afirma que “assim de forma a
seco”, ficaria difícil responder. E, com poucas palavras, a pesquisadora faz uma
síntese deixando o brincante à vontade.
Evidente, que esta atitude esclarecedora é permitida pelos princípios
etnometodológicos, principalmente quando a consciência científica determina o
limite da proximidade pesquisado-pesquisadora.

Os saberes da experiência

cultural permeado da diversidade social, ou seja, pelos costumes e hábitos sociais
são identificados pelos(as) alunos(as), através de experiências diversificadas, o
que consolida estreitamentos relacionais professor-aluno-conteúdo e/ou animadorturista-programação.
E o Mágico narra assim:

... há bom, porque se as perguntas forem consideradas das formas que elas
foram colocadas, eu não tenho como responder porque eu tenho dificuldade de
entendimento das questões. Dados esses esclarecimentos, então vejamos. A
partir do meu entendimento de lazer como manifestação humana é
fundamental os saberes da experiência cultural, principalmente, porque
entendo a atuação profissional do lazer e, portanto, a formação profissional do
lazer, a partir de uma estrutura da animação proposta pelo Joffre Dumazedier e
adaptada por mim. É um tema importante e exige pensar a partir de uma
dinâmica de atuação de educadores profissionais de competência especifica e
essa competência especifica seriam os saberes culturais próprios de cada
conteúdo cultural do lazer...

A cada posição crítica, fica evidente que, para os (as) brincantes, o
saber da experiência cultural é algo que vai além de passar o tempo, ou seja, tem
princípios e propósitos. O saber da experiência cultural ao compor práticas de
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lazer aponta elementos para compreendermos a incompletude do ser como sujeito
que escreve a história. Este saber, aqui debatido à luz de um texto norteador
centrado nas subjetividades humanas, significa como afirma Freire (1980, p. 94),
“[...] os são seres históricos incompletos e tem consciência de sê-lo, a revolução é
uma dimensão humana tão natural e permanente como a educação”. E é a partir
desta presença que a Brincante–Fada Encantada expõe suas reflexões a respeito
do texto norteador da entrevista narrativa, dizendo assim:

...Bom, eu li bem rapidinho. E voltei a ler. E (re)comecei a ler, assim, da minha
experiência durante a leitura. Comecei a ler e fui me encantando pela maneira
com que o texto norteador descreve, da maneira que foi dizendo as coisas. E,
a partir de um determinado momento, comecei a olhar e falar: “Puxa vida! Eu
tenho atuado de uma maneira, vamos dizer, buscada a minha atuação
definitivamente”... Deixar que essa questão da experiência não passe só pela
vivência. E pensei, este texto, este estudo, está fundamentando tudo isso aqui
que eu tenho intuído,... Que coisa boa. Então, foi assim, na hora da leitura do
texto. Que bom ter isso aqui, agora traduzido e colocado às claras para mim.
Há uma parte no texto em que fala de fluxo. Como é que é? Experiência do
fluxo. Isso é... para mim, passa por uma coisa de se perceber nesse todo em
que se situa a sociedade, a problemática de lazer. Enquanto profissional dessa
área, damos conta da totalidade, mas de aprofundar essa totalidade e vivenciar
a experiência de forma mais profunda de estar tendo isso. E, para mim, a cada
semestre, tem sido uma... Acho que tenho vivenciado isso, de estar me
propondo esses desafios também, de ter uma experiência de crescimento, de
me aventurar por coisas que nunca fiz ou de estar contribuindo com os alunos
as experiências vividas. Isso permeia bastante as minhas aulas também, de
tanto estar instigando a exporem suas experiências quanto a estar expondo as
minhas também, não só os acertos, mas também os erros, esses são sempre
maiores. Então, tento estar fazendo isso enquanto uma experiência cultural,
um momento de vivência do próprio lazer, da própria ludicidade, é a tentativa
de estar vinculando o lazer e o trabalho. Acho que para o trabalho deve ser
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fundamental o que venho fazendo, o que venho buscando.

Esse texto

norteador me despertou para muitas coisas. Coisas que preciso até comunicar
mesmo.
Além das proximidades expressas na fala dos brincantes e o centro do
Texto Norteador, vale destacar as proximidades entre as falas dos mesmos.
Destaco que não houve contatos entre os mesmos para externar as posições. O
Brincante-Boêmio fala da complexidade e da relevância do texto norteador para
trabalhar uma pesquisa no campo do lazer, destacando o não dissociar a questão
da reflexividade da questão do saber da experiência cultural em práticas de lazer.
Esta

mesma

concepção,

guardadas

as

especificidades,

tem

proximidades com a fala do Mágico. Eles deixam evidente que tudo tem referência
com a base do pensamento e o olhar amplo sobre a educação-corporeidade-lazer.
Seja comprometida com a humanização do humano, em que essa tríade contribui
com o processo de formação de professores e prática pedagógica humanizada.
Aqui, dialogamos com Santin (1996, p. 98), buscando ajuda

para

compreender com mais profundidade a fala expressa pelo Boêmio a partir do
reconhecimento da diversidade cultural presente na subjetividade que as ações e
reflexões podem criar um ambiente favorável caracterizado por relações
interpessoais que possibilitem momentos de realização, aprendizagem, criação,
satisfação para compreender que:
.
... o ser vivo não há um combustível que o faça funcionar como se
fosse uma máquina, mas há uma série de circunstâncias que se
articulam para que o ser vivo seja vida. Há um sistema. Esse
conjunto de fatores ou esta série de circunstâncias não podem ser
tratados analiticamente, mas sistematicamente. Não é possível
enumerar individualmente os elementos ou as circunstâncias;
torna-se necessário apelar para alguma palavra ou expressão
capazes de manter a visão totalizante do processo manifestativo
da corporeidade ou da corporeização [...]. Uma dessas palavras
pode ser o prazer

Vejamos o que expressa o Brincante-Boêmio:

...Essa não é uma questão assim tão simples. Eu estava pensando, estava
olhando de novo agora antes de descer, é tanto que estou com o texto aqui,
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porque ele, ao mesmo tempo em que localiza isso exatamente que estava
colocando, ele também faz pensar outras coisas. De antes, muito antes de se
aproximar do âmbito acadêmico e tudo mais, e assim não é muito fácil. Agora
fica um pouco mais redondo, mas assim mesmo sinto dificuldade de saber
onde começar uma questão como essa. Achei interessante um texto com uma
aplicação resultante de uma pesquisa de doutorado. De construir um texto com
essa profundidade para efeito de contato com seus sujeitos de pesquisa. E fala
em coisas que são muito próximas. Estava olhando e comentando sobre o
texto que havia coisas que apontam para questões que são básicas. Nesse
texto, entre outras coisas, fala de algo que me chama atenção. Estava
procurando para ler exatamente, quando fala sobre novas possibilidades de
estar se relacionando. “O que significa entendê-los com os próprios momentos
de experiências capazes de estabelecer formas de comunicação consigo e
com o mundo...” Eu acho não consigo estar pensando o lazer, sem estar
ligando direto a essa possibilidade de estar vivenciando uma aproximação um
pouco mais qualificada com você mesmo. Por isso, fico pensando num
momento de reflexão, do lazer, em que tenha a possibilidade, claro, isso não
acontece sempre, mas porque, muitas vezes, esses momentos passam a
entrar no plano da evasão e termina até se afastando um pouco da percepção
de que as coisas passam muito rápidas na vida e num contínuo, que não tem
retorno e que esses momentos que têm e que não estão por necessidade
envolvido, imbuído com alguma coisa por necessidade, esse tempo que
conquista, por isso estou falando em ser conquistado, porque acho que isso é
uma conquista do sujeito, as imposições da vida no mundo. E, até as próprias
auto-imposições, quando conquistam esse tempo, ele precisa ser bastante
otimizado no sentido da reflexão sobre si mesmo, sobre a vida, sobre o que
está vivendo, afinal de contas, quem é esse sujeito que está pensando, afinal?
E, não é uma busca de identidade exatamente assim, não é bem essa
questão, poderia ser até no sentido de meio que estar no primeiro momento,
meio que abolindo, exatamente, a experiência para que possa se
(des)construir um pouco através dessa reflexão e pensar outras formas de

200
estar se relacionando consigo mesmo, com os outros. Que você está
construindo seu momento de vida, e então, o espaço que está cercando você.
Então dessa questão de estar, através da busca dessa humanidade mais plena
que você, principalmente nas expressões de liberdade e de ludicidade que está
vivendo, acho que é preciso estar pensando, acho que isso tem aproximação
com a história do lazer sério, do que o Estélio quer discutir, não cheguei a ler
os textos, mas pelo pouco que vejo sobre isso, é uma diferenciação das
práticas, mas há outra palavrinha que ele usa em contraposição ao lazer sério.
Mas é um momento que tem de reflexão, não consigo dissociar a questão da
reflexividade da questão da experiência de lazer hoje para que a gente possa
estar pensando nisso, nesse lazer, sem falar de outras possibilidades. Acho
que essa é a concepção que hoje é bom para pensar porque nesse espaço ele
precisa estar falando da efemeridade, das coisas passarem rápido, o momento
político que a gente vive não dá para você dispensar esses momentos. Mas é
preciso, por isso acho que é importante, acho que é uma coisa legal estar
pensando sempre que começa a falar que é pensar outra postura, em formas
diferenciadas de estar vivenciando o mundo, se aproximando dessas questões
mais ligadas a essa característica humana, que é fundamental, a questão
lúdica, acho que essa é a parte do texto norteador que bateu mais forte
comigo, que deu mais liga foi essa parte em que está apelando por outra forma
de estar. Por uma forma diferenciada de estar se relacionando com você
mesmo, acho que essa era uma luta política do Michel Foucault e vários
outros. Foucault trava uma luta teórica por outra forma de estar no mundo. E é
por isso que ele vai resgatar o cuidar de si, da Grécia clássica, os históricos, e
vai propor uma nova estética da existência. A estilística da existência é
interessante, estamos falando de estilo de vida aqui no congresso, porque
acho que o grande apelo era isso, era transformar a vida numa obra de arte, é
tentar fazer, tentar dotar a vida de valores que tenham conteúdo estético, que
tenham conteúdo de arte, dá para imaginar uma coisa assim, de cuidar da sua
biografia, de se constituir como sujeito, é uma coisa, uma diferenciação que
Guattari faz. Da questão, estamos falando de subjetividade, vamos sempre nos
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reportando a uma coisa ou uma coisa é o indivíduo ser realizado, centrado, ser
realizado no corpo e tudo mais, outra coisa é a subjetividade, que é formada
por registros sociais, uma coisa é você receber a subjetividade e vivenciar do
jeito que recebe no mundo, outra coisa, passivamente, é se apropriar dos
mecanismos dessa subjetividade que é imposta pela sociedade, pela vida que
está levando, e criar espaços de contraponto e de resistência, buscando ao
máximo ser criativo naquela forma em que está vivendo e está se constituindo
como sujeito, e é esse segundo processo que Guattari chama de processo de
singularização. Essa busca, que a idéia de estar pensando em retomar uma
discussão ética de que precisamos, por uma série de questões que estamos
vivendo nos últimos dias, a artificialização das relações pessoais, os problemas
na relação que terminamos estabelecendo com o planeta, acho que
precisamos estar (re)pensando essa questão, como podemos estar nos
constituindo para ter, inclusive, uma vida mais harmonizada com o outro para
que possamos viver com mais propriedade, com mais tranqüilidade, para que
tenhamos mais pessoas vivendo uma história assim, para que possamos estar
mais em cima das pernas, pelo menos, mais donos da própria biografia e que
ela possa ser lembrada por seus atributos, que sejam valorosos, é difícil essa
palavra porque ela pode ser, dependendo do que se valorize, mas que ela seja
digna da nossa pelo menos. Que contribua para a humanidade, para o planeta,
que deixe um traço de passagem por aqui, que seja apreciado, que contribua
com alguma coisa, acho que a experiência de lazer, por essas questões que
falamos, pelas questões colocadas pelo texto norteador, tem essa fertilidade.
Está proporcionando ter esse espaço de exercitar outra forma de estar no
mundo, outra forma de estar se relacionando com esse mundo, com as outras
pessoas. Esqueci-me de falar do violão, das músicas que fizeram parte
também dessa caminhada... Eu visualizo um trabalho muito bonito aí nesta
pesquisa...

Esse prazer do Boêmio, quando fala das emoções, não pode ser
entendido como um simples ato romântico, mas como a energia cultural que
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sustenta um ambiente harmonioso. E, sem dúvida, palavras dialogicamente
colocadas com

prazeres e contradições impulsionadoras por situações

emergentes de prazer, ludicidade e um colorido cultural. Este é um processo
político de valores complexos no ilimitado terreno cultural para o exercício à
cidadania.
Concentrada em suas idéias, a Brincante-Imperatriz pede a palavra e
expressa seus sentimentos e entendimentos sobre o texto norteador, afirmando
que
... agradeço e fico feliz de ver porque acho seu tema muito relevante, tento e
não sei até quanto posso contribuir, mas agradeço ter sido lembrada. Eu
confesso, não sei se é um momento de um período dificílimo, que ontem, à
uma hora da manhã, li seu texto e achei complicado o texto, achei a redação
complicada, tive muita dificuldade de entender a organização lógica do texto,
não sei se é o momento, e o que foi que não pude fazer mais de uma leitura, já
era uma hora da manhã quando comecei a ler e tive que acordar às seis e
meia, tinha trabalho às oito, eu não sei se foi por isso, desculpe-me se eu não
vou atendê-la, mas resumi o seguinte: não discutir o texto pontualmente,
porque para isso precisaria certo esclarecimento, porque nele contém
expressões, não sei se estilo da redação ou se é nível de colocação do texto,
no momento da minha leitura como não vi essa clareza no texto, centrei-me
nessas questões. Interessante quando o texto fala do Tardif. Pensei no Tardif,
pensei no Antônio Nóvoa, quando vi as questões. Faço até um recorte aqui
para poder me orientar. Veio-me à cabeça no momento das perguntas, vou até
reler, para entrar no ar: “a partir de seus estudos, pesquisas, intervenções e
domínios do lazer, você situa e incorpora a formação e atuação profissional
nesse domínio, as contribuições dos saberes das experiências culturais...”
para dizer que a leitura me fez dar um saltinho mais à frente e refletir como
busco os saberes da experiência cultural, que são todos aqueles que você
adquire num passeio, num filme, numa leitura, e como isso se incorpora à sua
pesquisa, ao seu achado, porque fica claro que esta é uma tese construída
coletivamente, com um eixo norteador para que possamos ver que níveis ele
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pode ter, que novidades ele pode ter, que sintonia

tem, sobre nossas

reflexões.
Questões e/ou situações proximais colocadas anteriormente pelo
Brincante-Boêmio são levantadas, também, pela Bricante-Julieta. Questões e/ou
situações identificadas como básicas, para ser possível refletir sobre o saber da
experiência cultural. Adentrando um pouco mais nas reflexões dos brincantes o
destaque é composto por uma série de situações relatadas, as quais constituem o
arcabouço preliminar da construção de saberes, tendo como influência o
pensamento cultural vivido em diferentes lócus culturais. Um acervo fantástico e
fecundas possibilidades para reconhecer os arranjos fundamentais para
ornamentar a fala e inspirar a imaginação dos leitores que se dispõe a
experimentar o caminho dessa trilha desenhada pelos brincantes.
No seu depoimento, ressaltando a contribuição que o Texto Norteador
suscitou para que a mesma buscasse na memória a cultura vivida e as
contribuições no ensino-pesquisa-extensão, diz a Bricante-Julieta:

...ontem li o texto norteador algumas vezes e, por tudo isso, fiquei repensando
a minha prática. E há outros saberes que se aplicam cotidianamente e, até se
fala um pouco disso neste texto - a reflexão na ação sobre a ação. É nesse
sentido que caminhamos agora para pensar a prática, pensar o concretamente
vivido. É o que vem me estimulando enquanto profissional, é trocando idéias
com outros profissionais e com alunos, principalmente, faz com que venha
refletindo, entre aspas, a “teoria do lazer”. O texto traz um debate; significa, um
diálogo. Creio que esse texto também mostra muito a opção por seguir esse
caminho que pode me ajudar mesmo, encontrar alternativas, pensar junto com
as pessoas com que lido. Falando concretamente também, de como a
contribuição dos saberes das experiências culturais, integram a ação em ação.
Essa semana em que não estive em BH, dei uma tarefa aos meus alunos de
primeiro período...

Uma outra reflexão sobre o texto, é que achei o texto

complexo, tive que ler várias vezes, tentar captar a mensagem que queria.
Quanto à autora, procurei ver se existe coerência nas coisas que diz e senti
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falta de alguns elementos. A primeira dificuldade que percebi foi compreender
o que queria dizer com saberes e experiência cultural para saber como meu
diálogo com iria se dar. E vi que está posto de forma bem clara. Isso foi
tranqüilo. Mas tive mais curiosidade sobre quais são as suas questões
norteadoras, qual é a metodologia, de forma mais explícita, para estar
utilizando. Outra coisa, quando você fala no objetivo do texto “... para romper
com mesmismo e apontar elementos de cultura com esse pensar ser paradoxo
por diferentes vias, ser convincente...”, eu estava pensando: a quem essas
críticas são dirigidas? Mas acredito que não foi por acaso também, e isso me
fez pensar, porque, às vezes, sentimos necessidade de uma análise criteriosa,
ela demanda que nós nos exponhamos. Quando fazemos críticas, vamos
receber críticas e não é fácil. Mas isso é fundamental para o avanço do
conhecimento. Senti falta de o texto explicitar os conceitos que usa, lazer,
lúdico e cultura. Tentei entender porque estou utilizando esses três conceitos,
são conceitos que venho identificando, também, e hoje tenho uma posição
definida, por exemplo, a cultura tem vários vieses trabalhados, sociológicos,
antropológicos, qual é o do texto? Que autores estão fundamentando a
concepção de cultura e de lazer? Elas são coincidentes ou são excludentes? E
outro conceito é o lúdico, e questiono a positividade do lúdico, que,
normalmente, quando eu adotava antes é que o lúdico é prazer, liberdade, e
hoje, vejo que o lúdico é construído por duas dimensões subjetivas culturais, e
elas são interdependentes e o lúdico, marcado pelas emoções, misturando
alegria e angústia, liberdade e concessão, frustração e expectativa, são
conflitos de uma forma geral. Mas isso não atrapalha porque as pessoas estão
dispostas a isso. Senti falta de explicitar alguns conceitos; achei que alguns
termos foram muito fortes, que é uma coisa que venho repensando em minha
escrita. Você diz em uma nota de rodapé “... proposições e um modelo
medíocre idiotizantes, alienantes...”. Não sei, mas acho que no próprio texto
são coerentes até com a realidade, fica muito pejorativo. Estou falando porque
estava pensando na minha vida profissional, na minha escrita. Porque me
encaixo nesse perfil de desenvolver a prática pela prática, o chamado
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tarefismo, o fazer por fazer; mas isso não é medíocre, idiotizante. Posso ter um
objetivo singelo com isso, apenas promover a integração entre as pessoas de
um grupo, não importa. Mas creio que poderia repensar, talvez sejam práticas
que não estão tão preocupadas em refletir, não estão preocupadas em mostrar
o conhecimento sistematizado, é confrontar mesmo com a prática do dia-a-dia.
Mas, com certeza, achei a pesquisa interessante. Estou à vontade, quero que
saiba disso, e gosto muito de conversar sobre o assunto. O texto norteador cria
muita expectativa pelo seguinte, passa a impressão de que vai superar o
equívoco, as pessoas que usam, romper o distanciamento dessas práticas com
uma visão diferenciada, ficam pensando que talvez... Está em busca de
respostas para preencher essa lacuna, mas não necessariamente vai superar
ou não. Mas é uma coisa que me chamou a atenção, talvez até a postura que
assumimos diante das lacunas, que, por exemplo, dei muita pesquisa histórica
nos últimos anos, mas porque são praticamente inexistentes, então identifiquei
uma lacuna e estou levando as minhas contribuições que tenham a ver com
minhas preferências, que eu tenha proximidade com aquele tema, mas não
pretendi superar com isso nenhum equívoco que porventura tenha sido
cometido; são novos conhecimentos que serão partilhados, pensei que você
identificou uma lacuna nas produções dos anais do CONBRACE no ENAREL.
Não viu uma discussão específica sobre o assunto, então isso justifica o
trabalho e não cria a expectativa porque senão vai ser alvo de mais críticas.
Porque, é aquela coisa, disse que iria superar e não superou, criticou vias
convincentes com outros canais, mas podem ser vias convincentes também
para muitos, e para outros, não. Esse ir e vir são o trato do saber como lidamos
com isso, com a lacuna, com aquele assunto que é polêmico, que vai ou não
ser resolvido hoje, nunca vai se chegar a um consenso, e isso é bom, tentar
identificar quais as posições que dialogam, que elas são diferentes, mas não
são divergentes, quais divergentes. Mas nem sempre é possível o diálogo, é
muito nesse sentido que vi. Mas gostei muito do texto. Penso ser uma
pesquisa importante, pois realmente falta sistematizar isso e dar divulgação
entre os nossos colegas. Mas tive um pouco de dificuldade, tive que ler várias
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vezes o texto e é claro que quando vai passar para uma entrevista, o cuidado
sempre redobra. Então se fosse ler esse texto provavelmente uma leitura iria
me bastar. Mas como era um texto sobre uma pesquisa que pede minha
opinião, então tive que estudar e ver onde me vi.

Numa interação com o mundo, a Brincante-Madame Min, expressa suas
posições frente ao texto norteador destacando serem o homem e a mulher
construtores de saberes com limites em relação à autonomia e à identidade dessa
construção. Na fala, fica expressa a compreensão de que o sujeito, ao construir
seus saberes, assume uma postura autônoma, tornando-se o sujeito da ação na
direção das realizações enquanto ser, sujeito da história. Ele rompe com as
amarras de um projeto desarticulador e opressor, que tem no tecnicismo e na
positividade da ciência seu aporte teórico. É interessante como os brincantes
chamam para si a responsabilidade de, no domínio e no campo do lazer,
reelaborar práticas construídas no reencantamento do ser, na busca do fluir nas
descobertas e no entendimento da incompletude do ser. A Brincante diz que

... agora, o texto acabou de me dar uma bibliografia que me interessou, porque
esse assunto da etnometodologia, eu estava lendo num livro de metodologia
da pesquisa, se não me engano foi da Cecília Lenhares, no livro de
metodologia da pesquisa, ela cita esse método e me interessei. Porque hoje,
essas pesquisas sobre o cotidiano e essas novas sensibilidades, me
interessam muito. Eu acho que é um novo olhar que pode dar para a realidade,
fugindo aqueles olhares que mais irritavam, que surgiam possibilidades para
estar desvendando algum fenômeno social. ...então o cotidiano me interessa
muito nesse sentido, acho que, hoje, acredito mais no cotidiano e nas
pequenas resistências do cotidiano do que nas grandes revoluções, se é que,
um dia, pode-se acreditar na grande revolução. Então, no texto você contribuiu
para meu saber, porque vai passar uma bibliografia que vou ler e,
provavelmente, vou discutir no grupo, e como os meus orientandos, quase
todos, estão fazendo pesquisa de campo. ...o seu achado é uma reflexão
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porque, como é uma tese construída coletivamente, o texto norteador, para
que possamos ver que níveis ela pode ter, que novidades ela pode ter, que
sintonia tem, sobre nossas reflexões. Na leitura que fiz do texto, de momento,
três coisas destaquei que me chamaram a atenção. Primeiro foi a questão,
nunca sei falar o nome dele, Mihaly, em que ele fala da questão do tédio no
lazer; outra questão que me chamou atenção foi a da identificação do lazer e
das práticas livres e a outra questão que destaquei foi a do diálogo estreito
entre a cultura e o lazer, então vou explicar porque me chamaram a atenção
essas três coisas. Começando pela questão do tédio, vejo que é muito
complicada essa questão, e isso ocorre por vários motivos, mas acho que o
que pesa mais na questão do lazer, do meu ponto de vista, é a racionalização
desse tempo, então o lazer não é um tempo, não é um momento da minha vida
que escolho para descansar. Mas é um momento que me é imposto para
descansar, é diferente, o lazer vem e vejo que começa o grande problema do
lazer, ele é o repouso imposto por uma racionalização do tempo, do tempo que
foi dividido entre tempo de trabalho e tempo de lazer, não importa se está
descansada e, naquela hora, fala, eu vou trabalhar mais porque o tempo foi
racionalizado, assim, tem que descansar naquela hora, embora, muitas vezes,
não queira, ou então está no trabalho e está de saco cheio, quer parar, quer
dar uma volta, quer ir até a praia e voltar no dia seguinte, mas não pode fazer
isso porque o repouso é institucionalizado e, portanto, não pode escolher
aquele momento em que está cansada. Isso me chamou a atenção, nas entre
linhas do texto. Porque esse tédio tem essa questão e o seu tempo é tão
organizado e não é por você. Eu sempre sonhei em tirar férias nos meses de
abril, de agosto, e nunca pude fazer isso, só posso tirar férias naqueles meses
em que a universidade diz que posso, não naqueles em que quero, eu só
posso tirar férias nos meses de alta temporada, meses em que vou pagar mais
caro

pelas

coisas,

que

vai

haver

mais

gente

em

qualquer

lugar,

congestionamento em estradas, para qualquer lugar que vá, na praia, a praia
vai estar empilhada de gente e não gosto disso e tenho que engolir isso, estou
engolindo isso há mais de 20 anos. Este texto me fez pensar que esse negócio
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de lazer é muito complicado, que lazer é esse? Não posso optar por minhas
férias, não tenho a flexibilização de meu trabalho, de meu tempo, não posso
jogar meus horários, imagino quem nem tem essa flexibilização, se é uma
coisa imposta. Para esse outro tipo de trabalhador, é muito pior, e outra
questão que está embutida é a que o homem vale por aquilo que produz e por
aquilo que consome, isso é nítido. Tem uma Mercedes, o outro tem um
fusquinha 85. Se parar com sua Mercedes e o fusquinha, o tratamento em
muitos lugares vai ser diferenciado para um e para o outro. Quanto mais você
produz, quanto mais é rentável, mais é valorizado pela sociedade. Quando não
está produzindo, muitas vezes se sente mal, tem dor na consciência se você
fica uma tarde inteira numa rede balançando e ouvindo o passarinho, olhando
as nuvens, vendo a sombra se deslocar no solo, começa a ter dor na
consciência porque acha que não está produzindo, que não está fazendo nada,
esse tédio vem disso, quer dizer, se auto-desvaloriza quando está num
momento de pausa. Então, vem àquela coisa do lazer ativo, o lazer tem que
ser ativo. No lazer, tem que fazer muitas coisas, parceiro de atividade, mesmo
porque é um tempo que, segundo nossa concepção de tempo, enquanto
dinheiro é um tempo que comprou, é um tempo que comprou pelo seu
trabalho. Se for passar uma semana em Recife de férias, não dorme nenhuma
noite, quer contar, listar em três páginas tudo aquilo que fez, é quase uma
prestação de contas com o prazer, tenho que prestar contas do meu prazer,
porque lá foi tão difícil para mim que paguei aquilo, aquele lazer, vendi minha
força de trabalho e comprei meu lazer; essa idéia prevalece então tenho que
usufruir o máximo que posso, tenho que voltar mais arrebentada do que
quando saí, se saí estressada vou voltar o dobro, isso me chamou muita
atenção. Outra coisa que falei que chamou atenção, foi a questão das práticas
livres que estão no enunciado do texto. Penso que é uma comunicação,
também, acho que associar o livre ao lazer é muito complicado, porque
pergunto, porque fala em tempo livre no lazer, se não fala em trabalho livre, o
trabalho tem que ser tão emancipador do homem quanto qualquer realização
dele na vida, e não fala em trabalho livre, porque não é livre. Se falo que vais
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trabalhar oito horas e depois vais descansar duas, estou cerceando, esse
tempo não é livre, não é livre porque está regido por uma maquininha que
carregamos em nosso braço, que vai controlar esse tempo, mesmo porque se
a convidar, por exemplo, para uma festa de noite e estamos na festa.... Vamos
tomar mais um choppinho?... Não, não já são dez horas, tenho que ir embora
porque amanhã cedo tenho um compromisso, tenho que estar no meu trabalho
às sete horas da manhã. O que controla seu lazer é seu trabalho, você vai
estar, mais ou menos, em disponibilidade pra determinadas coisas,
dependendo do que você tem que fazer no trabalho e é assim que acontece.
Questiono um pouco essa questão da liberdade nesse lazer que é controlado
por esse tempo graças a Deus, às vezes, conseguimos fugir desse controle,
desse tempo, há gente que acha que indo para uma ilha, não sei onde, no alto
da montanha, vai fugir. Na verdade, as pessoas querem fugir desse controle
disciplinador do tempo, é impossível se conseguir, acho que até um pouco,
mas fugir totalmente acho que é impossível, porque mesmo que vá para uma
ilha muito longe e tente viver um outro tempo que não seja o tempo do relógio,
vou ter que voltar a tal dia e a tal hora ao meu trabalho, então consigo só um
pouco isso, mas não consigo escapar dessa lógica. Isso não significa, também,
que essa lógica vá me dominar inteiramente, graças a Deus, não há momentos
na vida em que sentimos um alívio? Acho que esses momentos de alívio são
momentos de lazer, é o momento em que você está realmente inteira naquilo,
sem pensar que você tem que levantar dali e ir para outro lugar. São raros,
cada vez mais raros esses momentos e, infelizmente, são cada vez mais raros
porque entramos nessa lógica absurda de ser produtiva e de consumir, então
tem uma televisão em casa, não basta. Você quer uma em cada quarto, uma
na cozinha, outra no quarto, outra na sala. Tem um carro, não basta, você quer
um carro para viajar, outro carro para andar na cidade. Por exemplo, você quer
comprar uma máquina de lavar louça que custa caríssimo, até fui ver porque
estava pensando em comprar e desisti, que custa R$ 2.500,00, nem eu sabia
disso, só que para comprar uma máquina de lavar louça por esse preço, vai ter
que ter dinheiro e vai ter que trabalhar mais, e isso vai diminuir seu tempo de
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ter tempo dito livre. Acho bastante complexa essa questão e sinto que
queremos acreditar numa liberdade, precisamos acreditar numa liberdade, mas
acho, acreditar numa liberdade, convencer-se de liberdade que, às vezes, não
é verdadeira, é complicado. Acho que essas questões do lazer às vezes me
preocupam um pouco, e a outra questão que me chamou atenção foi essa
relação com a cultura do diálogo estreito entre a cultura e o lazer, vejo de novo
uma questão de colocar no lazer muita responsabilidade pela liberdade, pela
relação com a cultura, pela emancipação, pelo desenvolvimento, pela criação;
acho que essas coisas deveriam estar em todos os momentos da vida, e a
relação com a cultura deveria ser vivida em si, o trabalho deveria ter uma
estreita relação com a cultura e até tem, é que não percebemos muito; sempre
gosto de brincar com meus alunos para discutir. Quando discuti a questão da
cultura para eles entenderem o que é cultura. Vamos supor que seu carro
quebre no centro da cidade. A primeira coisa que você faz se não sabe, se não
entende nada de carro, é procurar um mecânico. Está escrito: mecânico, você
entra numa sala, vê um cara de terno e outro de macacão, você vai se dirigir a
quem? A quem está de terno ou de macacão? Eles falaram, aquele que está
de macacão. Ah! Por quê? O mecânico usa o macacão. Você vai falar com o
cara, ele fala, desculpe mais eu não sou o mecânico daqui, tenho uma
mecânica, mas é em outro lugar. O mecânico é ele, que está de terno, e você
fica surpreso. Por quê? Porque o mecânico está de terno. O mecânico fala,
não se assuste, é que estou indo para um enterro. Que significa o terno que
ele está vestindo e fica nisso até que um fala, significa respeito, o terno
naquele momento não é a roupa de trabalho dele, ele está indo para o
cerimonial e está usando terno que significa respeito pelo menos para ele.
Agora, vamos supor que você está fazendo uma pesquisa em uma empresa,
com o gerente, sobre o lazer dos gerentes das empresas produtoras de carro.
Você entra na Ford, você sabe que os gerentes são locados no segundo andar
e chega ao segundo andar e vê uma pessoa de terno e um de macacão
varrendo o chão; você quer falar com o gerente e sabe que ele estava ali. Você
vai se dirigir àquele que estava com macacão? Não. Você vai se dirigir a quem
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está com o terno. Eu pergunto, é o mesmo terno do mecânico? Ele está
significando respeito? Não, agora ele está significando status, hierarquia de
posição numa empresa. Acho que cultura é isso, é você entender esses
símbolos lúdicos de interconexões que os homens estabelecem entre eles e
lhes dão significados diferentes, dependendo das ocasiões em que estão e do
espaço em que estão. Então acho, colocar somente no lazer essa
possibilidade de vivência é empobrecer a própria cultura, que ela deve ser
percebida em seu todo, não num momento específico, ou num tempo
específico, enfim só para resumir, foram essas três coisas que destaquei no
texto norteador.

Diante das posições da Brincante Madame Min os alertas para não
generalizar concepções, conceitos e situações são fortes. O fato é que todo o seu
esforço teórico ao analisar o texto empenho está bem observar e descrever o
saber da experiência cultural como único e,muito menos atribuir ao lazer a
responsabilidade em lançá-lo ao mundo. Abaixo, na fala da Brincante-Cigana
alertas também são feitos na direção da forma como experimentamos nossos
momentos traçados no belo inteiramente puro. Destas reflexões, para além de
outras aprendizagens, passamos a reconhecer a relevância do Texto Roteiro para
uma investigação qualitativa numa abordagem etnometodológica. Nas falas esse
reconhecimento significa retomar valores, movimentos expressivos sobre o
problema de pesquisa numa permanente dialética objeto-atores-objeto atitudes de
que qualificam a pesquisa.
Com um belo sorriso, disse a Brincante-Cigana:

...Adorei o texto, como já te falei, achei muito legal e por mais que façamos
discussão em duas páginas, em três páginas, isso nunca vai se esgotar
sabemos disso. Mas senti falta, na hora que peguei, de mais autores do lazer,
a idéia do Mihaly, essa idéia da teoria do fluxo dele é bárbara, penso que mais
autores, mais pessoas que investigam o lazer deveriam estudá-lo porque ele
tem muita coisa importante para trazer. Mas penso que talvez conseguisse

212
atrelar um diálogo com outros autores do lazer, enriquecendo ainda mais tudo
isso, talvez ficasse mais rico, ainda porque, como você mesma disse, ele não
se propõe a falar do lazer, ele se propõe a falar de uma outra perspectiva,
então senti um pouquinho essa falta na hora em que li o texto e, quando
remete a uma diversidade, complexidade atuais, está falando dessa
instantaneidade que vivemos, essa complexidade, essa necessidade de muitas
coisas, de fazer o máximo no mínimo de tempo e como conseguir trazer isso, é
a riqueza que é vivida nessa instantaneidade. O Maffesoli trata disso muito
bem quando fala do presentismo, quando trata de uma sociologia
compreensiva, acho que ele traz uma contribuição muito legal para mostrar
que, nessa instantaneidade que vivemos hoje, surgem momentos ricos em
construção de diálogo de comunicação, e é daí que ele vai falar das tribos, e
me aproprio um pouquinho dessas idéias para falar dessa emergência dos
grupos, dos movimentos esportivos que trabalham com essas atividades na
natureza, e acho que há o rico, há o belo aí, porque não basta falar, olha essa
complexidade, essa loucura, essa velocidade, essa aceleração toda, só traz
negatividade. Remete à diversidade e à complexidade que hoje vivemos,
parece,

no

interdito,

desconsiderar

um

pouquinho

a

complexidade,

anteriormente vivida em outras sociedades, em outras comunidades porque,
penso o seguinte, a história é dinâmica, a história construída, não pára, ela não
é congelada no tempo, mas da forma com que foi colocada, talvez, repensar
um pouquinho e falar olha, antes também existia complexidade, também existia
diversidade, mas hoje ela está num outro contexto, e falar um pouco mais
desse contexto. Senti falta disto, de falar de que está chamando de complexo e
de diverso hoje, em contraposição ao antes, então senti um pouquinho essa
falta, e juntamente com isso, tenho uma contribuição que talvez seja legal para
você quando vai falar do saber da experiência. Mas vou lhe trazer uma
contribuição que é um pouco mais diretiva, que é o Bondia, que é um
português. Vou lhe dar uma referência completa dele, ele é um educador.
Particularmente, ele tem sido muito utilizado na educação ambiental e estou
tendo o privilégio de estar fazendo uma disciplina com o papa da educação
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ambiental, que é o Marcos Sorrentino, ele é professor da USP e me
apresentou os textos do Bondia. Ele fala desse saber experiencial e dessa
necessidade, desse sentir o dia-a-dia. Essa cultura e trazer isso para essa
construção, e utiliza a expressão saber experiencial, muito rica... Leia o texto
dele, e vai encher os olhos, vai encher o coração e vai lhe trazer contribuição
para a área, especificamente, ambiental... As idéias do Tuan para a questão da
percepção ambiental, para a questão da percepção a partir dos sentidos e ele
remete aos sentidos mesmo, tato, olfato, audição, que não podem estar
excluídos desse processo de percepção, eles fazem esse processo. Em Tuan,
ele fala de um aprendizado pela percepção de um encontro consigo mesmo e
com o outro e com essa natureza da qual somos parte, e traz em seu livro
Topofilia, dicas riquíssimas para pensar um pouquinho nessa questão do meio
ambiente, nessa questão de natureza. Acho que é a contribuição que posso
trazer um pouquinho mais consistente, que é o pouquinho que tenho lido, o
pouquinho que tenho escrito, e, junto com isso, acho que é mais uma
contribuição, uma dica, do que uma critica. E quando na página 3, eu falei, mas
“peraí”, isso aqui é o Morin, isso aqui é teoria da complexidade do Morin,
porque quando ele se propõe a falar dos sete saberes necessários para a
educação no futuro, ele traz uma bandeja cheia para tudo isso que o texto está
se propondo, e esse livro em particular, e outros vários, são riquíssimos para
tudo isso. Mas, em linhas gerais, o que posso lhe dizer, o texto é ótimo, é
bárbaro, é rico, transborda sonhos, transborda complexidade, transborda
necessidades, urgências, carências e só tenho que esperar essa tese sair para
poder me ajudar também na minha tese. Estamos de parabéns!

A partir das reflexões, análises e sugestões dos e das brincantes acerca
do texto norteador, vão se delineando elementos teórico-aplicativo-metodológicos
como núcleo de referência substancial para o diálogo entre os diversos saberes
docentes. Numa síntese sobre tais narrativas, entendemos que este estudo
aponta um diferencial caracterizador de conhecimentos necessários ao lazer,
“precisamos conhecer os novos critérios de uma cultura favorável ao florescimento
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da pessoa e à participação social do maior número possível de pessoas, as
condições e os processos de desenvolvimento...” (DUMAZEDIER, 1979, p.182).
No texto trabalhado pelos(as) brincantes, o eixo norteador apresenta o
saber da experiência cultural como uma força propulsora de descobertas de fluxo
que alimentam a vida social no campo e do domínio do lazer.
Demos os primeiros passos rumo aos atores.
Aproximamos-nos dos cientistas do lazer.
Usamos os olhos para ler os saberes.
Usamos a emocionalidade para sentir as experiências.
Usamos a sensibilidade para conhecer, reconhecer a cultura.
Usamos o conjunto de tudo para compreender a corporeidade.
E, não poderia ser diferente.
Apaixonamos, numa dimensão muito maior do que viver momentos e
momentos. Pois, à medida que cada membro do estudo fala nos aproxima e nos
faz apostar num estudo em que a química Educação-Corporeidade-Lazer reafirma
e estreita laços que criamos e elaboramos ao logo desta pesquisa.
E, nestas perspectivas de estudos, com concordâncias, críticas e
divergências, cada um(a) reconhece ser o texto uma peça efetiva e provocativa da
construção de um trabalho coletivo, em especial, o exercício de recuperar na
memória coletiva cultural projetando prazeres, angustias, emoções, sonhos,
interesses, esperanças “ao desenvolvimento de estratégias que levem ao
reconhecimento de possibilidades para o seu enfrentamento e à construção de
alternativas de resgate de experiências formativas lúdicas” (PIRES, 2002, p. 39).
Portanto, (re)afirmamos que vivemos uma prática reflexiva apontando
elementos para (re)significar valores impressos, enfatizando a cultura localizada e
universal num prisma de educação e corporeidade, numa dialética dentre as
exigências do mundo do trabalho-social-cultural-político, enfim, mundo também do
lazer.
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NA AVENIDA DA EDUCAÇÃO-CORPOREIDADE-LAZER:
INTELECTUAIS BRINCANTES E O SABER DA EXPERIÊNCIA
CULTURAL QUE PRECISAMOS VIVER

MARACATU DA ZONA DA MATA - 2002
MÁRCIO MELO-PE
Mas, este mundo... é preciso vivê-lo! É isso que nos ensina uma sabedoria
popular de antiga memória. Sabedoria que serve de fundamento às análises [...]
‘Dizer sim à vida, apesar de tudo’ (MAFFESOLI, 2001, p.13-14).

D

esde a concepção da intencionalidade desse estudo que a metáfora,

a poesia, a cultura, a arte, a folia, a trama, a fantasia, permeiam nossas idéias e
reflexões. Aqui, ao apresentarmos nossos achados, não poderia ser diferente.
Continuamos no ritmo sincopado das descobertas e prevalecemo-nos da defesa de
Santos (2000, p. 332) ao afirmar que:
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A ciência faz parte das humanidades. Enquanto narrativa não
ficcional, tem o grau de criatividade menor, mas, precisamente, é
apenas uma questão de grau o que a distingue da ficção criativa.
Nestas condições, está precludida qualquer possibilidade de
demarcações rígidas entre disciplinas ou entre gêneros, entre
ciências naturais, sociais e humanidades, entre arte e literatura,
entre ciência e ficção.

Optamos por organizar, analisar e interpretar o que foi possível constatar a
partir de uma trama propositiva construída à luz da literatura, da arte, da ciência, da
ficção. Portanto, num misto de realidade e imaginação, aproveitando oportunidades
para ousar, criar e provocar tanto pela opção epistemológica como, também, pela
perspectiva metodológica adotada e principalmente estimulada pelas narrativas e
pela cumplicidade dos criadores da pesquisa, decidimos aqui fazer uso de
dramatização cultural, em que a metáfora eleita constitui-se no guia das frases,
explicações, narrativas e conversações.
Assim, encantadas pela leitura das narrativas que descrevem a beleza das
lembranças do passado, tão marcantes, que refletem emoções de vidas presentes e
constroem utopias e sonhos de futuro.
Neste momento de plena realização científica, instigadas pelas críticas de
cada brincante criador(a), as quais refletem a seriedade atribuída ao seus trabalhos
de docente-pesquisadores(as), e levadas pelo fascínio da metáfora para conduzir a
sombrinha129 que estabelece o equilíbrio na expressão dos gestos no diálogo
frevorescente130

com

os

brincantes,

constituímos

momentos

de

plenitude

desencadeados pelas experiências de fluxo desta investigação.
Experiências resultantes de um contexto real concreto, complexo e vivo
por histórias de nossos gestos, fortalecido pelas significativas contribuições de cada
estrofe elaborada para a nossa orquestração cultural.
129

Elemento considerado como um dos símbolos do frevo, a “sombrinha” é um adorno que no início
se caracterizava por ser velha e, às vezes, tinha somente a armação. Era usada como arma para
ataque e defesa, para enganar a polícia, que fiscalizava o povo, já que esse folguedo – frevo, não era
permitido pela aristocracia da época. Ou, ainda, era usada como proteção, no caso de grupos
carnavalescos não permitirem o desfile daquele que estivesse desfilando no momento. Hoje,
precisamente, auxilia no equilíbrio dos passos, facilitando os movimentos acrobáticos. Quanto ao
formato, é ainda feita com armação de arame, de tamanho pequeno, forrada com cores vivas, com
enfeites de areia prateada ou lantejoulas e/ou com as cores que representam a bandeira de
Pernambuco.
130
Palavra de cunho popular que, segundo Luís da Câmara Cascudo (1977, p. 33), originou o termo
frevo.
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Gestos que falam, expressam e comunicam através da corporeidade
efervescente de forma:
[...] essencial, nítida, positiva. Não há retórica mímica, apenas reiteração da
mensagem. Essa limitação recorda o inicial uso entre os seres humanos, quando
o metal era pedra e a caverna abrigava a família nas horas da noite misteriosa”.
(CASCUDO, 2003, p. 19)

Convictas de que a vida é a “harmonia e a desarmonia, a desarmonia da
harmonia” (MORIN, 1986, p. 338), apresentamos, como forma de narração, uma
trama cujos personagens são vivos, contraditórios, convergentes, divergentes,
comprometidos, produtores e produtivos, criadores e criativos, lúdicos e de
diversidades complexas – os(as) docente-pesquisadores (as), intelectuais brincantes
do domínio e do campo do lazer.
Aqui, a imaginação e a realidade se misturam numa confluente leitura
lúdica, de tradução e/ou transcrição de um saber rigorosamente elaborado e
criteriosamente concebido, visando fazer da leitura desse momento uma práxis
cultural estimulante e prazerosa para quem escreve e para quem lê. O ser em sua
plena vivência e4xplora os sentidos para a busca da descoberta e das relações
sociais. Como escreve Faure (1974, p. 242)

É verdade que todo ser educado é eminentemente concreto. Tem
sua história própria, que não se confunde com nenhuma outra. É
determinado por um conjunto de dados biológicos, fisiológicos,
geográficos, sociológicos, econômicos, culturais e profissionais, cuja
dosagem é em cada caso diferente. Como não nos preocuparmos
em o ter em conta na determinação das finalidades, dos conteúdos e
das modalidades da educação? É a criança, como a fizeram a sua
herança cultural, as suas particularidades psicológicas as
conseqüências de seu ambiente familiar e das suas condições
econômicas que entra no processo educativo.

Na composição dessa trama epistemológica, uma idéia singular toma
forma, os personagens reais se preparam, as palavras se transformam em imagens
desenhadas pela imaginação narrativa da pesquisadora, de cada brincante e de
cada expectador/leitor. A avenida do saber se ilumina dando passagem ao “Bloco
Epistemológico Educação-Corporeidade-Lazer” que canta, encantado e encantando
pelo saber da experiência cultural em prelúdio.
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Com a ousadia intelectual de narrar uma trama cultural, de ser possível
(re)interpretar

as

discussões,

posições,

análises

e

reflexões

dos

docentes/pesquisadores (as), construindo o conhecimento como uma das mais
potentes alavancas, o qual impulsiona a sensibilidade valorativa contida na narrativa
dos brincantes, desenhamos a beleza do mundo desvelada por seus olhares
epistêmicos.
E viver essa magia encantada e encantadora, enraizada num contexto
real, complexo e contraditório, extraída de realidades concretas que descrevem os
cenários político-socioeducativos das experiências culturais de quinze intelectuais
que, com carinho poético, denominamos de brincantes, significa socializar
pensamentos que distinguem e unem descobertas no domínio e no campo do lazer,
através de práticas livres, críticas, autocriativas, criadoras e culturais.
Significa

propor

práticas de cunho revolucionário nas quais os

sujeitos,atores do seu quefazer, elaboram, sistematizam e recriam práticas nas mais
diferentes formas.
Como escreve Cury (1986, p. 70):
O anúncio dessa prática social tem sentido enquanto se considera
que os sujeitos humanos fazem parte da totalidade. A prática que
inclui os sujeitos de novas relações sociais, sujeitos que negam o
existente e anunciam e produzem o novo, afirma como negação da
negação uma totalidade mais aberta, síntese superadora porque
contraditória. Nesse sentido, a relação da educação com a totalidade
é aberta, enquanto a educação inclui e implica a ação-reflexão
desses sujeitos.

Esta concepção anuncia uma dinâmica educacional e social num
movimento dialético, com indicadores que nos alerta para situações em que se
altera as relações de poder e formas de comunicação e linguagem que resultam
numa educação como prática social.
Em fim, significa mergulhar numa realidade em que o ser, em sua
totalidade de sábio e louco, trabalhador e lúdico, empírico e imaginário, político e
ingênuo, econômico e consumista, prosaico e poético, ou seja, objetivo e subjetivo,
(re)cria e socializa o que produz e o que transforma desencadeando o fluxo de
conhecimento, reafirmando o Saber da Experiência Cultural que precisamos viver.
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Seguindo as pistas apontadas por estudiosos acerca de formulações
criativas de personalidades da história da humanidade, esta tarefa científica adquire
um sentido amplo e de contexto e nos permitiram compartilhar com os brincantes de
um processo de “auto-epistemologizar-se”, ou seja, tornou-se necessário refletir
sobre os pressupostos do saber que assumimos, produzimos e socializamos em
nossas práticas de ensino-pesquisa-extensão, abandonando o freqüente saber
ancorado em determinismo histórico, dando espaço e conseqüências significativas
aos múltiplos, atuais e complexos determinantes e determinações desse saber.
Com criatividade, sensibilidade, emocionalidade e seriedade, atitudes
exigidas num trabalho deste porte, buscamos transcender as possibilidades
investigativas construindo o caminho ao caminhar, como, por exemplo, afirma
Gardner (1996, p. xi)
Escrever este livro foi um trabalho de amor. Levou-me de volta a
pessoas e temas que me interessavam desde a infância, permitiume passar o tempo com trabalhos de arte que adoro, expôs-me a
teorias que há muito tempo me intrigavam, e permitiu a utilização de
instrumentos que meus colegas e eu desenvolvemos na tentativa de
compreender a criação humana.... Cada um dos criadores merece
muitas vidas de estudo, a era moderna é infinitamente complexa, e
os instrumentos desenvolvidos para realizar as análises são novos e
imperfeitos, no melhor dos casos... Acredito que atualmente
possuímos um método que muitos pesquisadores podem empregar
para estudar indivíduos e eras criativas, e espero que em trabalhos
futuros possamos utilizar essa estrutura com maior autoridade e
tranqüilidade.

Portanto, “... abandonar a visão ocidentalocêntrica que parecia evidente e
racional há cinqüenta anos. Ele deve fazer com que Marx copule com Shakespeare”
(MORIN, 2001, p. 438). Numa estrutura dinâmica e criativa desenhada para analisar
e explicar o fenômeno estudado foram adotados três elementos inter-relacionados e
multirelacionais: Ser, Domínio e Campo.
Em nosso estudo o Ser - Docente-pesquisadores(as), Brincantes, é
compreendido em sua ampla dimensão humana, a corporeidade, a qual desvela
experiências máximas – culminantes131. Uma corporeidade, canal sempre aberto às
131

A experiência culminante passa a ser “sentida como um momento autovalidante e autojustificante,
que comporta o próprio valor intrínseco... A experiência é intrinsecamente válida; a experiência é
perfeita, completa e de nada mais precisa. É auto-suficiente” Maslow (1968, p.108-110). Para o ser
humano, vivê-la significa compreendê-la como experiência-processual, sempre traduzida como uma
experiência unicamente boa e desejável.
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experiências da vida, em constantes buscas e experimentações dos quais possam
aflorar satisfações, resistências, construções, lutas e sensações em pensar-fazersentir sua ação cotidiana, numa estreita relação com o todo complexo políticosociocultural-educativo. Corporeidade que permanece numa freqüente metamorfose,
servindo de balizadora da vida, também, no domínio e no campo de atuação,
explicada pela dimensão metafórica expressada por Morin (1997, p.12), mais da
seguinte forma:
Como se sabe, a lagarta, envolta pela crisálida, começa por destruir
seu organismo de larva, à execução de seu sistema nervoso. Esse
trabalho de autodestruição é, ao mesmo tempo, um trabalho de
auto-criação de onde emerge um novo ser, outro, e entretanto, com
a mesma identidade. Ao final da metamorfose aparece a borboleta,
de início paralisada, entorpecida... até que, subitamente, ela estende
asas e alça vôo.

Domínio e Campo – Base epistemológico-metodológico-aplicativa produção, sistematização, disciplina ou espaço social, aqui compreendido como
universo de vivências relacionais e/ou intervenções. Trata-se do saber no âmbito do
ensino-pesquisa-extensão,

âmbito

em

que

os

docentes-pesquisadores(as),

brincantes, trabalham, ou seja, o mundo do trabalho - amplo, complexo e
diversificado, seja o sistema educacional; o sistema de saúde; o sistema esportivo; o
sistema de políticas públicas; o sistema de entretenimento, sua militância políticocientíficopedagógica, à luz dos princípios epistêmicos, metodológico e aplicativo de
sua área do conhecimento. Pelas dialéticas interferências político-socioculturaleducativas, exige-se que, também, docentes-pesquisadores(as), brincantes, possam
criar novos e qualitativos saberes, (re)visando a natureza e (re)vigorando o
funcionamento dinâmico do mundo do trabalho e seu cotidiano, trabalho entendido
como resposta à vida cotidiana, aos seus questionamentos e necessidades.
O trabalho é, portanto, um momento efetivo de colocação de
finalidades humanas, dotado de intrínseca dimensão teleológica. E,
como tal, mostra-se como uma experiência elementar da vida
cotidiana, nas respostas que oferece aos carecimentos e
necessidades sociais. Reconhecer o papel fundante do trabalho na
gênese e no fazer-se do ser social nos remete diretamente à
dimensão decisiva dada pela esfera da vida cotidiana, como ponto
de partida para a genericidade para-si dos homens (ANTUNES,
2001, p.168).
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A ilustração que segue expressa num desenho gráfico as pistas seguidas,
as articulações estabelecidas, os cruzamentos necessários, os entrelaçamentos
dialetizantes para as análises do estudo.

Nesta busca por renovadas alternativas nesse domínio e campo,
passamos em revista todo o conhecimento construído e (re)construído pelos
brincantes ao longo das narrativas que, em confluências e proximidades, consolidam
valores éticos e estéticos, percepções crítico-reflexivas, sentimentos de prazer,
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desejos num encantamento que é (re)encantar o saber na tríade da EducaçãoCorporeidade-Lazer.
Aqui apresentada em forma de narração. Vamos à trama frevorescente.
Madeira do Rosarinho132
Vem à cidade sua fama
mostrar
E traz com seu pessoal
Seu estandarte tão original

Primeiro Momento

Não vem prá fazer barulho
Vem só dizer, e com satisfação
Queiram ou não queiram os juizes
O nosso bloco é de fato campeão

RECORDAÇÕES
Bola de gude
papagaio, barra bandeira,
Eboneca,
se aquícozinhado,
estamos,
Cantando esta canção
médicodefender
e professor
Viemos
pulartradição
corda,
A nossa
E dizer
bem
alto
futebol e voleibol,
Que a injustiça dói
e tantos outros... brinquedos
somos Madeira, de Lei,
vida deNós
moleque
Que
cupim não rói
vida de moleca.
Moleques de casa.
Nome de rua...
Ivone
Ivone Pacheco,
Pacheco, 1991
1991

À sombra do Maior Cajueiro do Mundo133, uma dada pesquisadora
observando expressões lúdicas de pessoas que ali passeavam e cantarolando o
hino do Bloco Madeira do Rosarinho, refletia sobre a possibilidade de viver uma
experiência culminante que viesse a favorecer o desencadear do fluir de
sensibilidades e expressividades no domínio e no campo do lazer.
Estudiosa do lazer e com experiências no ensino, pesquisa e extensão,
vislumbrou, naquele momento, que recebia os raios do sol por entre as folhagens do
132

Madeira Que Cupim Não Rói, composição do grande mestre Capiba, hino do Bloco Madeira do
Rosarinho, Bloco carnavalesco recifense, fundado em 1926, que foi várias vezes campeão do
Carnaval do Recife.
133
Ponto turístico localizado no Município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte.
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cajueiro, o fluir de uma idéia desafiadora por incluir diferentes estudiosos do Brasil
em uma investigação acerca do saber da experiência cultural. E, pensou em reunir
um grupo de docentes-pesquisadores(as) de reconhecimento nacional e/ou
internacional para propor um desafio, o qual teria por base as gigantescas lacunas
que, simultaneamente, sobrecarregam de problemas o saber-fazer e impõem
condições extremamente desfavoráveis em relação ao acesso à práxis sociocultural
ancorada na sensibilidade e no fluir de experiências culminantes.
Assim, com convicções epistêmicas, metodológicas e aplicativas, de que o
saber da experiência cultural potencializa e qualifica a práxis no domínio e no campo
do lazer, tomou a decisão de promover um encontro para refletir junto a esse grupo,
coletando através de narrativas, suas posições acerca de duas questões centrais:
uma solicitava aos e às brincantes fazer uma reflexão-crítica, levando em conta
estudos, pesquisas e intervenções no domínio e no campo do lazer, sobre o Texto
Norteador, o chamado Samba-Enredo do estudo, produzido pela pesquisadora.
Outra ligada diretamente à sua intervenção, ou seja, a partir de estudos, pesquisas e
intervenções no domínio do lazer como docentes-pesquisadores(as) situam e
incorporam na formação e na intervenção de profissionais, nesse domínio e nesse
campo, as contribuições do saber da experiência cultural.
Viagens, encontros, desencontros, limites, possibilidades e experiências
passaram a compor o cenário nacional cultural da trama poética, na qual cada
docente-pesquisador(a) era chamado(a) à cumplicidade necessária para lançar à
sociedade, com respaldado em descobertas científicas, em análises dos elementos
multirelacionais e em leituras provocadas pela Rede de Estruturantes Conectivos
criada nesta produção a partir das categorias centrais para as práticas de lazer
apontadas pelos brincantes. O que impunha uma experiência compartilhada por
todos a partir do acúmulo cultural intelectual; uma experiência científico-educativa.
Daí, pela via da Internet, seguiram-se os contatos, foi apresentado o
desafio. Com o aceite do docente-pesquisador(a), segue a trama.

Ô, ô, ô, ô, ô..... saudade
Saudade, tão grande.
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Saudade que eu sinto 134...

Neste cantar, os brincantes falam de si, dos seus gestos e de seus
encantos. Como nesse frevo-canção que fala daquele que, longe de seu próprio
chão, privado da paisagem e dos sons, acalenta a alma, os estudiosos foram pouco
a pouco envolvidos com o falar de suas experiências, como norte das reflexões
narradas.
As falas transitavam entre as experiências do hoje e do ontem, como
numa ciranda na qual cada verso se iniciava com um componente para puxar a
toada, entrava num momento de expressividade viva de sua infância.

RECORDAÇÕES
Bola de gude
papagaio, barra bandeira,
boneca, cozinhado,
médico e professor,
pular corda,
futebol e voleibol,
e tantos outros... brinquedos
Vida de moleque.
Vida de moleca.
Moleques de casa
não de rua...135

Assim, os brincantes revelam-se sensíveis às lembranças de suas
experiências culturais e de suas (re)descobertas, quando se voltam às origens. Nas
expressividades, movidos pela criatividade sensível de (re)desenhar e (re)localizar
em suas vidas uma infância, por vezes, lúdica e/ou marcada, por profundas
cicatrizes que tatuam a corporeidade, e o muito que viveram quando de experiências
do saber cultural, narram as formas como se apropriaram do mundo a partir dessas

134
135

Composição de Antônio Maria Araújo de Morais, de 1951.
Poesia de Ivone Pacheco no livro Ainda Há Estrelas no Céu. Recife, 1991, p.44.
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vivências, situando crítica e prazerosamente o lazer como fonte de manifestação
(re)criadora dessas lembranças.
E, segurando a sombrinha para equilibrar o passo, com uma bela e
reluzente gola136 usada pelos caboclos de maracatu, narra um Brincante-Caboclo do
Maracatu:

...Desde antes, engraçado, eu estava lendo esses dias, como separamos o
tempo do espaço. Antigamente o tempo estava ligado muito ao ciclo da natureza,
e acho que eu pensava, por exemplo, que o que define a nossa experiência
cultural é a infância. Eu, sinceramente, sou do entendimento de que este é um
momento rico e acho que é por isso que nos voltamos muito para a educação,
para a questão da infância. E... por exemplo, trabalhar um pouco a dimensão
cultural. Eu me lembro muito do quanto foi minha formação, questão de infância
mesmo, da liberdade que tive de ter vivido o Rio de Janeiro, capital e interior, e
as possibilidades que cada uma dessas duas cidades, Bom Jesus, eu era lá do
interior do Rio, e aí a própria Niterói, onde morei um tempo, como essa
alternância entre cidade grande e cidade pequena me permitia, por exemplo,
numa ter acesso aos bens culturais, vamos dizer assim mais constituídos com
turismo, a própria... o cinema, que era a coisa mágica, chorava, essas coisas,
essa baboseira toda, cinema, passear, parque de diversão porque não tinha ali
parque, na lagoa... Kátia, quando ouvir isso, vai se situar, e ao mesmo tempo é...
brincar de escorregar no barranco, pegar um pé de mamoeiro, cortar o
canudinho, fazer bolinha de sabão, coisas que estão circunscritas, por exemplo,
na experiência da infância, e que acho que forjaram muito quem sou hoje. Então
deram uma... a tal da idiossincrasia, da característica particular.

Em sua narrativa, deslizando pelas ruas, momentos e monumentos da
infância, o brincante evidencia uma ampla compreensão da autonomia como
expressão presente em sua corporeidade, deixando vivo em seu olhar carioca, um
modo autônomo de ser, construído desde muito cedo. O que na dimensão da
136

Gola é uma indumentária cheia de criatividade usada pelos caboclos de lança do Maracatu de
Baque Solto. Bastante colorida, de terbrim ou de tecido aveludado, levando um forro de popeline,
sempre muito bem bordada com missangas, vidrilhos e lantejoulas coloridas que formam belas
figuras simbólicas do carnaval.
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multireferencialidade do Ser, essa autonomia passa pela conquista da liberdade no
sentido de trabalhar a dimensão cultural, explorando a liberdade criativa e de
pertencimento às raízes do lugar.
Dessa experiência do saber cultural emanam emoções que consideramos
fundamentais às práticas no domínio e no campo do lazer. Pois, com estas é
possível elaborar e exibir
...sinais que permitem um reconhecimento, delimitam um espaço,
estabelecem uma identidade e marcam diferenças entre ‘nós’ e
‘eles’. Produzem, em suma, significados, e esses significados geram
efeitos concretos: por outros caminhos termina-se assumindo e
afirmando a negritude (MAGNANI, 1998, p.35).

Motivada pela expressividade do Brincante-Caboclo do Maracatu,
reconhecendo que nos estudos do lazer, nos últimos dez anos, tem-se conseguido
avançar significativamente, provocando reflexões e de forma crítica. Como explica
Mascarenhas (2003, p. 25):

Pensar em um método que abra caminho para nossa intervenção
implica conhecer as variáveis e os determinantes que agem sobre
caminhar. Para transitar no campo do lazer, necessita-se
compreender sua dimensão histórica, perceber o lazer como uma
manifestação transitória, suscetível à ação transformadora dos
homens, em que valores e concepções são radicadas em diferentes
posições sociais.

Ao entrar na roda efervescente, Brincante-Caboclo do Maracatu faz
acrobacias imaginárias com a sombrinha de apoio, ao lado da passista com roupas
coloridas, a qual fala da seguinte forma:

Ah! para mim, são os elementos da infância, da família, de meu pai, da minha
mãe, de minha convivência e o trato desse saber da experiência cultural na
minha atuação profissional que influenciam e, talvez, assim como as boas
características marcantes de minha forma de ser professora, minha forma de
ensinar, também a matéria de lazer. Um elemento muito forte, a questão da
solidariedade humana que é uma coisa muito presente na minha pessoa, que
tento persegui-la, que é uma coisa que vem de meu pai. Uma coisa marcante
que vivi em minha infância foi a seca. As secas do Sertão. Aqueles moradores
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antigos, a cultura do meu avô, o que passaram para ele, quando tinham que sair
em retirada e eles tentaram juntar todo mundo ali, vivendo, mas resistindo à
fome. São elementos que vão sendo incutidos em nossas subjetividades. Vamos
avaliando nossos valores, vamo-nos redefinindo. Inclusive espelhando-nos,
olhando a caricatura, a forma de vermos isso, e nos modificando, quer dizer, nos
transformando, nos humanizando. De minha mãe trago a festa, o lúdico veio da
fazenda, de meus enraizamentos na fazenda, da noite do semi-árido, no Seridó,
que tem esse lado de quando chove, tudo pára e a vida floresce em abundância.
Minha mãe me transformou num ser lúdico, ela fez com que me transformasse
num ser lúdico, e cada dia é um dia, cada sol que nasce e que morre no outro é
outro sol que nasce, ela sempre ensinou as pessoas a ser assim, que o tempo
supera cada momento, ser alegre, risonho, fazer da minha vida, minhas aulas, do
meu dia com meus alunos, na minha experiência, superando obstáculos e
tentando ser uma pessoa menos amarga, com as amarguras da vida, mais
festiva. Esse lado lúdico que me lembro muito...

Neste debate frevante, lúdico e acadêmico evidenciou-se, pela diversidade
de enfoques e concepções teórico-metodológicas. A relevância que os brincantes
atribuem ao saber da experiência cultural, sob uma perspectiva ético-estética da
beleza e da realização de (re)viver momentos da infância e, a partir do lazer, dispor
e organizar o espaço cotidiano de trabalho, enfocando as relações familiares e
sociais. Fica evidente e torna-se fundamental que ocorra uma organização da vida
em suas diferentes dimensões, dinamizando diferentes maneiras junto à “cultura
popular podem constituir, pois, uma realidade até mesmo privilegiada para emendar
alguns aspectos das orientações políticas e dos movimentos sociais populares”
(MAGNANI, 1998, p.30).
Frevando, com um belo imaginário chapéu de palha ornada de fitas
multicoloridas de cetim, de papel crepom ou de celofane, interrompendo a passista,
outro brincante de sombrinha de frevo na mão, ansioso para falar de suas
emocionantes e marcantes experiências culturais, com uma expressão afirmativa no
olhar, assim diz o Brincante-Mateus do Maracatu:
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Até posso me lembrar de algumas situações em que todas as vezes que estou
ensinando, eu me lembro, por exemplo, o significado do lúdico na vida das
crianças, eu me lembro da infância, das brincadeiras no horto de Dois Irmãos,
que já faz tanto tempo que nem me lembro mais, foi lá em Recife, da primeira
brincadeira de quebra-pote...

Este refletir nos remete a seguinte teorização resultante de uma concreta
prática social:
Muitas experiências de ensino em que se entremeiam atividades
lúdicas deixam margem para uma dicotomia entre conteúdo
curricular e ludicidade. A realização de atividades lúdicas na sala de
aula não significa dizer que se está ensinando ludicamente, se este
elemento aparece como acessório. O ensino lúdico é aquele em que
se inserem conteúdos, métodos criativos e o enlevo em se ensinar e,
principalmente, aprender. (MAHEU, 2007, p. 27)

E, retomando seu passo, a Brincante-Passista que pulava em seu
passado, continua:

...Uma experiência que comemorávamos sempre, Natal, Ano Novo, Semana
Santa, São João, quando não havia vela de bolo confeitado, minha mãe
arranjava uma vela. Se o aniversário era de menina, colocávamos um pingo de
mercúrio cromo e ficava róseo o bolo. Era um pingo de caneta azul tinteiro,
aquelas canetas antigas e o bolo ficava azul, e tínhamos também as pescarias, o
São João, as fogueiras nas fazendas, reuniam os primos de Recife, a família
toda, os Jatobás, eles iam passar férias, tinha aquelas festas, o banho de açude,
comemoração de todas as datas, principalmente, nas férias de julho. Esses
saberes me tornaram essa pessoa que fui ficando, festeira. Adoro a oportunidade
de reunir, para mim tudo tem que ser comemorado, se é um vestido novo, é o
móvel extra na casa, é a aprovação de um colega, enfim, todo momento é
momento nos reunirmos e trocar experiências, trocar vivências. Essas
experiências que vieram de meu pai, da caridade, da solidariedade, fizeram com
que eu fosse incorporando esses elementos em minha experiência lúdica, em
minha formação. Então estas experiências marcantes de minha infância, o
convívio com a natureza também fez com que tenha me aproximado da área de
lazer, que dizer, os banhos de açude, olhar o que é uma queimada, o que é uma
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seca, o sofrimento do sertanejo, vamo-nos sensibilizando com a questão mais
macro do Nordeste brasileiro. Acredito, como já disse anteriormente, que esses
saberes são saberes que trago comigo, na minha subjetividade, o saber ser
pessoa, isso não é assunto de graduação, nela aprendemos didática, aprende
conteúdos específicos disciplinares, aprendemos tudo, mas o saber ser pessoa
não tem disciplina, tratar o eu enquanto ser e com subjetividades. Esse
conhecimento desse mundo-vida, que foi sendo arcabouço de toda a sua
personalidade, ele vai para sua prática, é essa construção que você faz ao longo
da vida. Temos algumas disciplinas que tratam de alguns problemas
comportamentais, da psicologia, mas o ser pessoa se você olhar mesmo pela
revisão de literatura, é uma coisa que está começando agora, mesmo assim
dizem: “- Ah!... por que temos as nossas subjetividades?” Os alunos têm a sua
subjetividade e quando eu faço a defesa dos conteúdos culturais do lazer, que
trabalha com quer, com ação, com movimento, com a corporeidade, tratando
toda hora com o ser pessoa, na hora que trazemos para a nossa prática,
enquanto formadores... Enquanto formadores de teorias trazemos todos esses
elementos da metodologia de Morin, da complexidade, mas ao mesmo tempo
vemos que ele está preocupado, mas faltam elementos nos manuais de
formação dos professores para tratar a construção do ser pessoa. Porque o ser
pessoa você tem que construir sim, trazer elementos teóricos. Buscar esses
elementos no mundo vida, nas instituições que trabalham a transformação das
pessoas. Em cada momento na atuação docente persigo esse objetivo...

Nesta frevança epistêmica, é possível perceber que a sensação de prazer,
o fascínio dos sentimentos, a emoção afetiva são variedades dos sentidos e
significados que podem ser materializados em todas as expressões no saber da
experiência cultural. Considerando o foco do estudo, razão maior desse momento de
resgate, como educadores, os(as) brincantes, parecem investir muita energia para
conferir a esse saber um enfoque privilegiado às práticas de lazer. Fica evidente,
dada a complexidade e intensidade da relação do Ser com o vivido, a preocupação
pelo sentido, pelo interesse e pela motivação de expressar os sentidos e os
significados comuns e compartilhados. Esse saber permite desencadear um
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processo de conscientização, na perspectiva de que todo saber ao fazer parte de
nossa identidade humana é um bem terrestre.
Etnometodologicamente,

esse

desencadear

tem

na

reflexividade

elementos para melhor compreender a ordem social. O ator pensa, age e sente com
seus próprios sentidos concebido como um ser sujeito de sua própria história. O fluir
de desejos, sonhos, utopias e realizações são sustentadas por normas e/ou
delimitações construídas no coletivo que interage interpretando-o e transformando
no contexto social. Este o ser que Maslow (1968, p. 204-205) concebe como

O bom ser humano só pode ser definido em confronto com algum
critério definidor da condição humana. Esse critério também será,
quase certamente, uma questão de grau, isso é, algumas pessoas
são mais humanas do que outras, e os ‘bons’ seres humanos,os
‘bons espécimes’, são muito humanos. Isso assim tem que ser
porque existem muitas características definidoras da condição
humana, cada uma delas sine qua non e, no entanto, nenhuma delas
é suficiente, em si mesma, para determinar a condição humana.

Apressando o passo com a sombrinha girando, o Brincante-Mateus do
Maracatu, com seu belo imaginário chapéu de palha, comenta orgulhoso e de forma
crítica que, em sua trajetória de vida, vem do saber cultural poético vivido na infância
seu Ser cientista-poético, e narra:

No ponto dessas vivências culturais, vamos falar de linguagem como dizem por
aí, as pessoas, hoje em dia, chamam “conteúdos culturais de lazer”. Sou uma
pessoa que tive uma infância e uma juventude muito voltadas para a poesia,
acho que isso é um exemplo emblemático, porque eu sempre fui acostumado a
escutar poesia na casa do meu pai, que era poeta, fui vizinho de Mario Mota,
grande poeta pernambucano. Fui elevado na minha juventude a ler João Cabral
de Melo Neto, Manuel Bandeira, por exemplo. O que tentei trazer dessa
experiência cultural da juventude e da infância do ponto de vista da poesia? Hoje,
isso foi (re)significado, escrevo sempre no dilema, assim.., cruel, de não deixar
de ser poeta, de ser cientista, coisa que falei, por exemplo no livro Sujeito
Fingidor e, ao mesmo tempo, pensando que a poesia é uma linguagem que faz
parte de mim, incorporou-se, é o meu corpo, é o meu jeito de Ser, então hoje,
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como pesquisador, fui ver a repercussão dessa poesia na juventude, ouvindo
meu pai lendo poetas clássicos.

Esta narrativa provocou, na condição de pesquisadora mediadora desse
encontro cultural, trazer reflexões em torno da natureza das forças, fraquezas
intelectuais e a evidência de comportamentos acadêmicos de regulação das
emoções, atitudes em relação ao lar, com relação aos padrões de vida, com relação
ao sentir. Ora, o Ser criador ao chegar a um acordo com sua descoberta, reconhece
nela sua característica mais ampla e integradora, de maneira mais cheia de
nuanças, unindo as inovações. Com a poesia, falando das estrelas, do mar, do lixo,
da felicidade, da dor de nossas origens, permitimo-nos construir um sentido para o
saber no domínio e no campo do lazer. “Na linguagem poética, as palavras conotam
mais do que denotam, evocam, transformam-se em metáforas, impregnam-se de
uma nova natureza evocativa, inovadora, encantatória” (MORIN, 2002, p.136).
Em cada palavra, em cada expressão, no passo e compasso, o brincante
de chapéu colorido, à luz dos elementos de consistentes referências teóricas,
estabelece cruzamentos dialéticos que possibilitam constatar condição de docentepesquisador no domínio e no campo do lazer. Isso aparece ao falar da construção
de sua práxis com o saber da experiência cultural, traduzindo poeticamente, em seu
cotidiano, saberes construídos e adquiridos de participação, de integração e/ou de
oposição, de resistências e/ou de lutas e enfrentamentos nesse contexto prosaico
em que vivemos. São freqüentes e inúmeras as situações que impõem práticas de
lazer de caráter funcional, utilitário, visando o limite da sobrevivência numa relação
mecânica de ganhar a vida, mergulha-se de forma inconseqüente no trabalho em
sua mais bárbara concepção. Ou seja, submissão, fragmentação, distanciamento,
ausência da emoção, da afetividade, do prazer e da paixão.
No lazer, pela via da poesia, expressão culminante do ser humano, seja
artista e/ou acadêmico, recuperam-se momentos de exaltação e frenesi ao
vivenciarmos práticas em praias, florestas, dunas, festas, leituras, pelas lentes que
possibilitam aguçar o olhar. Um sentir de maneira simples, direta, prazerosa e ao
mesmo tempo mais abrangente, com o rigor e a coerência necessários à reflexão
crítico-teórica.
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O estado poético é um estado de emoção, de afetividade, realmente
um estado de espírito. Alcançamos, a partir de um certo limite de
intensidade na participação, a excitação, o prazer. Esse estado pode
ser alcançado na relação com o outro, na relação comunitária, na
relação imaginária ou estética. A poesia é, para Platão, uma das
quatro formas de loucura divina... Vive-se um estado poético como
alegria, embriaguez, festa, gozo, volúpia, delícia, deslumbramento,
fervor, fascínio, satisfação, encantamento, adoração, comunhão,
entusiasmo, exaltação, êxtase. Volta-se ao deslumbramento infantil.
O estado poético proporciona satisfações carnais e espirituais...
Enfim, a vida real da poesia é o amor... A própria ciência tem a sua
poesia. Lautréamont cantou a beleza da matemática rigorosa. O
cosmo, revelado pela astrofísica do fim do século XX, pertence à
poesia e ao mistério. Holderlin disse, com razão, que ‘o homem
habita poeticamente a terra’. Cabe completar: ‘O homem habita
poética e prosaicamente a terra’. As ciências humanas têm, à
exceção de Huizinga, Bataille, Caillois, Axelos, Duvignaud, ignorado
uma dimensão antropológica capital: o ser humano não vive só de
pão, não vive só de mito, vive de poesia. Vive de música, de
contemplações, de flores, de sorrisos (Morin, 2002, p. 136-138).

Nesse acúmulo cultural acadêmico em que situam suas experiências
lúdicas, os brincantes demonstram cada vez mais a relevância do envolvimento de
sua ação docente-pesquisador(a) com as lembranças do brincar, do jogar, do criar,
que fluem envolvendo dimensões da experiência que oferecem sensações de
descobertas.
Eles passam a evidenciar a experimentação de certas satisfações,
sensações e emoções que permanecem ao longo do tempo servindo de balizadores
de como a vida pode ser, numa dimensão de sentimentos e de criação, como pode
ser propulsora de uma nova realidade refletida no prazer e na felicidade que se
expressam, também, em práticas de lazer, através do viver consigo, com os outros e
com a natureza, e momentos e movimentos do fluir de encontros e (re)encontros de
seu ser em busca da plenitude humana. Esta é sim, uma forma de resistência e de
expressão de negação de tudo que oprime, domina e exclui. É um buscar de si,
experiência que, Bondia (2002, p. 3), autor que nos foi ‘apresentado’ por uma de
nossas brincantes137, define como sendo

137

No momento da entrevista narrativa, uma brincante falou desse autor com muito entusiasmo, o
que nos estimulou a ler seus escritos. Dizia a brincante que, com certeza, o Bondia iria encher meus
olhos, que iria amar seus escritos e, na realidade, isto ocorreu. É, sem dúvida, um estudioso crítico,
consistente e provocativo.
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...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. A cada dia se passam
muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece.
Dir-se-ia que tudo que se passa está organizado para que nada nos
aconteça.

Consagradas estas reflexões sobre as trajetórias de experiências que dão
sentido e significado ao saber da experiência cultural, materializadas pela narrativa
dos brincantes, fomos levadas, novamente, a ressaltar relações entre o Ser –
docente-pesquisador(a) e o mundo objetivo do trabalho – domínio e campo do lazer,
em estreitos e representativos laços que o faz produtor-criador sensível às contínuas
e/ou distintas descobertas, produções e criações.
Esses laços, em sua corporeidade expressiva, são movidos pela
criatividade crítico-sensível às maneiras inovadoras de apropriar-se do mundo com
todos os limites que lhe são inerentes. Relações entre o Ser – docentepesquisador(a) e o mundo objetivo do trabalho – domínio e campo do lazer,
“problematizando suas estruturas e propondo critérios de melhoria/superação que
levem em consideração os diversos interesses em jogo no âmbito da prestação de
serviços em lazer” (PEIXOTO, 1998, p. 3).
O fluir desses encontros e (re)encontros destacados pelos brincantes da
pesquisa aflora em um pensar sobre práticas de lazer que, para além de repetidas
sessões e da primazia de modelos fechados e acabados, se configura com um
prisma de abordagens com múltiplos olhares138. Nesta relação cíclica, podemos
refletir quanto e de que forma a descoberta do fluxo leva, de forma espontânea e
criativa, no contexto das relações da vida como um campo fértil, à estimulação de
escolha de uma práxis criativa, que é alimentada por possibilidades de viver vidas
mais ricas e estimulantes. “Significa viver de maneira plena, sem desperdício de
tempo e potencial, expressando a própria individualidade, mas participando
intimamente da complexidade do cosmos” (CSIKSZENTMIHALYI,1999, p. 11-12).
Essa sintonia se faz necessária para mantermos as interrogações abertas,
entendendo que vivemos em processo de construção e que na direção de descobrir
o significado da vida como “a tentativa lenta e paciente de compreender as
138

Ver Relatório da Avaliação e Processo Sucessório do GTT Recreação/Lazer, realizada no dia
26/10/2001, Hotel Glória – Caxambu/MG, elaborado pela Comissão Coordenadora do GTT-LazerCBCE (gestão 2001-2003) que demonstra com dados de pesquisas a necessidade de avanços
teóricos na área do Lazer.
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realidades do passado e as possibilidades do futuro do modo como elas podem ser
compreendidas no presente” (CSIKSZENTMIHALYI,1999, p.13). Isto, em busca da
descoberta de fluxo em constantes e consistentes argumentações para a construção
de bases teórico-práticas que assegurem princípios para viver, no lazer, a
corporeidade em plenitude. Manter as interrogações abertas significa

Abrir novos caminhos, libertar-se de pré-conceitos e rótulos
estigmatizantes, expressar-se e deixar expressar a
singularidade dos seres para que se possa ter a sensação de
realização, talvez possam representar novos rumos... O
homem precisa do sentimento de realização, de poder ser
reconhecido por coisas bem feitas e esta noção se dá quando
não há modelos impostos, quando se dá liberdade ao corpo de
mostrar do que é capaz (SCHWARTZ, 1991, p. 72).
Essas expressões carregadas de significados envoltos nos saberes que se
constituem numa intensidade cultural de movimentos falados, escritos, desenhados,
embalados pela incompletude humana, completando-se com o outro corpo que
deste se faz completar, numa íntima relação com e para o mundo, explorando as
ondas de vibrações dos elementos água, terra, ar e fogo, num fluxo que permite ler e
identificar novos caminhos e novas possibilidades. Isso significa apreender que a
“corporeidade está envolvida por diferentes campos de energia que participam da
dança cósmica do holomovimento ao nível espiritual, psicológico, social, biológico e
físico” (CAVALCANTI, 1994, p. 73).
Nessa direção epistêmica, a qualidade de vida expressa-se com clareza um
pensar-fazer que nos liberte “dos grilhões” da vida. Não desconsidera existentes
avanços teóricos na área. Equivale a ver como fazê-lo, adentrando em um fluxo com
práticas que favoreçam um agir questionador não só em relação à vida do outro,
mas em relação à nossa vida. Impõem-se práticas de descobertas, de construções,
de fluxo, tornando provável acontecer experiências de riquezas dialéticas,
interrogativas para a efetiva participação do ser humano em sociedade democrática,
num misto de contradições e conflitos que o façam assegurar um viver construído
com práticas saudáveis com alegria e espontaneidade. O que significa ser sujeito
histórico, ou seja, “senhor das capacidades dos heróis e, por que não dizer, do
deuses? Enfim, esse o desejo humano de eternizar-se, de manter-se nesse planeta
ad infinitum nas mesmas condições da plenitude de sua vida.” (FERREIRA, 2002, p.
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39).

Na complexidade do pensamento de Gardner (1999, p.14-15), essa

compreensão do verdadeiro, do belo e do bom é visto sob três preocupações que
considera como relevantes para animar a educação. Comenta o autor:

...essas preocupações têm nomes, histórias que remontam a um
passado distante. Ao domínio da verdade – e o seu avesso, o que é
falso ou indeterminável. Ao domínio da beleza e sua ausência em
experiências e os objetos que são feios ou kitsch. E ao domínio da
moralidade - o que consideramos ser bom e o que é considerado ser
maligno.

Esse resgate educativo-sociocultural evidenciado pelas narrativas da vida
pessoal e profissional dos brincantes, mais precisamente de seus mundos infantis,
explicita e aponta possibilidades de viver a práxis no domínio e campo do lazer que
proporciona ludicidade, prazer, fascínio, alegria, com diferentes ritmos, gestos,
mensagem que constituem uma legítima e representativa expressão dos diferentes
estados de espírito da vida humana. Sendo considerada uma forma de linguagem
social, o que permite proximidades pelas diferentes classes sociais, sendo possível
identificar suas contradições e interesses em relação às formas de religiosidades, de
trabalhos, de costumes e hábitos.
E lá vamos nós, com sombrinhas nas mãos, lado a lado, seguidos por uma
multidão contaminada pelo ritmo cadenciado das palavras, das concepções, das
emoções, dos princípios, das sensibilidades e dos pressupostos indicados e
desvelados pela relação dialética do saber da experiência cultural em práxis do
lazer. Recuperando imagens de sua práxis, cada um com seu jeito, iluminado pelo
foco de suas convicções e respeitando suas memórias, os brincantes fotografaram
situações pedagógicas e registraram concepções, posições e/ou situações
epistêmico-metodológicas.
Eles expressam percepções de como situam e incorporam o saber da
experiência cultural em seu trabalho cotidiano, ampliando o sentido e o significado
do lazer numa dimensão complexa, lúdica, de resistências e alternativas de
superação. Fica evidente que não se trata de modelos e/ou concepções de ser
humano fechado e acabado, mas, sobretudo, ser de possibilidades de situações
criativas, criadoras, numa dimensão de multireferencialidade da educaçãocorporeidade-lazer. Pois, ao construímos esta tríade compreende-se o ser humano
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em seu pensar crítico-político-social. Um ser de práxis. Neste sentido, chamamos
novamente Morin, para dialogarmos quando o mesmo escrever que:

O ser humano é racional e irracional, capaz de medida e desmedida;
sujeito da afetividade intensa e instável. Sorri, ri, chora, mas sabe
também conhecer com objetividade. É sério e calculista é também
ansioso, angustiado, gozador, ébrio, estático; é um ser de violência e
de ternura, de amor e de ódio; é um ser invadido pelo imaginário e
pode reconhecer o real, que é consciente da morte, mas que não
pode crer nela; que secreta o mito e a magia, mas também a ciência
e a filosofia; que é possuído pelos deuses e Idéias, mas que duvida
dos deuses e critica as Idéias; nutre-se dos conhecimentos
comprovados, mas também de ilusões e de quimeras. (Morin, 2000
p. 59).

É nessa celebração, com sua sombrinha girando como que pedindo
passagem, um Brincante-Pierrô apaixonado, que gosta de cantar com seu violão,
como que em concordância com o entendimento de que “... o campo do lazer,
atualmente, tem passado por importantes transformações, muitas vezes conhecidas
por especialistas, porém, desconhecidas pelo senso comum.” (MARINHO, 2003, p.12), O pierrô, ainda referindo-se às amplas mudanças de interesses e enfoque do
lazer, retoma a palavra e expressa:
Comecei a trabalhar, acho importante dizer isso, profissionalmente, como
professor universitário, já em 95, como professor substituto, e uma das coisas
que me chamava a atenção, que eu gostava de tentar identificar ou diagnosticar,
eram exatamente os interesses dos alunos com os quais eu estava partilhando
as disciplinas. Ainda não trabalhava com lazer, trabalhava com outras disciplinas,
mas tinha essa intenção. E depois de 95, como substituto, 96 e 97, eu estava no
mestrado; em 98, voltei a trabalhar numa universidade particular, e isso
novamente me chamava à atenção. E, a partir do final de 98, então, quando
entrei na UFPR como professor efetivo, continuei com esse processo, que é uma
coisa bastante subjetiva, bastante empírica, sem nenhuma base científica, mas
da relação do dia a dia com os alunos. E algo que me impressiona bastante é o
dinamismo, como as coisas mudam, a velocidade como as coisas mudam.
Daqueles alunos que eu tinha em 95, quer dizer, não faz tanto tempo assim, para
o aluno que tenho agora em 2002, os interesses são tão diferentes que para o
professor, que busca repensar as disciplinas de um ano para outro, mesmo
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durante o próprio ano... É quase uma tarefa impossível. O aluno de dois anos
atrás não é mais o mesmo de agora; tenho que refazer todo o programa. Que
loucura é essa! Isso é algo, assim, que bate muito forte em mim, de perceber que
as experiências de vida dos alunos mudam de forma tão rápida que não se
consegue ter o mesmo programa de um ano para outro.

Com as medalhas douradas de sua roupa cigana, fazendo barulhos ao
bater seu pandeiro com movimentos de sua corporeidade, a Brincante-Cigana traz
em suas expressões através da expressão da palavra, completada com a fala dos
seus gestos, e reafirma como escreve Bondia (2002, p.1), que:

[... o par teoria/prática remete, sobretudo a uma perspectiva política e
crítica. De fato, somente nesta última perspectiva tem sentido a
palavra ‘reflexão’ e expressões como ‘reflexão crítica, ‘reflexão sobre
prática ou não prática’, ‘reflexão emancipadora”.

E, eloqüente e bem humorada a Brincante-Cigana amplia suas reflexões
e como que levantando a sua sombrinha para frevar, narra:

Ah!... Penso que minhas iniciativas e propostas de atividade, o tempo todo,
sejam elas práticas ou teóricas, perpassam pela necessidade e desejo de
possibilitar e capacitar meus alunos para que eles consigam interagir e fazer
conexão o tempo todo com suas experiências diárias e cotidianas, não só essas
experiências diárias e cotidianas, mas também, de algum conhecimento que
anteriormente adquiriram, não só a partir da universidade. Assim, sempre vamos
ver outras coisas, de forma que tenho tentado fazer isso. Vamos colocar na
prática, vou dar um exemplo do que desenvolvi, o penúltimo conteúdo sobre
jogo. Imagina, queria mostrar para meus alunos de Turismo que eles precisariam
entender um pouquinho o que é o jogo. Porque, em determinado momento da
prática da sua vida profissional, eles teriam que, em qualquer situação em que
eles fossem propor alguma coisa para quebrarmos com tudo isso que sendo de
lazer enquanto atividade, só atividade. Como viria a mostrar para eles que, além
de existirem várias teorias sobre o lazer e fazemos todo aquele trabalho inicial
conceituando, agora vamos também ter que descobrir um pouquinho da teoria do
jogo, não adianta chegarmos e querermos animar um grupo em determinado
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momento, se não soubermos o que perpassa por trás disso. Mas, além de lidar
com preconceitos, com essa falta de conhecimento, porque eles são muito
carentes, sedentos de conhecimento o tempo todo, como é que vou fazer isso?
Como vou chegar e falar para eles que Huizinga, um dia, escreveu um clássico
sobre o “homo ludens” com toda aquela carga e depois veio Caillois e fez outro
trabalho sobre o dele?

Numa posição crítica sobre o estudo, o Brincante-Mágico, ostentando sua
capa e sua cartola, com firmes palavras faz referências a Dumazedier (1999, p.
236), sociólogo estudioso do lazer, o qual em uma de suas obras afirma que:

Somente as atividades orientadas com prioridade para a expressão
da pessoa, quaisquer que sejam seus condicionamentos sociais,
dizem respeito ao lazer e permitem fundar com clareza um ramo
especializado da sociologia: a sociologia do lazer.

Dialogando com Dumazedier e o que expressa a narrativa dos atores, é
possível constatar que os mesmos fazem referências ao saber da experiência
cultural como significativo para a construção de práticas em tempo de lazer.
Vejamos o que diz o brincante-Mágico:

... Como já havia afirmado, são fundamentais os saberes da experiência cultural
para a formação profissional do lazer côa partir de uma estrutura da animação
proposta pelo Joffre Dumazedier e adaptada por mim. Essa estrutura de
animação teria uma base piramidal, base na qual atuariam animadores
voluntários que seriam fundamentais para atuações dos profissionais uma vez
que eles fariam um elo de ligação entre a cultura local e a cultura dos
profissionais. Então são fundamentais esses saberes da experiência cultural já a
partir da atuação dos animadores voluntários. Bem, animadores voluntários não
significam utilização de mão de obra gratuita ou mão de obra barata, mas seria o
instrumento de ligação entre os saberes culturais da base de sustentação dessa
pirâmide de animação que faria ligação com a cultura local, com a cultura dos
animadores profissionais. No meu entender, nessa dinâmica atuariam
educadores profissionais de competência específica e essa competência
específica seriam os saberes culturais próprios de cada conteúdo cultural do
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lazer, então o profissional de educação física trabalharia com saberes culturais
próprios dos conteúdos físicos esportivos, os arte-educadores trabalhariam com
os saberes culturais próprios da arte educação, os profissionais do turismo
trabalhariam com os saberes culturais próprios dos conteúdos turísticos e assim
sucessivamente, saberes culturais técnicos específicos de cada uma dessas
profissões e no vértice dessa pirâmide da estrutura da animação nós teríamos
os animadores culturais de competência geral. Ou seja, profissionais que além
dos saberes culturais próprios da experiência cultural e da técnica específica de
cada saber cultural técnico, teriam que ter uma sólida cultura geral que
possibilitaria fazer a relação entre os vários conteúdos culturais além de uma
experiência de planejamento e além do exercício constante da filosofia, não da
filosofia produto filosóficos, mas da filosofia enquanto processo de reflexão.
Antes de continuar expondo a narrativa deste brincante, penso ser
interessante, trazer para reflexões sobre prática/realização(COULON,1995) uma
das categorias de análise indicada pela etnometodologia. Isto por compreender
que a mesma contribui no esclarecimento das idéias e a aplicação que atores
faz de situações sociais no universo cultural. A prática/realização é alimentada
pela teoria-prática numa simbiose permanente de criação e recriação. Refletir
acerca da prática/realização representa assumir a estreita relação teoria-prática.
Pois,
,...produzir tal mudança não basta desenvolver uma atividade
teórica; é preciso atuar pràticamente. Ou seja, não se trata de
pensar um fato, e sim de revolucioná-lo; os produtos da consciência
têm que materializar-se para que a transformação ideal penetre no
próprio fato. Assim, enquanto a atividade prática pressupõe uma
ação efetiva sobre o mundo, que tem por resultado uma
transformação real deste, a atividade teórica apenas transforma
nossa consciência dos fatos,nossas idéias sôbre as coisas, mas não
as próprias coisas.Nesse sentido, cabe falar de uma oposição entre
o teórico e o prático.

Bem, voltemos a narrativa do

Brincante-Mágico que ao longo nos

fornece mais elementos para aprofundar estas reflexões e enveredar por outras.
Continua nosso membro:

Então o animador cultural voluntário, ele seria o elemento de ligação entre o
saber cultural próprio da comunidade com o saber cultural técnico, o animador
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profissional de competência específica. Ele teria o saber técnico cultural próprio
de cada conteúdo cultural do lazer e o animador cultural profissional de
competência geral, ele teria pelo menos o domínio de um saber cultural técnico
de cada conteúdo cultural, mas ele teria a competência geral pra fazer a
aproximação entre os vários conteúdos técnicos, a sólida cultura geral e o
exercício da filosofia, além disso, todos os animadores culturais deveriam ter um
compromisso político com a mudança. Então o animador cultural deveria ter no
saber cultural uma vontade política de dividir esse saber cultural com outras
pessoas, o exercício constante da repressão filosófica numa cultura geral que
possibilitasse a ele perceber a interface do seu conteúdo cultural dominante com
os demais conteúdos culturais do lazer e o exercício constante da filosofia, é
basicamente isso. Eu consigo e, às vezes fica difícil separar o tempo de trabalho
do tempo de lazer porque a gente está em constante reflexão e consigo ver isso
em comunidade e aí em comunidade é preciso ter um conceito amplo de
comunidade, um conceito amplo de comunidade é um grupo de pessoas com o
objetivo comum que ocupa num determinado tempo o mesmo espaço e aí
comunidade pode ser um bairro, pode ser um condomínio, pode ser um hospital,
pode ser uma escola, pode ser uma igreja, não é um conceito restrito de
comunidade que é uma pequena cidade ou um bairro dentro de uma pequena
cidade e aí da pra você ver todos esses elementos dentro de uma comunidade e
aí também o conceito de lazer é um conceito amplo não é um conceito restrito.
Então num cine clube dá pra você ver essa estrutura de animação só que muitas
vezes o diretor do cine clube não se auto-intitula um animador sociocultural
porque tem vergonha de dizer que trabalha com lazer, normalmente os
profissionais que trabalham com lazer, que se auto-intitulam que trabalham com
lazer, são os profissionais de Educação Física e mais recentemente os
profissionais de Turismo e o Arte-educador, não se auto-intitulam como
trabalhando com lazer. O arquiteto muito menos, o paisagista muito menos e é
possível de perceber essa estrutura de animação quando vai num parque de
diversões ou num parque temático ou numa praia. Percebe-se a estrutura de
animação, num hotel, percebe-se essa estrutura de animação, às vezes, num
SPA. Às vezes, vou num SPA e percebo essa estrutura de animação, uma
equipe de recreação, num baile percebe-se essa estrutura de animação e às
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vezes as pessoas nem se dão conta de que estão fazendo atividade de lazer e
recreação. Num acampamento, numa Colônia de Férias, em todos esses locais
existem estruturas de animação funcionando, é obvio que isso fica mais patente
numa cidade onde existe uma política de lazer e às vezes isso não fica patente
na própria administração pública que não percebe que tem uma política de
animação. Essa política de animação fica implícita e às vezes não tem essa
estrutura de animação funcionando e às vezes, por não ter esta estrutura de
animação que se fecha um parque, por exemplo, com cerca, ao invés de colocar
uma estrutura de animação para animar esse parque e pra não gerar a violência,
às vezes as pessoas cercam o parque sem saber que vão gerar mais violência
nesse parque ao invés de colocar uma estrutura de animação funcionando num
parque, aí não geraria violência dentro do parque porque esse parque estaria
ocupado com uma estrutura de animação, Então é muito fácil perceber isso e
seria muito fácil que as escolas que formam profissionais, as universidades que
formam profissionais, trabalhassem dentro da estrutura de animação ao invés de
trabalhar com simples atividades desvinculadas dessa estrutura. Os nossos
alunos saem das nossas faculdades sem saber fazer projetos de animação,
saem sabendo cantar musiquinhas e saem sabendo nos cursos de Educação
Física, as nossas disciplinas de lazer e recreação, às vezes é disciplina de
Educação Física Infantil sem a base pedagógica da Educação Física Infantil,
havendo uma inversão de valores, aí existem universidades de ponta que
passam quatro horas-aula para ensinar a fazer pipa, como se os alunos
precisassem entrar numa universidade pra aprender a fazer pipa. Estrutura de
animação mesmo no trabalho, projetos de atividade, programa, diferencia
política, programa, projetos, isso no trabalho aí os nossos alunos vão ser, o que
vão ser, peões dentro de projetos de animação que às vezes é o administrador
de empresas que vai trabalhar dentro daquele vértice da pirâmide, os nossos
alunos vão sair no meio da pirâmide. É o que eu chamo de novos bóias-frias
dentro da recreação. São aquelas pessoas que trabalham com o rosto no sol
usam bloqueador solar, saem antes de o sol nascer e voltam depois do sol se
pôr. Ganham salários ínfimos e vão ser peões dentro dos parques temáticos e
não ficam no vértice da estrutura ou então, como brinco com meus alunos, é
uma triste realidade, mas a gente acaba brincando pra poder não sucumbir as
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casas grandes e senzalas dos nossos hotéis, o hóspede fica na casa grande e
os nossos alunos ficam na senzala dos hotéis. Mas dá pra perceber claramente
essa estrutura de animação.
Num mergulho histórico em relação às raízes teóricas dos estudiosos do
lazer, com os olhos explodindo de emoções e convicções. Com o brilho
incandescente refletido pelo sol em sua gola de caboclo. Outro brincante chega ao
frevo

epistemológico

trazendo

elementos

provocativos

que,

dentre

outras

possibilidades, nos levam a passear pelas trilhas teóricas abertas por Antunes
(2000, p. 88), quando, por exemplo, escreve sobre a importância de se “... conceber
o trabalho concreto como dimensão primária, originária, ponto de partida para a
realização das necessidades humanas e sociais”.
Nesta parte de sua narrativa, o Brincante-Cabloco de Maracatu, descreve
uma rica experiência no domínio e no campo do lazer situando o saber da
experiência cultural iniciada sem sucesso devido seu caráter impositivo. Interessante
que sua fala explode no frevo da discussão e estabelece diálogos entre tempo de
trabalho e tempo de lazer do coletivo. Reconhece os limites metodológicos e suas
análises contribuem para orientar a nossa própria prática. Como nos ensina o
educador do mundo, é importante reconhecer que:
Saber que devo respeito à autonomia, à dignidade e à identidade do
educando e, na prática, procurar a coerência com este saber, me
leva inapelavelmente à criação de algumas virtudes ou qualidades
sem as quais àquele saber, vira inautêntico, palavreado vazio e
inoperante. De nada serva, a não ser para irritar o educando e
desmoralizar o discurso hipócrita do educador, falar em democracia e
liberdade mas impor ao educando a vontade arrogante do
mestre.(FREIRE,1996 p. 62)

Esta descrição estimula reflexões fundamentais. Assim narra e indaga o
Brincante-Cabloco de Maracatu:
Nisso, ... percebemos que somos filhos do Dumazedier mesmo. E carregados,
portanto, desse viés de ler a vivência cultural a partir de conteúdos e que isso
determina muito ainda a nossa prática, o nosso pensamento. É lógico que se
você for pensar Requixá, na tradução brasileira de Dumazedier e Marcellino,
percebemos apenas uma pincelada um pouco mais crítica. Continuamos
pensando, tendo a visão funcionalista. Mesmo nas leituras que temos do
Marcellino. Então essa é uma deficiência na hora de trabalharmos com
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conteúdos. Quando fomos para Sarandí, para trabalhar em um programa de
extensão junto à terceira idade, pensamos logo nos conteúdos que fossem nos
ligar ao físico-esportivo e aí você já tem todo um encaminhamento porque a
leitura que você tem é neste nível..., e quando fomos lá, o que foi interessante é
que nada tido como muito sério dava certo. Nenhuma medida, nenhuma
variação..., a ginástica, tudo era muito complicado. E fomos começando a achar
que a gente não estava sendo levado a sério. Mas o problema era outro. Fomos
perceber que a metodologia que funcionava não era a metodologia organizada
do orquestramento da atividade física, como aprendemos: aquecimento,
desenvolvimento, relaxamento. Chegamos a uma conclusão, que foi a principal,
pelo menos para essa comunidade, que aí você tem que, naturalmente, situar
aquela comunidade carente que veio atraída por Maringá e que não pôde morar
em Maringá. Pego o conteúdo do meu material, vamos discutir se o lúdico só
está no lazer. Esse é o primeiro trabalho prático que mando fazer. Eles têm uma
leitura, e o que eu quero justamente resgatar deles é a vivência. E dou o seguinte
referencial, tentamos discutir como o lúdico está presente na Ciência, na Política,
na Arte, na Educação, enfim..., o lúdico presente na vida. E tem o Paulo Sales,
tem a Heloisa, tem a Elisarra, lá do Sul, que discutem isso com pertinência tento
jogar a discussão deles. Falo o seguinte..., passo uma fita que gosto muito:
Sambódromo, Rio de Janeiro, Escola de Samba passa desfilando..., logo atrás,
vêm os garis limpando os dejetos. Eis que um gari começa a varrer e a sambar
ao mesmo tempo. E o público aplaude, e o cara cresce, e samba, e varre, e
samba, e varre..., e a vassoura vira estandarte e passo essa fita para eles e
pergunto “Lazer ou Trabalho”? E aí temos uma pertinência para estudar o lúdico.
Peço: “Quero que vocês tentem situar na vida de vocês as situações em que,
não considerando o lazer, ou seja, esse momento em separado para vivenciar os
seus saberes culturais, mas na verdade vocês..., através de uma furtiva lúdica,
vocês conseguem vivenciar conteúdos que não estão referenciados, vamos dizer
assim, funcionalmente como sendo lazer, mas que enriquecem vocês em
significado. E se vocês não conseguirem resgatar da sua vida, procurem nos
jornais ou na observação”. E surgem respostas em que eu vou tentando dialogar
minha experiência com a deles.
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Entrando na roda do frevo, estimulado pela abordagem sobre trabalho e
lazer, como que desbravando mares, o Brincante-Pirata toma a palavra numa
dimensão que nos leva a refletir acerca da relação trabalho e lazer situando o saber
da experiência cultural em práticas junto à classe trabalhadora. Em sua narrativa,
provoca ainda mais a frevança epistemológica de nossa trama ao apontar elementos
que possibilitam entender que o homem, enquanto um ser inacabado, também, “é
precisamente no trabalho que se exterioriza, expressa...” (IANNI, 1988, p. 53),
manifestando-se em coisas, fatos acontecimentos, os quais podem ser vividos com
sentido e significados. Contudo, torna-se necessário atribuir ao trabalho este valor
sem hipervalorizá-lo e, principalmente, sem deixar a dimensão da liberdade como
algo secundário. E o Brincante-Pirata “frevendo” e sorridente coloca-se da seguinte
forma:

...essas contribuições dos saberes da experiência cultural, dessa pessoa humana
que vai tratar dessa dimensão privilegiada do lazer, e, até certo ponto, esses
saberes culturais que ele traz consigo são importantes em seu desempenho
profissional. Então, entendo dessa maneira, já há algum tempo venho adotando
um autor que é da psico-sociologia do lazer, o Iso-Ahola, porque, no início, fomos
muito influenciados, particularmente pelos países europeus, e, no Brasil, no caso,
pela França, pelos estudos do “velho”, não velho, mas querido Jofre Dumazedier,
que, diga-se de passagem, faleceu agora, 25 de setembro, com 88 anos de
idade. Foi a pessoa que desenvolveu de maneira extraordinária a Sociologia do
Lazer. Nós vamos ter um grande embate com as pessoas que vêm vindo, que
não estão se envolvendo, esse currículo de saberes culturais. E esses não estão
porque, (utilizando o mesmo modelo de “Iso-Ahola”) eles, enquanto seres
humanos, não estão estabelecendo uma relação dialógica com os agentes
sociabilizadores do lazer e, de maneira que através da gratuidade das
experiências, incorporar esses saberes culturais, ele já vem dentro de uma visão
programada, hipervalorizando o trabalho, as obrigações, e onde essa outra
dimensão da liberdade fica marcada como algo secundário. Estou passando por
uma experiência muito interessante, trabalhando com presidentes de AABB’S Associação Atlética Banco do Brasil, que é um pessoal, bancários e, ao mesmo
tempo, presidentes de clubes, notamos a dificuldade que eles têm e, esse
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treinamento já foi feito para mais de 100 presidentes. Ocorre que 70 a 80%
deles, nos últimos 12 meses, não foram ao cinema e, quando foi colocado no
curso, dentro do horário do curso ir à matinê, isso criou um mal-estar muito
grande. Foi preciso argumentar sobre outros modos de ver a vida. Por exemplo,
vejo televisão, assisto aos filmes, mas não é a mesma coisa de assistir nesse
lugar mágico, um lugar em que você se desloca com outras pessoas. É outro ser
humano que se desloca num espaço tempo diferenciado. Felizmente, a
experiência é muito positiva, há pessoas que sentem até náuseas, de início,
porque não estão acostumadas ao escuro, ao som. São esses depoimentos que
eles têm feito. Isso para verificar em que mundo estamos. As pessoas perderam
a sensibilidade de um sonhar por duas horas, de comer pipoca, de um conjunto
de coisas gostosas e estão dirigindo clubes. São dirigentes, são profissionais,
isso vem reforçar essa idéia de que vai ficar muito difícil você não possuir
saberes culturais para fazer, para ser um profissional de recreação e lazer, não
sei se falei mais do que devia?

Para esta pergunta do Bricante-Pirata, a pesquisadora responde que não,
de modo algum ele teria falado demais. Muito pelo contrário, a “frevança” ficou mais
ritmada e, com certeza, abriu um amplo leque de discussão em que o saber da
experiência cultural configura-se como o enfoque indispensável para qualificar
práticas no domínio e no campo do lazer.
E neste diálogo epistêmico, com saltos cadenciados pelo som da flecha
atingindo o arco, a Brincante-Índia, numa dança própria das grandes guerreiras, traja
um cocar e saia de misturadas penas de ema, avestruz e pavão, com adereços nos
braços. Assim, pede passagem, acomoda-se e, amamentando sua “cria”, num
diálogo de corporeidades, provoca em nossas mentes um reviver das verdes matas
de outrora, por entre ruas avança, formando por dois cordões, no vigor febril da
dança, os caboclinhos, ligeiro nos traz do índio a lembrança. Fala convicta a
Brincante-Índia:

É..., com relação, agora, como lido com a minha experiência cultural e como é
que trago isso para a sala de aula, vou falar de como estou estruturando a
disciplina esse ano. Estou trabalhando com a ontologia do ser social do Rucax,

247
que traz uma concepção de trabalho com uma referência que vai permitir ao ser,
ao homem, distanciar-se do animal e constituir-se como ser diferenciado, que ele
nem chama de homem, ele fala de ser social, e, a partir dessa leitura de trabalho,
tenho proposto a meus alunos pensar até que ponto o lazer traz a perspectiva de
satisfação humana e é esse um dos pontos que eu teria para contar. Até que
ponto, posso falar em satisfação, e plenitude humana, que é uma discussão que
o Antunes vai fazer nos ritmos do trabalho, há um capítulo específico em que ele
vai falar de tempo livre, até que ponto posso ser pleno, quando as minhas
condições objetivas não me permitem isso? Quando estou totalmente distanciada
do que é fundamental, que é o meu trabalho, é a minha expressão, ou é o lugar
onde me esvazio de mim, e o pior, sem filho, então quando procuro fazer essa
discussão com os alunos, no primeiro momento, tenho que discutir essa questão
de trabalho. É um pensamento que está em construção é o pensamento da
disciplina. Mas é a maneira como estou vivendo a minha experiência cultural, e
isso é resultado de experiência cultural na medida em que tenho uma referência
teórica que me diz que, desde o início das minhas “brigas” com Marcellino era
essa a mesma questão colocada, como é que vou falar de lazer quando não
tenho determinadas condições postas? Está aí, dentre outras, na estrutura da
disciplina, o referencial da militância, o peso da militância; o peso das leituras do
campo do marxismo que é muito forte, e venho tentando cada vez mais, nesse
momento, estreitar isso, para conseguir clareza nesse raciocínio, que o principal
é construir uma linha epistemológica e, a partir daí, posso até abandonar essa
estrutura. Dizer, pronto, esgotei, entendo o que dá conta e o que não dá conta,
agora não é mais essa referência. Mas, no momento, decidi que agora trabalho
aqui, e a partir da estrutura desse olhar, do sentido ontológico do trabalho, do
sentido do estranhamento, da discussão de outros autores no fato de que ao ser
desapropriado do resultado do seu trabalho, o homem é desapropriado de si
mesmo. Estou trazendo o problema nessa questão, da impossibilidade de o lazer
resolver essa crise que podemos falar de humana. Lembro que vi um filme e,
caramba, esse filme é ótimo para trabalhar a questão do lazer, porque mostra
exatamente a dimensão da exploração do trabalho, e olha só que, no texto do
próprio Germinal de Zola, aparecem também as práticas que eles vivenciavam
fora do trabalho, aparecem todos os conflitos e, para mim, era um texto
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fundamental para que eu mostrasse essa crítica do trabalho e do lazer, mas é um
texto longo, é uma das experiências que trago, mantém a idéia da militância e
permite demonstrar o que me preocupa, o mal-estar do trabalho e a possibilidade
de eu resolver isso. Há outra questão que trago para a sala de aula, que, por
exemplo, o Chaplin de Tempos Modernos, que acho fantástico... É genial como o
Chaplin consegue retratar a estupidez da humanidade, aquele trabalho que é tão
pouco criativo. Não sei se você já ouviu falar de seu Nelson Barnabé, faz parte
das minhas experiências culturais, engraçado que é por outros canais. Morei em
Campinas no tempo em que fazia o mestrado, morei na casa do seu José
Eduardo, um músico, e eu vivia o tempo todo ali no tempo em que ele estava
produzindo o seu principal CD, um pouco antes da sua morte. Ele tinha um grupo
chamado Pericordas, era violoncelo, violino e viola caipira, e tinha um grupo
chamado Oficina de Cordas, que eram, apenas, instrumentos de corda, era uma
orquestra, e outro grupo chamado Bumbo Bem Temperado, que era cravo e
rabeca e tinha a voz da Ana Maria Saldanha e enquanto eles estavam
produzindo o que tinha a ver com pesquisa da música medieval européia e
pesquisa da música popular brasileira, não, popular, eu não sei se a palavra é
certa, mas a música regional brasileira, até regional mesmo, aquela que é feita
na região, com a característica, uma roda de pícolos, por exemplo, e, a partir
dessa pesquisa, eles conseguiram introduzir uma série de coisas, e eu participei
desse processo, na medida em que o vimos, fez uma pesquisa sobre os
fabricantes de rabeca, e a construção desses fabricantes de rabeca, e ali pude
conviver com o trabalho no sentido pleno, que é um trabalho que não precisa de
lazer, porque em si ele já é expressão, então provou que isso existe. Essa
experiência me permitiu afirmar com certeza, com dados materiais, que essa
possibilidade existe, o exercício do trabalho pleno, não significa que eu não
possa viver práticas corporais lúdicas, não é isso, mas a própria forma como o
seu Nelson construiu aquela rabeca de uma jaqueira, de uma gameleira, da
madeira viva, usando as ferramentas comuns que ele usava para recolher canade-açúcar ou para plantar macaxeira; os instrumentos normais, a enxada,
aquelas ferramentas que não são de maneira alguma feitas para empalhar
madeira, ele pegar aquele material e construir a rabeca com uma sonoridade
fabulosa, e o Zé estava pesquisando, isso em quatro ou cinco rabequeiros no
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Brasil, um deles é o seu Nelson da Rabeca de Marechal Deodoro. Daí, pego
essa experiência e relato para meus alunos e coloco no vídeo para eles poderem
olhar os olhos do seu Nelson, que brilham em função dessa experiência, a partir
dessa estrutura de mostrar que há possibilidade de outro trabalho e, a partir da
promessa ou daquela idéia da necessidade de liberdade, que é a proposta
marxista, é a gente pensar a possibilidade de outra lógica social, que é o que vai
ser proposto pelo Antunes também. Então, essa é a minha experiência cultural,
ou, por exemplo, para poder falar com eles sobre trabalho.

Toda esta relação que a Brincante-Índia e o Brincante-Pirata passam a
estabelecer no diálogo, do ponto de vista epistemológico, demonstra linhas que
identificam vários problemas e, ao mesmo tempo, que apontam caminhos possíveis
de superação, a partir de um repertório de saberes da experiência cultural, com
base em conhecimentos sistematizados, próprios ao lazer em relação ao trabalho
e/ou próprios do trabalho em relação ao lazer, o que nos faz pensar em Morin
(2002), quando afirma que o ser humano é bipolarizado entre demens e sapiens.
Mais, ainda, sapiens está em demens e demens está em sapiens, em yin yang, um
contendo o outro, do mesmo modo que é bipolarizado na relação entre lazer e
trabalho. Entretanto, como é possível não pensá-lo nestes dois pólos?
Ainda na esteira de Morin, esta discussão pode ser apimentada
focalizando no lazer e no trabalho seus antagonismos e complementaridades, o que
torna inexistente uma nítida fronteira entre ambos, mesmo considerando as
especificidades de seus contextos socioeconômicos onde coexistem. Vale assim
repensar que há “... eflorescências da afetividade, da estética, da poesia, do mito.
Uma vida totalmente racional, técnica e utilitária seria não apenas demente, mas
inconcebível. Uma vida sem nenhuma racionalidade seria impossível” (MORIN,
2002, p.141).
Retoma a fala a Brincante-Índia e aprofunda um pouco mais suas
reflexões, focando o olhar na relação histórica das práticas sociais que para a
mesma impõe levar em consideração as características do saber cultural e político
dos próprios pesquisadores do lazer. Aqui a indicialidade se apresenta como
concretas ações que constituem a vida social mediante a corporeificação

das

palavras, das linguagens do dia-a-dia. É a presença da produção enquanto resultado
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do quefazer vivido no contexto em que aparece. Compreender esta corporeificação
exige aprofundar perspectivas,

aventurar-se, correr riscos calculados, explorar

gestos. Outra vez a presença do legado freiriano é fundante:
É próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, aceitação do
novo que não pode ser negado ou acolhido só porque é novo, assim
como o critério de recusa ao velho não é apenas cronológico,o velho
que preserva sua validade ou que encarna uma tradição ou marca
uma presença no tempo continua novo. (FREIRE 1996, p. 35).

Como alerta Tardif (2002), a crise do profissionalismo está ligada à
formação dos professores e aos saberes profissionais, sendo necessário investir nos
saberes de que o profissional é portador, trabalhando-os de um ponto de vista
teórico. Com essa dimensão reflexiva, a Brincante-Índia afirma que

Essa história de estar chamando campo da experiência cultural nesse sentido, de
certa forma, é quase tentar pegar a materialidade disso, acho que a contribuição
é grande, é a minha preocupação com a subjetividade, só que vou transitar por
outro terreno, mas, no final das contas, tenho a impressão de que essa é a
novidade da produção, eu posso estar enganada, posso não estar vendo tudo,
mas acho que aqui é que vai estar à questão-chave na produção do campo do
lazer hoje, porque muita coisa a gente tem dito, o que é lazer, o que não é lazer;
eu me lembro de uma discussão do Bramante. Para mim, lazer é uma coisa
muito clara, é uma categoria pós-século XVIII, é uma categoria que surge em
função do trabalho, do modo capitalista de produção, do modo terrorista de
produção, do fordismo, dessa produção de máquina, é quando o desgaste está
ao máximo do ser humano, e, fora do trabalho, ele consegue se recuperar, e
para completar essa bagaceira, ele se consome numa pré-determinação daquilo
que ele pode nesse tempo livre, inclusive numa pré-determinação de quanto ele
tem de dinheiro para gastar nesse tempo livre, e, no final das contas, quando já
tenho essa estrutura clara, para mim, lazer é a fração do tempo livre; para mim,
lazer são as práticas culturais realizadas nessa fração de tempo, essa questão
conceitualmente: agora, a questão-chave é afinal estou certa ou não estou, ou
então está certo ou não está, quando ele diz que não posso falar do homem
pleno numa fração de tempo; eu queria pegar o que me diz esse homem, mas
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não pode um desses homens, não sei se você entende isso, porque qualquer um
vai ser assim, ah, fico feliz quando vou ao shopping com os amigos, mas ele não
consegue ter uma análise como tem um operário de construção no sentido da
consciência plena do que é aquilo, até porque se ele for enfrentar isso, entra
numa crise existencial violenta, sabemos disso, se aquele homem enfrenta, por
exemplo, ele de fato não está satisfeito, nem ali no tempo livre, nem no trabalho,
eu não sei até que ponto ele não estoura a cabeça, literalmente, porque é muito
forte para eles enfrentar isso, essa realidade de hoje, e é essa a questão que eu
queria mostrar, mas por que vou para o militante? Por que vou sempre para o
diretor do sindicato? Porque é esse que me interessa, porque esse
supostamente tem a consciência histórica do que representa, do que pode fazer;
posso estar completamente equivocada, mas essa é a matriz que me guia o
materialismo-histórico-dialético e a possibilidade e implementação dessa teoria
na discussão no campo do lazer, e não posso falar isso; eu lembro que o
Reinaldo me ligava e falava, por que você não vai para a porta da fábrica, olha lá
São Bernardo do Campo, tem a fábrica tal, que tem uma feira, tem não sei o quê,
gente, se eu fosse pelo terreno da Heloísa, que é o estudo das práticas culturais,
não é que não é importante, é importante, mas não é esse o campo que está me
apaixonando, o que está me apaixonando é o enfrentamento, e, quando eu tiver
essa forma de trabalho tal como ela está, posso estar enganada, é isso que
quero descobrir agora, eu não vou ter a possibilidade da vivência plena no tempo
livre: em outras palavras, para viver bem, tenho que fazer uma minuta da
evolução, porém, como fazer a evolução com três bilhões de pessoas no planeta
terra, o que é outra história que não cabe a mim nem a você resolver, isso é uma
questão histórica.

Garboso, o Bricante-Rei do Maracatu aproxima-se com passos firmes,
como que ostentando coroa e cetro, e se movimenta pelo som dos instrumentos:
tambores, buzinas e outros de feição africana com “aruenda qui tendas, tenda,
aruenda qui tendas, tenda, aruenda de totororó” (COSTA, 1976, p.13).
O Bricante fala com consistência e precisão da representatividade do
saber da experiência cultural, reconhece que o êxito dessa investigação implica em
buscar princípios constitutivos de uma prática revolucionária. Uma prática de lazer
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constituída pelos elos da liberdade do ser brincante que expressa com ludicidade
seu pensar numa dimensão qualitativa do processo de formação-prática.

A experiência histórica, política, cultural e social dos homens e das
mulheres jamais pode se dar ‘virgem’ do conflito entre as forças que
obstaculizam a busca da assunção de si por parte dos indivíduos e
dos grupos e das forças que trabalham em favor da daquela
assunção. A formação docente que se julgue superior a essas
‘intrigas’ não faz outra coisa senão trabalhar em favor dos
obstáculos. A solidariedade social e política de que precisamos para
construir a sociedade menos feia e menos arestosa, em que
podemos ser mais nós mesmos, tem na formação democrática uma
prática de real importância. (FREIRE, 1996, p. 42)

Vamos pensar junto com o Bricante-Rei do Maracatu a partir do que diz na
narrativa:
Bom, do meu ponto de vista, isso deve necessariamente passar por uma
perspectiva antropológica de conhecimento, e, entendendo a contribuição
antropológica de pensamento no lazer, penso que seja necessário levar em
consideração as experiências que são postas pela sociedade, pela cultura em
que você está situado historicamente; bom, como a gente pode sair desse plano
bastante abstrato e tentar entender de forma particular esse fenômeno. Não
posso esquecer a minha graduação em educação física, e a minha formação em
educação física e atuação nesse sentido, já na atuação em escolas, por
exemplo, se mostrava bastante latente a importância de considerar o saber fora
da escola, extra-escola, ou seja, a experiência e a cultura desse aluno que vinha
de fora da escola e esse aluno com que eu atuava na minha formação como
professor de educação física, ou seja, o debate que na educação física sempre
encaminhamos foi no sentido de você considerar a experiência acumulada dessa
criança, vamos dizer, de fora para dentro da escola. E isso, em termos práticos,
significa você considerar o plantar bananeiras como uma possibilidade de
atividades ligadas, por exemplo, a parada de mãos, não sei se sou claro nesse
sentido, mas é o desprezo canônico por parte da escola com relação à cultura
que é estabelecida fora dela, ou seja, extra-muro instituição, fazendo esse
paralelo da educação física e vindo para a cultura ligada ao lazer, de forma geral,
penso que o padrão de saberes ligados ao lazer não pode de forma nenhuma
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desprezar o saber cultural localizado, parece uma obviedade dizer isso, mas
infelizmente na prática isso não existe, o que vemos de forma geral é
disseminação de manuais de lazer do saber ligado ao lazer, como se pudesse,
esse manual, dar conta das várias especificidades culturais que existem nesses
diferentes regionalismos do país, por exemplo, então penso que o saber cultural
deva ser situado conforme a cultura em que é dado, em que se situa cultural e
historicamente. Visto isso, essa experiência que você pega da localidade em que
você intervém é fundamental, ou seja, você trabalhar a partir do que faz parte da
cultura em que você atua a partir da sua formação; quando você me questiona
sobre a contribuição dos saberes da experiência cultural, penso que são vitais
nesse processo, penso que o lazer só possa ser constituído nessa mediação,
entre o que você leva em termos de formação e a experiência cultural localizada
em que você atua. Nesse sentido, penso que os manuais são praticamente
insuficientes para você conseguir um padrão para todos os regionalismos;
quando vejo o seu texto e a sua preocupação, talvez já esteja entrando na
segunda resposta, estabelecer ligações com a teoria do fluxo de Mihaly, não sei
se a pronúncia está correta, mas a preocupação central é o fluir que não mostra
o desapego do estético, do conteúdo simbólico e esse conteúdo simbólico
remete a uma reflexão cultural, e, fazendo meu apego à literatura da
antropologia, antropologia que mostra diferenças culturais localizadas e onde o
profissional não pode ser etnocentrista, ele tem que considerar as diferentes
culturas; e o olhar antropológico é vital para se lidar com o lazer.

Retomando sua narrativa sobre as possibilidades metodológicas para
abordar sobre jogo levando em conta o clássico de Huizinga e os estudos de
Caillois, a Brincante-Cigana, com um largo sorriso, aliás, como é seu natural,
explica que encontra prazer nesses momentos de elaborações teórico-práticas junto
aos alunos(as). Ela fala que para estudar o jogo torna-se necessário desvendar
experiências do Ser, cuja raiz está na liberdade de jogar e apreender sobre o jogo.
Ficam evidentes as preocupações da Brincante-Cigana no contexto da atuação do
profissional que atua no domínio do lazer com práticas lúdicas como, por exemplo,
no caso do jogo, ao explicar que
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Neste sentido, ao abordar sobre o jogo, por exemplo, tenho que pedir para os
alunos resgatarem tudo o que eles puderem, então pedi numa aula o seguinte:
na aula que vem, vocês vão trazer tudo o que vocês sabem sobre jogos.
Procurem com seus avós, com o vizinho da esquina, na televisão, no rádio, nos
meios de comunicação que vocês quiserem, Internet, o que for, panfletos e,
principalmente, vocês vão refletir sobre as formas que jogaram nas ruas, nas
escolas. Enfim, tudo que poderia ser entendido como um jogo. Como o jogo
poderia estar contido ali, em sua vida, em seu cotidiano. E foi tão rico que na
outra semana nós nos reunimos numa sala bem grande e colocamos tudo que
era impresso no meio da sala e, o que não era impresso íamos discutir ali. Então
falei, agora vamos intercambiar tudo isso. Como vocês entenderam o que é
jogo? Onde vocês perceberam a existência do jogo em suas vidas, no cotidiano?
De que forma vocês estão percebendo isso? Começamos a trocar, trocar, trocar.
Foram riquíssimas as respostas, as descobertas. O que surgiu de falas, as
compreensões sobre jogo, sobre lúdico, tudo aquilo que perpassava ou deixava
de perpassar. Eles, ali mesmo, conseguiram mostrar as diferentes teorias de
jogos sem efetivamente sequer saber que existiam. Foi a forma como consegui,
partindo do saber da experiência dos alunos e do meu saber experiencial. Daí,
na outra aula, foi possível trazer um conteúdo mais denso, falando para eles:
olha gente, existem pessoas que vocês precisam conhecer, pessoas que um dia,
lá por volta de 1979, escreveram isso, isso e isso, apontando classificações de
jogos. Desta feita, existem essas e essas classificações, existem essas e essas
abordagens, a partir de agora aumentamos nosso leque. Percebi que isso seria
muito mais fácil, muito mais digerível do que se eu chegasse a essa aula de
teoria sobre jogos e falasse: olha, as abordagens são essas, os temas são esses
e pronto, acabou. Acho que a partir dessa ilustração, desse exemplo, consegui
motivar e estimular esses alunos a partir de um resgate da memória deles, a
partir da percepção aguçada do cotidiano deles, a fazer com que não vissem o
jogo, a teoria do jogo, daquela forma fechadinha que alguns professores passam,
mais inserida no cotidiano, muito mais amplo de experiências de vivências. Citei
esse exemplo, poderia citar outros. No primeiro dia de aula, quando fui trabalhar
com a Teoria do Lazer, falei, na verdade, não teoria no singular. Falei, vamos pôr
um “s” e ficar “teorias”, porque são inúmeras. Então poderia citar vários
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exemplos, mas acho que esse já bastaria para nossa discussão. Se pudesse
resumir minha fala, poderia dizer que não consigo imaginar minhas aulas, hoje,
desconectadas dessa visão, percepção e sensibilização dos alunos. Esse
resgate que, o tempo todo, eles vivem no dia-a-dia, do teatro a que foram, do
museu que visitaram, do ginásio em que foram assistir a um jogo e, de repente,
até aconteceu uma violência ali, ou então do show a que foram assistir do Skank,
sabe? Onde é que entra isso na discussão que estamos fazendo, de que forma
isso pode enriquecer ou não para os futuros profissionais que eles vão ser.
Acredito que tem tudo a ver com a construção da pessoa que hoje sou, da
profissional que hoje sou, da formação que tive na UNESP, da formação que
tenho na UNICAMP e, o que eu poderia dizer que é o que sempre falo para meus
alunos, essa construção é dinâmica, é ininterrupta está o tempo todo
acontecendo.

Na sua narrativa, a brincante deixa transparente privilegio do olhar para o
saber construído e acumulado na prática social do educador e/ou dos educandos.
Sobretudo no lazer, requer pesquisas e estudos com aprofundamento e significados
“... dirigidos para o trabalho docente situado em contextos reais da prática e que
adotam abordagens teórico-metodológicas que permitem identificar e compreender
as especificidades dos sujeitos dessa prática” (THERRIEN, 2001, p.147).
Esta longa narrativa da brincante fica evidente a presença da
problematização de aspectos do cotidiano para garantir o aprendizado sistematizado
sobre o jogo. São possibilidades inovadoras estimulantes de reflexões. Para dialogar
com estes pontos narrados, o Brincante-Pierrô, ainda referindo-se às amplas
mudanças de interesses e transformações do enfoque em práticas de lazer, reforça
em suas posições sobre a relevância da participação dos atores de forma consciente
e transformadora. A partir deste diálogo, retomamos a colaboração de Vazquez
(1986, p. 158) quando destaca que “a coincidência da transformação das
circunstâncias com a da atividade humana, ou mudança dos próprios homens, só
pode ser concebida e entendida racionalmente como prática revolucionária”.
Interrompe a Brincante-Cigana e afirma ser de fundamental importância privilegiar o
saber da experiência cultural como eixo de práticas no lazer.
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Tais afirmativas, na tentativa de ampliar o panorama explicativo sobre a
natureza desse saber da experiência cultural, reportamo-nos a Therrien (2001, p.
148) que destaca vários estudiosos que colaboram com o aprofundamento sobre o
tema. Diz o autor:
Em linhas gerais, o saber de experiência foi abordado teoricamente
à luz da práxis (Vasquez, 1977; Gramsci, 1978), segundo a ótica
socioepistemológica (Tardif, Lessard e Lahaye, 1991), na
perspectiva da ação comunicativa (Habermas, 1997), como
experiência social (Dubet, 1994), numa compreensão de sujeito
reflexivo (Schön, 1987, 1994), além de ser confrontado aos
pressupostos do professor-pesquisador (Perrenound, 1995, 1997).
Focalizar a prática social do professor, nessa perspectiva, permitiu
chegar a algumas conclusões de interesse, entre elas a de que
grande parte dos saberes docentes são fundados na experiência,
integrados a uma cultura pessoal e passíveis de formalização.

E chamando para si, no passo e compasso da discussão sobre as
experiências de vida dos alunos. Ressalta suas diferentes fases, mudanças e níveis
de interesse que, por vezes, exigem novas propostas de trabalho para as disciplina
a cada período letivo, ao ritmo de sua viola, cada vez mais apaixonado, narra o
Brincante-Pierrô:

Isto é real, é até chocante, às vezes, para mim, acompanhar a velocidade das
experiências dos alunos, dificulta o trabalho, dificulta a ação, a prática
pedagógica no dia-a-dia. Mas, tudo bem, a partir da avaliação, de um
diagnóstico, há algumas coisas que, freqüentemente ou repetidamente, estou
tentando fazer. Que bom... A primeira é identificar interesses a partir das
experiências de vida de cada um dos alunos e pensar de que forma essas
experiências podem estar sendo trazidas para dentro da disciplina e, portanto, da
sua formação profissional. O que tenho visto, e posso dizer isso não como um
dado científico, mas como um dado empírico, é que a indústria cultural ou a
cultura de massas anda tendo algumas diferenças nesses conceitos, mas que a
indústria cultural tem um efeito significativo, praticamente determinante, nos
interesses dos alunos. E algo que se discutia hoje de manhã, naquele encontro
de professores era isso. Todo mundo dizia, no grupo onde eu estava, que o
aluno vem para a disciplina de Lazer e Recreação querendo aprender joguinhos
e brincadeiras. E aquele aluno, o primeiro que tive, em 98, na UFPR, queria
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aprender joguinhos e brincadeiras para clubes e para escolas; agora, quatro
anos depois, ele quer aprender joguinhos e brincadeiras para empresas, para
clubes, a escola já está de fora, para colônias de férias, então, outros ambientes
que não o da educação formal. A educação formal, praticamente pela maior parte
dos alunos, é marginalizada, ainda que algumas pesquisas apontem que a
maioria acaba caindo lá, mas, então, ter essa coisa do interesse por fazer, por
aprender a fazer apenas, reproduzindo os joguinhos e brincadeiras. Eu digo
muito para eles isso, bato na tecla durante todo o período letivo, mas digo logo
no primeiro dia de aula, não sou um recreador, vocês que vieram para cá
achando que iriam encontrar um recreador que ia dar receitas para vocês, se
alguém tem essa expectativa e não pensa em mudar, a porta está ali, mas tenho
outra proposta com a disciplina, que é de resgatar uma série de coisas e
apresentar outras coisas novas que acho que são importantes. E dizia o
seguinte: olha gente, eu vejo cada um de vocês como, utilizando uma analogia,
um vulcão, mas um vulcão adormecido. Alguns já não, mas a maior parte de
vocês, vejo como um vulcão adormecido e o meu papel aqui é de conseguir
provocar a erupção. A erupção a partir do quê? A partir do entendimento de que
o ser humano tem potencial criativo. E esse potencial, a educação formal
tradicional, que está aí, vai limitando, vai restringido e chega a um ponto em que
esse potencial criativo está colocado totalmente à margem da vida das pessoas.
Faço questão de dizer para eles que não esperem de mim um professor criativo,
porque meu potencial criativo ainda é pequeno. Ele foi muito restrito na minha
educação formal. Às vezes, sou criticado na avaliação final da disciplina: “Ah, o
professor fala tanto de criatividade, mas o professor não foi tão criativo”. Eu digo:
É isso mesmo. Não fui por quê? Porque estou com 40 anos, mas quando tinha
20, ninguém me falou que era criativo, que tinha essa possibilidade, que podia
trazer as coisas da minha vida para dentro da sala de aula e para minha vida
depois. Não, aqueles conteúdos que o professor me passava é que eram os
importantes. Então, faço questão de dizer isso para eles: olha, a criatividade e o
potencial criativo do ser humano, aquilo que nos diferencia hoje, até onde a
gente conhece, de repente temos um monte de coisas que não sabemos, mas
até onde conhecemos é exatamente o potencial inventivo, criativo, a
possibilidade de hoje estar fazendo diferente de ontem e amanhã, estar fazendo
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diferente de hoje a mesma coisa. Isso eu digo para eles, e estou sempre
colocando, acho que é uma coisa importante. E, nesse sentido, começo
trabalhando a indústria cultural, tentando mostrar para eles que uma boa parte
dos interesses, se não quase todos eles, e daí a escola de Frankfurt que me
ajuda com isso, são interesses que estão forjados, instituídos, exatamente pela
cultura de massa. Então é aquele que gosta da música axé, mas não teve a
possibilidade de escutar outra; que gosta de pagode, mas não teve a
possibilidade de escutar outra. E pergunto: vocês gostam de música clássica? A
maior parte diz que não. Daí, um dia, levo e coloco uma música clássica para
eles ouvirem, não há nenhum que não diga: “que coisa linda! Que coisa
fantástica!”. A possibilidade de abrir por novos interesses, novos saberes que
não foram colocados ainda é uma coisa que busco bastante. Tem mais um que
acho importante, que é o resgate dessa experiência, desse saber cultural. Ele
não termina no resgate. Ele é resgatado, ele é vivenciado por todos, ele é
experenciado por todos e vem uma reflexão sobre isso. Um exemplo bem
simples, que é uma atividade que gosto bastante de fazer, que é de resgatar a
música do Escravos de Jó. E consegui uma fita, bem antiga, que mostra como
cantavam Escravos de Jó 20 anos atrás, pego a turma e lá vamos cantar
Escravos de Jó, no momento em que isso é propício. E a turma canta: (o
entrevistado canta o trecho em um ritmo alegre) “Escravos de Jó, jogavam
Caxangá...” e assim vai. Ponho a fita e digo a eles: “Percebam a diferença.” (e o
entrevistado canta em um ritmo mais devagar) “Escravos de Jó, jogavam
Caxangá...” Aí eu digo: “Qual é a diferença?” e todo mundo diz: “é o ritmo, é a
velocidade”. Da onde vem essa mudança de ritmo, de velocidade, uma coisa
tão...? A gente começa a pensar nos espaços técnicos, na racionalidade técnica
presente aqui, como tudo isso modifica a vida cotidiana das pessoas sem que
elas percebam, sem que elas se dêem conta disso. Essa mudança do ritmo, da
velocidade, de uma série de coisas e, também, ainda nessa questão do saber,
que acaba sendo marginalizado. Para falar novamente da questão da
racionalidade técnica, a questão dos espaços, eles vêm para dentro de uma
instituição onde encontram espaços técnicos, naquela concepção que o Milton
Santos cita, espaços que por si só já direcionam a atividade e não dão portas,
não abrem espaços para a criatividade, para novas vivências. Então você vai
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fazer uma atividade de lazer na quadra de futebol, e os alunos acabam fazendo
coisas dirigidas por aquelas linhas; isso é uma coisa que procuro trabalhar com
eles, “A experiência de vocês dentro da quadra é diferente da experiência... A
mesma coisa que você faz no parque, ou na praia, ou no clube, porque o espaço
técnico, a racionalidade implícita nesse espaço direciona a sua atividade”. Então,
além do resgate há a ação, a reflexão desse resgate e as formas. Daí discutimos,
procuramos construir as formas de fazer com que isso volte.
Com a serenidade própria de uma bailarina, entra no frevo outra brincante
e, deslizando com suavidade frenética nas pontas dos pés, pede a palavra. Para a
Brincante-Bailarina, é fundamental compreender a natureza dos saberes, suas
origens e os modos de integração em relação às práticas de lazer, através de
valores que fundamentam e permitem refletir e modificar práticas no domínio e no
campo do lazer que fazem brotar o saber da experiência cultural gerador de
valoração da prática como fonte de aprendizagem de novos e significativos
conhecimentos necessários e indispensáveis à vida nos níveis pessoal, social e
profissional. Para a Brincante-Bailarina, esta é uma questão bastante profunda e
complexa de abordar, pois impõe pensar o que temos feito em relação, para
transformações emancipatórias. É importante para esta Brincante-Bailarina refletir
sobre o que realmente temos feito em relação a esses valores quando de nossa
práxis. E, assim, ela narra com firmeza:
Então, o primeiro elemento que acho importante é passar para os alunos ou para
quem está provando as noções básicas dos valores e dos conceitos dos objetos
que tem. Acho que isso é um ponto fundamental, o que se entende pelo conceito
de lúdico, de corpo, de lazer, as formas de contextualização dos valores
relacionados a esses elementos que são jogados, às vezes, sem nenhuma
consistência por autores, às vezes, por certos elementos de situações
equivocadas, inclusive, e outras com extrema propriedade. Nós, que estamos na
área, sabemos que temos respaldo teórico de muitos autores que favorecem
essa discussão com alunos em relação a conceitos e valores. Acho que esse é o
primeiro passo, é estabelecer a (re)significação daquilo que quer falar, sobre
aquilo que quer falar, conceito e valores. Estabelecer o contato direto com o
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educando, no sentido de estar discutindo de que lúdico, de que lazer, de que
corpo, estamos falando. Esse é o ponto de partida para termos qualquer tipo de
entrosamento. O segundo passo é sair um pouco da teoria pura e trabalhar na
teoria da maneira mais vivencial possível. Aí apelo para questões da memória.
Esse é outro ponto fundamental nessa seqüência. É despertar nesses atores ou
nessas pessoas as lembranças de atividades que foram significativas, por
exemplo, dentro da escola ou na rua ou no ambiente familiar. Enfim, nas
instituições pelas quais passou. Acho que esse despertar de lembranças faz com
que o indivíduo retome determinados valores que, às vezes, estão embutidos
pelos espaços e pelas novas instituições em que está vivenciando atualmente.
Então, esse lembrar ocorre quando, por exemplo, pergunta-se para a classe,
para alguém da classe: quando você pensa na escola, o que é que você se
lembra? A primeira coisa que lembram são das coisas “erradas”: botar chiclete
na cadeira da professora; jogar o papelzinho molhado no ventilador, enfim, eles
se lembram, eles se recordam das brincadeiras. E, também, o oposto: as coisas
ruins, de ter que passar horas sentados, quer dizer, são só as experiências
significativas para o enredo psicológico dessas pessoas é que são lembradas. O
dia-a-dia, a rotina, a mesmice, isso é deixado de lado. Você se lembra de coisas
pontuais nos extremos, ou do valor positivo ou no valor negativo e,
especialmente, aquelas de valor, quando “há sacanagem”, quando o lúdico
estava presente de maneira bastante intensa. Esse lúdico entendendo de prazer
próprio, bem fixado nesse conceito. Quando você apela para a memória você
consegue reviver, inclusive, elementos subliminares que estão escondidos ao
longo do tempo, que foram, às vezes, até embutidos por questões de terem sido
repreendidos ou qualquer coisa assim. Mas, que no momento que você aciona
esse questionamento sobre a memória, eles acabam aflorando de uma maneira
muito especial porque aquilo foi parte da história de um indivíduo. Então, esse
resgate da memória também faz com que eles se situem um pouco mais a
respeito de objetos de estudo que estamos pretendendo. Então, além do
conceito da parte teórica, comentar sobre aquilo que estou querendo que eles
entendam, a questão da memória daquilo que foi deles, do conteúdo particular de
cada vivência trazida em uma outra esfera, aí sim trabalho com os contextos e os
conceitos. Um terceiro passo, depois da memória, é a constatação da
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diversidade, onde eles dizem “Ah! eu fazia isso desse jeito”; “Ah! Não, mas, na
minha rua, jogávamos isso de outra forma”; “Ah, não! Mas eu brincava disso só
com o meu pai ou então só com a minha mãe”; ou então, “Isso aqui não podia
brincar porque era coisa só de menina”.
Na empolgação do debate, entra no passo a Brincante-Fada Encantada,
narrando parte de suas experiências da época que ministrava Recreação e Lazer.
Posso até afirmar que a categoria accountability ou descritibilidade é a pauta da fala
desta brincante. Isto, pois suas afirmações recaem nos meandros da reflexividade
ao abordar a prática docente por um “... refletir sobre a ação, pensando
retrospectivamente sobre o que fizemos, de modo a descobrir como nosso ato de
conhecer–na-ação pode ter contribuído para um resultado inesperado” (SCHÖN,
2000, p. 32). Brincante e Schön falam de um profissional movimentador, crítico e
com

clareza dos limites e das possibilidades de sua prática. Impossível vivê-la

desconhecendo sua unidade e multiplicidade nas diferentes dimensões em que se
manifesta. “O poder do homem sobre a natureza afirma-se através de um saber que
se nutre da experiência”. (VÁZQUEZ, 1977, p.31). Essa postura reflexiva crítica do
quefazer assegura um desempenho com educabilidade dinamicamente situado num
permanente movimento de indagações

não apenas para conhecê-las, mas,

sobretudo para investigá-las
Continua Schön (2000, p. 32):

Podemos proceder dessa forma após o fato em um ambiente de
tranqüilidade, ou podemos fazer uma pausa no meio da ação para
fazer o que Hannah Arendt(1971) chama de ‘parar e pensar’. Em
ambos os casos, nossa reflexão não tem qualquer conexão com a
ação presente. Como a alternativa,podemos refletir no meio da ação,
sem irrompê-la. Em um presente-da-ação, um período de tempo
variável com o contexto, durante o qual ainda se pode interferir na
situação em desenvolvimento, nosso pensar serve para dar nova
forma ao que estamos fazendo, enquanto ainda o fazemos,

Eu tinha acabado de terminar o mestrado e fui para lá com mil teorias. E aí, você
chega, você depara-se com uma turma que só quer a prática pela prática. Quer
jogos para poder trabalhar num hotel. Florianópolis é uma cidade que tem muitos
hotéis, mas não tinha recreação. E aí, como você mede essas coisas, enfim, na
medida em que vamos caminhando, vamos descobrindo os caminhos, não
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acertamos na primeira. Enfim, quando estava na Recreação e Lazer, fazia
algumas experiências práticas, umas coisas que, muitas vezes, ficavam no final
do semestre. As coisas não se encaminhavam, não tinham continuidade porque
havia muita solicitação também. E aquilo parecia que era tudo uma preparação
para o que vinha depois. Fiquei quase dois anos com essa disciplina e
praticamente ficou nisso. Eu tinha algumas vivências, era uma preocupação
muito grande minha, a questão da experiência com os conteúdos culturais, trazer
para eles o entendimento da questão da sua formação, que não seriam só eles,
os profissionais da área do lazer, existiam outras coisas, há outros conteúdos. E
eles podem também estar fazendo intervenções nessa área, intervenções de
qualidade. E não a questão só, você faz um “trabalhinho” artístico e diz que
trabalha com artes. Faz um “desenhinho” e...,
Neste momento, sem demoras, por conta da interrupção da BrincanteFada Encantada, a Brincante-Bailarina retoma a palavra e, situando a riqueza da
diversidade cultural que é possível viver em práticas de lazer, narra sobre uma
prática que vivencia com os alunos, dizendo assim:

Enfim, toda essa diversidade, amplitude enorme de culturas, cada um com uma
bagagem cultural depositada quando começamos a jogar frente a frente, a
comparar frente a frente essa assimilação ou a visão que se tem dessa riqueza
da diversidade cultural que estamos prevendo. Esse lado das comparações é
extremamente rico. Por exemplo, num para começar a instigar, uso um elemento
prático dentro da aula: chamo um individuo, por exemplo, que mora na praia ou
que veio com uma vivência, uma convivência mais íntima com a praia, outro que
é do interior do estado e outro que é de uma cidade muito grande. Então, peço
apenas para eles andarem na nossa frente e, claro que existem já os arquétipos
da própria cidade, do modo como eles estão já inteirados naquela cultura de
estudante, daquele momento, enfim, existe alguma coisa que já mudou, mas eles
carregam em si, no gestual, a bagagem da cultura de onde eles viviam. Então,
quando peço para o praiano andar, ele anda de uma maneira mais rebolada, de
uma maneira com o ritmo menos acelerado, uma coisa mais gingada em que
percebemos a ligação direta com o ambiente onde ele vivia. Quando você pede
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para o paulistano ou para alguém de uma cidade grande andar, ele anda
apressado, olhando para os lados, preocupado com segurança, com tudo que é
característico também de uma grande cidade. Quando você pede para o
interiorano andar, ele anda sorrindo, anda olhando no olho do outro. Então, toda
essa gestualidade fica muito clara no modo dele se apresentar, de apresentar a
cultura própria para nós. Acho isso uma riqueza muito grande, a comparação da
diversidade, esse como terceiro elemento que uso para estar instigando essas
questões. O quarto elemento seria a vivência in loco, então eu desloco essas
pessoas para uma vivência significativa, alguma coisa que eles vão fazer em
grupo num ambiente diferente da sala de aula, onde eles podem testar a sua
personalidade, tendo maior segurança no grupo, uma cooperação ou, às vezes,
até vencendo algum tipo de temor. Enfim, levo-os para a prática. Eles vão para
Brotas para discutirmos qual é a relação entre o homem e natureza, qual é o
nosso papel nesse contexto, o que é que podemos fazer para aquilo render para
outras gerações de uma maneira mais qualitativa, enfim, todas essas discussões
são premiadas nos cursos que tento ministrar. Acredito que é propícia a
oportunidade dessas vivências para que tenham um olhar diferenciado.
Dentro destas perspectivas, o saber da experiência cultural pode favorecer
aos indivíduos propiciando a criação de valores alimentadores da autonomia que
lhes permitem interagir em ambiências vivenciais. Um saber interativo, mobilizado e
modelado a partir de interações entre o professor, alunos, ambiente e outros atores
educativos. Um saber sincrético e plural como um repertório de conhecimentos
sobre o saber-fazer, em função dos conceitos variáveis e contingentes da prática de
lazer.
Um saber heterogêneo que mobiliza conhecimentos e formas de saber
fazer com diversas referências de lugares, história, carreira e experiência de
trabalho. Um saber complexo, não analítico, um saber aberto, poroso, permeável,
que integra experiências novas.
Um saber experiencial, ligado não somente à experiência do trabalho,
mas, sobretudo, à experiência de vida dos professores e dos alunos, na qual
exprimem vivências da cotidianidade, de suas identidades, do agir e do Ser. Um
saber com temporalidade e especialidade, do “quefazer” evolutivo e dinâmico. Um
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saber sociocultural construído pelo ator em plena interação com a diversidade, com
a complexidade, com a ludicidade, ou seja, com a expressão da corporeidade
provenientes da cultura circundante.
Essas reflexões ganham dimensões epistêmicas, sendo fortalecidas e
corroboradas pelas afirmações do Brincante-Boêmio, que em seu diálogo revela ser
a prática no lazer interpelada pela presença de saberes eleitos para garantir a
compreensão e as possibilidade de intervenção no mundo, pelos(as) professor(as) e
pelos alunos(as).
Pois, nessas práticas a alteração da relação de poder constitui-se em um
dos princípios centrais, na medida em que:
[...] o respeito jamais negado ao educando, a seu saber de
‘experiência feita’ que busco superar com ele”. Tão importante
quanto o ensino dos conteúdos é a minha coerência na classe. A
coerência entre o que digo, o que escrevo e o que faço. (FREIRE,
1996, p. 103),

Sem dúvida esse é um princípio inegociável para que, dessa forma, as
práticas de lazer, concretizadas como espaço aberto e flexível na direção da
recriação da cultura, materializem-se, inclusive, legitimadas democraticamente. E o
Brincante-Boêmio, com sua calça engomada, seu sapato de duas cores, seu chapéu
caído na testa e um sorriso de conquistador, narra processos e percursos de sua
vida acadêmico-profissonal, nos revelando que:
Discutir essa questão implica também pensar que estratégias são possíveis de
estarmos proporcionando espaços que são diferenciados em vivências, em
várias vivências, que nos faz imaginar outro sujeito se constituindo, com outros
parâmetros éticos, com outra forma. Com uma relação diferenciada consigo
mesmo. Uma relação diferenciada com o outro e uma relação diferenciada com o
planeta, acho que pensar essas coisas é pensar nas potencialidades do saber da
experiência cultural no lazer, para ser possível exercitar essa outra forma de
estar no mundo. Isso para mim e, ainda mais pensando especialmente em
vivências junto com a natureza, representam práticas corporais diversas que
estão se expandido. Hoje não consigo dissociar tudo isso da minha vida, da
minha experiência, toda a experiência da minha vida, a experiência cultural, tudo
que aprendi, tudo que fui vivendo junto com o processo de formação, está tudo
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muito junto. [...] Depois daquele estágio na escola, estava prevista uma coisa que
eles chamam de oficina pedagógica e eu fui propondo e levando o grupo a
definir, mas com uma proposta minha de fazer uma gincana ecológica, uma coisa
assim e fomos fazer isso de reunir escolas públicas, num espaço público de
lazer, num parque municipal com uma temática ambiental, uma gincana onde
todas estavam voltadas para essa temática central, essa questão da preservação
do ambiente. Então, o que pude direcionar das minhas atividades na
Universidade hoje, para essa área de afinidade minha, é um reflexo, é o que
pude fazer para aproximar. [...] essa questão da afetividade desse espaço de
vivência lúdica, para estar pensando outras formas de estar se relacionando com
a cidade, com o espaço onde cada um daqueles mais de cem alunos vive. Eles
foram chamados a contribuir, acho que é algo assim, estou o tempo todo
chamando os alunos a essa responsabilidade do exercício político, isso está
refletido nos temas que instiguei dentro das suas afinidades; uma vez que eles
definiram os temas íamos costurando os seus problemas de pesquisas dentro
dessa perspectiva. Tenho alguns alunos com quem discuto projetos de pesquisa,
e todos vão estar direcionados para essa questão. Acho que existe uma luta
política, na verdade. Você está tentando sensibilizar aqueles alunos que estão
em processo de formação para uma possibilidade de estar de forma diferenciada,
não importa exatamente que se tenha uma direção bem definida, bem redonda,
mas que ela tenha um componente que falo muito para eles é preciso que eles
encontrem significado naquilo que estão fazendo, senão a coisa pode ficar mais
pesada; chato, se eles não conseguirem descobrir o significado, por isso fico
sempre batendo na tecla para que escolham coisas que sejam da afinidade, para
que as coisas fiquem mais prazerosas, para que fique mais dotada de significado
a ação deles. Até na questão de estar conduzindo as disciplinas, atendendo à
formalidade acadêmica.
Esse cenário montado por condições sociais e históricas, palco de toda
expressão estratégica vivida no ensino, na pesquisa e na extensão, fomenta uma
dada prática geradora de saberes situados em determinados contextos e resultantes
do acervo cultural subjacente às práticas vividas e/ou construídas no domínio e no
campo do lazer.
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Essa

realidade

desenhada

pelo

Brincante-Boêmio,

aliada

a

conhecimentos e saberes como possibilidades de interações entre homens e
mulheres socialmente situados, imprimem a reconstrução de práticas de lazer
abertas a reflexões, de caráter diagnostico, radical e de conjunto, concretizadas
pela, na e sobre o sentido e o significado dessa mesma prática.
Nessa direção, a Brincante-Julieta, com suas longas madeixas, seu
vestido de festa com adornos brilhantes e com um modo especial de falar, destaca a
relevância do viver um processo acadêmico-profissional dando ênfase ao saber da
prática sociocultural tanto do educador como dos educandos. Em seus exemplos e
explicações, deixa evidente que, com isso, privilegia-se uma formação centrada no
sujeito crítico-cultural-reflexivo. E, com empolgação acadêmica narra suas práticas
exemplificando de que modo estas são alimentadas pelo saber da experiência
cultural
... Por tudo isso, fiquei repensando a minha prática e procurei ver como essas
coisas estão sendo incorporadas, até que ponto; e uma das minhas maiores
preocupações seja na graduação, na pós-graduação, nas coisas que desenvolvo,
é justamente essa preocupação em aprofundar conhecimentos que sejam
teórico-práticos, é uma preocupação minha. E isso permeia tudo que faço, nem
sempre consigo promover isso, mas essa meta que venho publicando, a revista
que oferto regularmente à especialização, desenvolve grupos de estudos,
projetos

de

extensão

no

hospital

e

outras

possibilidades

que

venho

desenvolvendo, é um conhecimento teórico-prático, uma coisa que percebi que o
grupo de estudo e aprofundamento com alunos de graduação com profissionais
formados, pessoas interessadas de uma forma geral e faz com que essas
pessoas tenham a chance de participar com sua contribuição. Discutimos,
refletimos nas nossas reuniões, lemos textos, dialogamos, conversamos e temos
a possibilidade de estar fazendo a intervenção; vou até citar o exemplo do projeto
de intervenção no hospital, com práticas lúdicas, repensando o papel social da
Educação Física, é uma chance que temos de confrontar aquilo que discutimos e
aquilo que vivenciamos no nosso trabalho. Pegando um exemplo bem simples,
os autores dizem que o lazer não deve ser visto apenas como algo para ocupar o
tempo ocioso. Mas, em um hospital, mesmo que não seja esse o nosso objetivo,
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por que não ocupar o tempo ocioso das crianças? Por que não podem exercer o
seu direito de brincar? Por serem portadoras de alguma doença, estão privadas
de uma série de benefícios, é justamente a nossa atividade no hospital que
acaba sendo vista por médicos, por pais, como uma estratégia para ocupar o
tempo ocioso. Isso acontece. Acontece de uma forma que possamos confrontar a
realidade cotidiana com os pressupostos teóricos dos autores da área e assim é
com tudo, refletimos, repensamos, para não ter uma teoria idealizada e que não
se aplica mesmo, como se fosse algo fechado dentro da Universidade. [...], por
exemplo, trabalhei na minha tese, que ainda não foi defendida, mas já trabalhei
em uma concepção de cultura, de lazer e de lúdico; essas concepções foram
elaboradas a partir da minha realidade cotidiana, todo um arcabouço que tive
oportunidade de construir na pesquisa específica, procurei dialogar, mesmo olhar
o comum no dia-a-dia, o pensar a prática, o cotidiano que é vivido concretamente
é uma das maneiras porque é possível contribuir para a formação e atuação de
profissionais. Eu também procuro focalizar, em especial, práticas culturais que
são construídas e reconstruídas pelo sujeito e isso acontece por estímulo à
pesquisa, sendo um elo de ligação entre o ensino e a extensão. Um exemplo de
como fazemos isso é problematizando a realidade, estimulando a produção de
conhecimento, não a reprodução. Venho desde o ENAREL, em Camburiú, no
qual produzi um texto que acho que é um divisor de águas na minha trajetória
profissional, o texto publicado na coletânea, onde ressaltei a necessidade de
estarmos

superando

uma

postura

passiva

de

simplesmente

estarmos

reproduzindo idéias. Vivemos em contextos diferentes, em realidades diferentes,
e essas diversidades devem ser contempladas, também, nas produções que são
feitas e nem sempre acabam reproduzindo idéias, conceitos, sem refletir sobre
aquilo, sem ver até que ponto se faz análise criteriosa, uma coisa que creio que é
muito importante, claro que com o respeito, mas o debate é imprescindível para a
voz do conhecimento, porque permite argumento contra argumento, faz rever
posições e tem que ter abertura para o diálogo. Falando concretamente, também,
de como a contribuição do saber da experiência cultural integra a ação em ação,
essa semana em que não estive em BH, dei uma tarefa aos meus alunos de
primeiro período, que foi a seguinte: aqueles que não vieram ao ENAREL ficaram
encarregados de fazer uma pesquisa, uma entrevista com os avós, ou pessoas
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mais velhas, com as quais têm contato. Construímos um modelo de entrevista,
juntos em sala de aula, procurando saber onde a pessoa passou a infância tipos de jogos, brincadeiras mais recorrentes naquela época - quais os elementos
que marcaram que podem ser positivos ou negativos - fatores que marcaram a
infância mesmo se eram mais os meninos ou as meninas juntos. Não me lembro
de todos os tópicos, mas foi mais ou menos isso. E eles ficaram muito
empolgados de fazer isso. Estamos trabalhando com brinquedos e brincadeiras,
estamos trabalhando com a perspectiva co-educação de gerações. É outra
questão, o que aquela pessoa via de diferente na sua infância, tanto se fosse
considerado positivo ou negativo, se via diferenças ou não, discutir,
problematizar e recuperar esse saber cultural que existe, que está marcado no
corpo. Outra coisa muito legal é que eles se sentiram muito à vontade fazendo
esse tipo de pesquisa que faz parte da história de sua vida, estar conversando
com um tio, um avô, sobre a infância deles foi considerado muito positivo e,
paralelamente a essa busca, pedimos que aprendam alguns jogos com os avós,
para eles anotarem isso e no nosso próximo encontro, vamos socializar os frutos
dessa entrevista e, metodologicamente, nos dividimos em pequenos grupos e,
depois, em um grupo grande, eles leram sobre o assunto e discutiram juntos.
Tentamos buscar e/ou traçar novos olhares sobre o tema, a partir do saber que
trazem consigo e o saber que faz parte da vida deles no próprio contexto cultural
em que vivem. Outra coisa que é muito comum no meu dia-a-dia como
professora é justamente fazer análise e debates sobre filmes, seja um filme
clássico, como Tempos Modernos ou mesmo combinarmos de ir a uma seção e
vamos discutir o produto da revista cultural, que é o entretenimento, a mensagem
que está sendo veiculada com o corpo, ou aquele produto que está sendo
veículo pela mídia de que gostamos e criticam os enlatados de Hollywood, há
hora em que não há nada melhor do que fazer isso. Podemos problematizar
letras de músicas, são muitas as músicas que falam de trabalho, sociedade,
cultura, as músicas que normalmente vivenciam; eles dançam, principalmente
sabem todas as coreografias de cor. Nunca pararam para pensar na letra da
música que estão curtindo, é outra coisa que gostam muito de fazer e estou
sempre em busca disso.
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Em sua narrativa a Brincante-Julieta, visivelmente emocionada, a cada
palavra, a cada exemplo, ao se referir às suas atividades de ensino-pesquisaextensão, em práticas e estudos sobre o lazer, trouxe-me reflexões levando em
conta posições com características teóricas marcantes acerca do pensar
criticamente a prática. Ou seja, como nos ensina Freire (1996, p. 39):
..., é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se
pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico
necessário à reflexão crítica tem de ser de tal modo concreto que
quase se confunda com a prática... Por outro lado, quanto mais me
assumo como estou sendo e percebo a ou as razões de ser de
porque estou sendo assim, mais me torno capaz de mudar, de
promover-me, no caso, do estado de curiosidade ingênua para o de
curiosidade epistemológica.

A evidente e necessária relação do pensar e da prática nos estimula a
tomar por empréstimo algumas idéias de Santos (2000, p. 329) sobre paradigmasemergentes que se propõe a “... revalorizar os conhecimentos e as práticas não
hegemônicas que são afinal a esmagadora maioria das práticas de vida e de
conhecimento no interior do sistema mundial”. As formas de conhecimento são
tantas quantas são as práticas sociais geradoras desse saber, que na “[...] nossa
época marcha sobre ambos os descaminhos, vítima aqui da rudeza, acolá do
esmorecimento e da perversão” (SCHILLER, 2002, p. 53). Importante pensar sobre
estas questões na reelaboração de práticas sociais alternativas, as quais geram e
sustentam formas de conhecimento alternativas. Negar todas estas formas e
relações significam deslegitimar as próprias práticas sociais que as sustentam e,
nesse sentido, promover a exclusão social dos que as promovem.
Aqui, dentre as idéias de Santos (2000, p. 330), destacamos que
Outro princípio é um valor ético intercultural, o valor da dignidade
humana. O novo paradigma não distingue entre meios e fins, entre
cognição e edificação. O conhecimento, estando vinculado a uma
prática e a uma cultura, tem um conteúdo ético próprio. Esse
conteúdo assume diferentes formas em diferentes tipos de
conhecimento, mas entre elas é possível a comunicabilidade e a
permeabilidade, na medida em que todas as culturas aceitam um
princípio de dignidade humana. Por exemplo, na cultura ocidental tal
princípio é hoje expresso através do princípio de direitos humanos.
Outras culturas exprimem-se noutros termos, mas a tradução
recíproca é possível a partir da inteligibilidade intercultural
assegurada pelo princípio da dignidade humana.
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A democratização dos debates, das discussões, das críticas, das
experiências e/ou das alternativas presentes nas narrativas dos e das brincantes,
expressa a recriação de espaços, reconstrução de momentos e de possibilidades
ampliadas do repensar e recriar práticas no domínio e no campo do lazer, com o
envolvimento de alunos, alunas, professores, professoras, familiares, provocando
uma dada ruptura com práticas de caráter tradicional, vinculadas e/ou originárias do
“reprodutivismo”, do “mesmismo”, do “modismo imediato”.
Nessa relação, o repensar e o recriar propiciam o interagir com o saber,
reformulando-o numa dialética que confronta o ser, seus saberes e os saberes do
mundo, considerando a multidimensionalidade, a diversidade, a complexidade desse
interagir, em dimensões objetivas e subjetivas. “Essa história revela a urgência de
criar uma real cidadania no saber, sem economizar a reflexão sobre o próprio saber,
sobre seus desafios e seu modo de ‘transmissão’” (BÉAL, 2002, p. 131).
Objetivamente, com toda sua subjetividade à flor da pele, a Brincante-Madame Min,
inspira seu lado romântico e, às vezes, vampiresco na bela, iluminada, formada e
brilhante lua para entrar na fervente trama. E, lançando seu olhar por sua prática,
narra:
Também estou aprendendo como incorporo alguns saberes em meu cotidiano,
não através de leitura técnica, mas de minhas relações, que servem como
instrumento para elaboração de texto que escrevo, de aula que vou ministrar.
Nos últimos quatro anos, o que mais tem contribuído nesse sentido, são as
trocas entre alunos, orientando e eu. Eles trazem bibliografia, artigos de revista e
trabalhamos em grupo da forma mais dinâmica. Como temos um grupo de
pesquisa em que produzimos alguns textos, trabalhos em congresso, sempre o
grupo está trazendo, um para o outro, alguma coisa. Trazemos desde sugestão
de cinema até.... Ah! Vamos assistir a um filme e discutimos, ou trazemos o filme
para assistir. Essa troca tem sido muito boa. Por exemplo, no grupo, trabalhamos
muito com o Maffesoli, que trabalha muito nessa perspectiva, também, das
resistências do cotidiano, nas resistências do dia-a-dia, da proposta do olhar
através de uma razão sensível, que ele chama a leitura que da realidade hoje,
não cai nem na razão nem na emoção pura. Fica no intermediário, com os
desejos, os sentimentos. Isso é muito interessante. Nessa perspectiva, todos
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estão na observação participante, eles fazem entrevistas com as pessoas no
local onde as coisas estão ocorrendo, seja festa, seja trilha ou freqüência, parque
público ou projeto de educação ambiental. Enfim, e, provavelmente, isso vai
ajudá-los também, sempre estamos nessa perspectiva de pensar no grupo. O
grupo está mais ou menos caminhando junto e estamos juntos nessa construção.
Outro ponto, ultimamente, estou dando uma disciplina, na pós-graduação que
estou gostando muito. Temos leituras independentes, o que dá margem para
criar o programa naquele semestre para o seu grupo de alunos. É muito bom
porque se quisermos podemos quebrar um pouco a questão do academicismo.
Estamos lendo, assistindo a filmes, hoje, acabamos de ver um filme - O coração
da montanha. Estamos discutindo as questões de meio ambiente, esportes e
esse filme traz o alpinismo, discute a perspectiva de três alpinistas em relação à
mesma montanha e como a visão desses três alpinistas em relação à montanha
leva a uma ação diferenciada entre eles. O filme é belíssimo, e acabamos de
assistir. Nesse semestre, também, houve piquenique com leitura de poema de
Fernando Pessoa, foi muito interessante esse processo. Atacamos três frentes,
lazer, corpo e meio ambiente nessa disciplina, nas primeiras reflexões sobre
lazer, logo no inicio da disciplina, nós pegamos tanto autores que tiveram uma
obra mais acadêmica como Sebaste Degrasia, que é um autor de que gosto
muito porque quebra com aquela conceituação do lazer enquanto tempo ou
espaço. Ele entende mais como uma relação com a vida, e fizemos uma leitura
dele e uma leitura de um livrinho que a folha de São Paulo publicou ano passado
que se chama..., estou com o livro na cabeça. Só lembro do livro Direito à
Preguiça porque há preguiça no meio do titulo. Não, não lembro. Mas é um
livrinho que discute a necessidade de dar um tempo em seu cotidiano, para se
perceber, perceber a vida. E é uma pausa assim que deve ser incorporada ao
cotidiano, não ser uma exceção do cotidiano. Lemos esse livro e lemos alguns
poemas também que tratam dessa questão, uma aula foi só sobre música,
tentamos trazer algumas letras de músicas relacionadas ao lazer ou corpo ou
meio ambiente ou os três e ouvir umas músicas, trocamos músicas e está sendo
uma experiência muito interessante, diferente, está sendo uma disciplina
diferente, e uma vez acho que as pessoas também chegam para você e falam:
Você já viu isso? Você já assistiu àquele filme? Você já viu esse artigo? Depois
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você acaba aprendendo, assimilado e trazendo coisa nova. Acho que é a única
forma de sair da mesmice. Não estou vendo outra forma para de trabalhar. Assim
precisa-se estar um pouco aberta no sentido de quebrar alguns elementos dentro
de você, aquela postura professores X alunos. Precisamos estar abertas para o
dialogo, não é um exercício muito fácil. Estou gostando desse pessoal que
discute o anarquismo. Estou gostando disso porque acho que o poder até agora
não resolveu muita coisa, pelo menos esse poder que conhecemos o poder
instituído, que é um poder agressivo. Bem, vamos dando saltinhos mais à frente
e buscamos outros saberes da experiência cultural, que são todos aqueles que
adquirimos num passeio, num filme, numa leitura e outros.
Esse fantástico acervo cultural, resultado de concepções, sentidos e
significados imprimidos pelos e pelas brincantes, que trazem, por dentro e por fora,
as nuanças e contrastes de um real e concreto, espaço aberto e contraditório, nos
alimenta e nutre de ciência e arte, saber e sabor de vida. As narrativas em seu
conjunto, e esta em especial ecoam tons e sons da diversidade cultural vivida pelos
membros da pesquisa quando da atuação no processo formativo inicial e
continuado, como na expressão de sua prática docente.
É, assim que, mesmo com os problemas impostos ao processo formativo
pela limitada qualificação, pela materialidade das políticas públicas, da ausência das
condições objetivas de trabalho, ousamos concordar, em pontos, letras e reticências,
com o pensamento de Mascarenhas (2003, p. 101) quando escreve sobre o lazer
como prática da liberdade. Diz o pesquisador:

Esses problemas, no entanto, não têm nos desanimado. Apesar de
todas as contradições, existem condições para a realização de um
trabalho comprometido com os pressupostos daquilo que
anteriormente denominamos ‘pedagogia critica do lazer’ ou ‘lazer
como prática da liberdade’.

As e os brincantes provocados(as) e/ou envolvidos(as), interpretam e
reorganizam seus saberes de experiência cultural, consolidando entendimentos de
que tais saberes potencializam as práticas no domínio e no campo do lazer. Nestas
perspectivas, situá-lo como tempo para construção de práticas que nos permitem
pensar, compreender, confrontar e lidar com os grandes desafios, mergulhados
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numa verdadeira cultura e inseridos em sua própria historicidade, uma vez que tais
práticas de lazer:
[...] supõe levar em consideração as características culturais dos
próprios professores, os saberes, os referenciais, os pressupostos,
os valores que estão subjacentes, de maneira por vezes
contraditória, à sua identidade profissional e social (FORQUIN, 1993,
p.167).

Com tranqüilidade, também, como boa mineira que desde muito cedo
apreende e convive com as artes e a cultura secular das pedras, igrejas, estatuetas,
monumentos, é estimulada pelas reflexões sobre identidade profissional e social,
dançante e elegante, entra na roda do frevo a Brincante-Imperatriz. Ritmada, com
seu colar de pedrarias, seu vestido de renda e uma bela presilha no cabelo,
narrando, ela nos revela que
..., hoje e, principalmente hoje, trabalhando como consultora, porque eu hoje
estou trabalhando como consultora em formações continuadas e em serviços, e
está sendo uma experiência interessante, porque, completo 30 anos de formada
este ano, a vida inteira trabalhei na vida acadêmica desde que me aposentei em
95, é importante colocar de que lugar está se falando, porque quando me
aposentei aconteceu um fato importante em minha vida profissional, ao sair da
universidade, e sempre fui uma pessoa muito comprometida com a realidade,
percebi uma coisa extremamente preciosa que, no movimento acadêmico,
circulamos em torno de nós mesmos, e pude perceber, e o campo do lazer me
mostrou isso profundamente, como são lindas as reflexões que acontecem no
meio acadêmico, mas como elas estão longe da prática que acontece até nas
referências de pesquisas de extensão, e não estou falando só do meu lugar, mas
também dando uma análise dessa história de vida, como as reflexões giram
sobre os argumentos dos teóricos, muito pouco a partir das práticas. Digo isso
porque saí da universidade falando de lazer, falando de cidadania, e caí em
empresa, caí em prefeitura; estive por quase oito anos em grandes cidades e
tendo que formar quadros que envolvem pessoas desde a pós-graduação,
voluntários, e ter que envolver realmente a experiência do saber, a experiência
cultural, e ficou muito claro para mim um ano em que fui aluna de Paulo Freire
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em Campinas, por um ano, depois fiquei como orientanda de um orientador que
tinha experiência de trabalhar diretamente com Paulo Freire, então comecei a
entender muita coisa, naquela época eu ainda estava vendo o lugar da
universidade, mas só fui entender isso, verdadeiramente, quando saí da
universidade. Então hoje até voltando para a universidade, e toda vez que volto,
porque continuo coordenando e voltando ao trabalho com eles, estou voltando à
universidade com outro olhar, e o que aprendi sintetizo em duas perguntas, nem
é aquela história da teoria e da prática, porque acho que não dá para fazer nada
em termos, quando falamos em estudo, pesquisa e intervenção no campo do
lazer, e pode ser qualquer campo da área de conhecimento, formação e atuação
acontecem de maneira muito complicada, e tudo se faz talvez dos saberes de
que maneira se faz. Acho que há duas pessoas básicas para qualquer uma delas
e são as pessoas que dirigem as consultorias; a partir daí, tenho conseguido
ajudar as pessoas a pensar nessa prática que você faz e com que intenções.
Acho que essas duas perguntas são importantes, o que você faz, como uma
questão bem aberta, sem estigmatizar saberes, sem hierarquizar fazeres, sem
aquela idéia de que -"ah, o que faço é jogar bola de tarde; não, o que faço é
pesquisa, e fui aprendendo. E interessante que as maiores riquezas com que
venho contando de 95 para cá, encontro em ambientes que antes eu achava que
tinha que ensinar alguma coisa para as comunidades, são as camadas das
populações que estão vendo suas mobilizações sociais, porque não têm acesso
à estrutura acadêmica; isso vem me fazendo pensar uma coisa muito
interessante, nós temos que pensar que tudo que fazemos, podemos fazer em si,
é um saber que não pode ser pensado, distanciado de um propósito, tem uma
intencionalidade de que qualquer fazer pode se prestar a fins opostos,
contraditórios etc... A medida que você consegue se posicionar em termos de
intencionalidade daquilo que você faz, fica tudo mais claro, o que você passa a
fazer tem algum sentido, um significado, e aquilo passa a incorporar não só o
que os autores (aquilo que já conversamos) aquela idéia da problematização
dessa formação, mas passa a incorporar uma profissionalização, e o que
acontece é o reconhecimento nessa relação significativa, há o reconhecimento
de caráter singular subjetivo nessa formação e é só um caráter coletivo e a
pessoa consegue entender que toda experiência cultural pode estar incorporada
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em um projeto mais amplo, até a visão de política muda, não é a visão de política
partidária. Acho que isso foi uma grande conquista e é assim que me situo hoje
em termos de formação e ação profissional, especialmente pensando nisso de
uma forma continuada, penso em ação continuada não com aquela idéia que ela
tem como marco zero a formação inicial, não existe isso; marco zero é quando
você é gerado, você começa a se formar como pessoa na própria família, no
próprio seio materno, quando você nasce. Nós paramos para pensar, nós
enquanto história eu; é outro conceito que achamos fácil de falar, mas se retrata
muito pouco em nossas práticas acadêmicas o conceito de história. Assumo que
meu trabalho é histórico, mas para um trabalho vir a ser numa sociedade ideal e
etc., você esquece que o sujeito, o profissional que você forma já vem formado
profissional a partir de ele ter escolhido o que gosta, daquilo que aprendeu a
gostar, ele já escolheu essa profissão pelo que gosta. Então, no campo da
educação física, do lazer, não conheço um aluno que tenha dito que escolheu a
educação física porque dá dinheiro; faço educação física porque eu gosto, gosta
de esporte, gosta de jogar, gosta de conviver, gosta de dançar e é sempre gostar
de um fazer, um fazer é uma expressão importante de ser discutida, de ser
assumida, acho até que é o ponto de partida mesmo. Esse fazer vem de acordo
com a intencionalidade que vamos construir com esses alunos sobre a dimensão
participativa desse saber, ou seja, a qualidade não abalada pode ser escrita de
uma maneira não isolada, falar o que eu sou uma experiência cultural com
qualidade, acho que tem que deixar bem claro, qualidade em que sentido,
voltada com que intencionalidade. É claro que esse fazer vai estar diretamente
ligado com a intencionalidade de mundo, porque estou preocupada em formar
pessoas, profissionais, cidadãos, pessoas sensíveis, pessoas meigas, pessoas
que têm ética, que têm sensibilidade estática, que fazem da crítica uma coisa
menor para impor sobre o outro, que faz crítica apenas para ver que não tem
jeito, que faz a crítica no sentido da esperança, não pelo modismo da esperança
lógica, pela matriz primeira da esperança que move a vida no sentido de algo
novo, mas o que faça esse algo novo acontecer presente, inclusive meu
doutorado é estudando o presente. Acho que pensar em futuro tem-se que
pensar em presente, o que é que se faz, o que é que se constrói, como é que as
pessoas compreendem esse presente, que níveis de instrumentalização estamos
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mentalizando nas pessoas para compreender esse presente e se essa
instrumentalização tem a ver com esse saber ser, despertando essa
individualidade, não apenas dogmatizando com o modo de ver. Acho isso muito
importante, e é esse saber coletivo que tenho sentido muito, principalmente com
as comunidades, tenho aprendido muito com elas, quando digo comunidades,
não estou me referindo apenas às camadas mais populares, estou me referindo
a todas as camadas, por exemplo, com empresários. Estou vendo isso acontecer
e acho bacana isso, e isso me mostra que há certos valores e dificuldades que
permeiam todas as camadas, que, é outra visão também, e não estigmatizar pela
camada social somente; acho que das coisas que têm clareza, desigualdades,
das injustiças sociais, coisas que estão na base da nossa intencionalidade de
ação.

Todo trabalho acadêmico tem um ponto final. Especialmente no que se
refere aos dados coletados. Jamais analisamos todos e, nem mesmo esgotamos os
analisados. Com esta convicção duas posições cabem neste momento em que as
narrativas são consideradas finalizadas.
Primeiro reconhecemos que estas são o estandarte do bloco epistêmico
aqui

produzido.

As

narrativas

são

descobertas

do

fluxo

em

freqüentes

(re)construções, (re)descobertas e (re)significações do saber da experiência cultural
na dialética das categorias etnometodológicas da prática/realização, da indicialidade,
da reflexividade, da accountability e da noção de membro.
Feliz, faceira e carregada de dados analisados transformados em
respostas científicas a pesquisadora veste-se de sonho, utopia, ousadia e fluxo
consciente do inacabamento da apreensão da realidade, segue o bloco com alegria
e esperança na convicção de que a mudança é possível. Refletir o lazer é um ato
político-social que amplia-se rumo à liberdade cidadã quando o saber da experiência
cultural passa a ser incorporado na pesquisa,no ensino e na extensão.
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Promenade en Liberté 2002
MÁRCIO MELO-PE

Com olhares críticos, em direção às suas experiências acadêmicas como
professores(as)-pesquisadores(as), responsáveis pelo processo de formação de
profissionais no domínio e campo do lazer, os brincantes, levam em conta o cenário
educativo-sociocultural em que se materializa a formação e atuação destes
profissionais. Os brincantes da pesquisa identificam a relevância da aplicabilidade
do saber da experiência cultural frente às questões mais amplas do mundo do
trabalho139 e das problemáticas frente às transformações sociais.
Para estes estudiosos, o saber da experiência cultural é uma fonte para
qualificar a práxis social, pois enquanto saberes construídos na prática social e
pedagógica do dia-a-dia desse ator social possibilitam relações teórico-práticas. Os
atores identificam o valor do resgate do saber experiencial como referência à
materialização de práxis de cunho revolucionário, crítico, criativo, participativo, no
domínio e no campo do lazer, numa perspectiva transformadora.

139

Ao tratar a práxis no campo de lazer, considerando-a como uma prática social, deve-se recuperar
espaços no mundo do trabalho, considerando as novas formas de saber, as quais germinam e
despontam das novas formas de fazer a práxis e formar um nova sociedade.
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Dentro do contexto dessas reflexões, identificamos nos atores enfatizes no
valor e as contribuições da práxis de lazer em prol de um projeto de emancipação
humana. Cada um(a) considerando suas próprias experiências apontaram
indicadores com eixos orientadores para profissionais no sentido reconhecer e
enfrentar o desafio de buscar respostas e/ou proposições que possam nortear a
práxis com contornos definidos e que realmente consigam apreender situações
reais. Ou seja, práticas de lazer valorizadas pelo atual contexto sociocultural
presente na complexidade do hoje, do agora. Parte integrante da dimensionalidade
da vida que

se apropria de conhecimentos o façam adquirir sentimentos de

pertencimentos e apropriação. Mas, sobretudo, propiciem elementos para que sua
formação se qualifique e o profissional acumule capacidades para identificar e
valorizar saberes próprios de sua prática social. Isso exige um trabalho sobre sua
relação com o saber da experiência.
E, como os e as brincantes comprometidos teoricamente com a produção do
conhecimento levantaram questões e fizeram referências acerca da epistemologia
no domínio e no campo do lazer. Deste modo, gerar reflexões acerca da
corporeidade que vive e produz o lazer pressupõe abordagens que garantam valores
culturais, éticos e estéticos educacionais, construídos por meio da interação
essencial do ser. Valores desenvolvidos na perspectiva da democracia cultural,
constituindo no ambiente do lazer um espaço autêntico onde o lúdico, a experiência
estética, a sensibilidade e a emoção sejam fertilizadas. As reflexões dos e das
brincantes, neste contexto, é uma fonte de indicadores relevantes, quando afirmam
que a experiência cultural é uma linguagem direta e imediata de comunicação e de
referencial do homem e da mulher no mundo. Estes indicadores nos levam a pensar
o lazer, real conquista cultural, através dos tempos, explodindo no tempo moderno.
Este é um estudo vivo de experiências, manifestações e comunicações
nascidas em momentos lúdicos. Cada aceitação dos(as) brincantes foi uma
brincadeira séria de pensar o lazer como condição prioritária para assegurar e gerar,
neste âmbito, novos valores para viver a corporeidade em plenitude, também pela
via do lazer como um processo construído com liberdade de escolha. A liberdade de
escolha à qual fazemos referência é a liberdade de poder decidir entre diferentes
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possibilidades de uma vida com práticas de lazer estimulantes e socializantes. Como
pergunta Carvalho (2001, p. 90):
Então, como fazer para que o modo de vida, sua forma de organizar,
não seja um obstáculo, mas seja um aliado da vida? Corpos,
conceitos, imagens e idéias reproduzem os modos de viver. A
sociedade forma sujeitos e por meio da arte, da literatura e da
ciência, é possível captar esses sujeitos, esses modos de viver, com
base em linguagens distintas.

Isto se materializa também no lazer, quando o vivemos numa dimensão
geradora de energias para nossa vida. Daí, o lazer pensado e vivido como práxis
que criam novas energias, se configura como momentos de tornarmo-nos
verdadeiramente humanos. Pois, compreendido como expressão da subjetividade
humana, da relação sensível e consciente e da variedade de elaborações mentais
criadoras140 para a construção de um novo estilo de vida, fica ancorado por
explosões interiores estimuladas pelo caráter, sensível, emocional, intuitivo,
intelectual, teleológico, judicativo, inerente às experiências de fluxo. Explosões que,
como nos alertam os estudos de Csikszentmihalyi (1999, p. 34), “é possível estender
o conceito de inteligência para que inclua a capacidade de diferenciar e usar todo
tipo de informação, incluindo sensações musculares, sentimentos e formas visuais”.
Isso nos faz entender ser necessário resgatar as condições objetivas,
educativas, socioculturais, políticas, valorizando na subjetividade de viver o lazer,
com sensações de ludicidade, prazer, fascínio, alegria, entendendo-o como um
tempo possível para viver experiências capazes de estabelecer formas de
comunicação e descobertas, o fluir sensível, que reconheça no ser.
O espírito humano se abre ao mundo. A abertura ao mundo revelase pela curiosidade, pelo questionamento, pela exploração, pela
investigação, pela paixão de conhecer. Manifesta-se pela estética,
pela emoção, pela sensibilidade, pelo encantamento diante do
nascer e do pôr do sol, da lua, da avalanche das ondas, das nuvens,
das montanhas, dos abismos, da beleza dos efeitos naturais dos
animais, do canto dos pássaros; e essas emoções vivas estimularão
a cantar, desenhar, pintar. Incita a todos os começos. O espírito
140

Mentes criadoras capazes de levar carga de energia ao sentido e significado do domínio do lazer,
“... o criador chega a um acordo com sua descoberta. O apelo da inovação raramente se atrofia, mas,
de modo geral, a descoberta seguinte é de um tipo mais amplo e integrador, com o criador
prosseguindo de maneira mais cheia de nuanças, unido as inovações mais diretamente àquilo que
aconteceu no passado do domínio e àquilo que os outros têm executado no domínio” (GARDNER,
1996, p. 298)
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humano se sentirá estimulado pela sua pertença ao mundo; de um
lado, há um sentimento de estranheza em relação a esse mundo; de
outro, o correspondente a nosso estatuto de filhos do cosmo,
estrangeiros no cosmo. (MORIN, 2002, p. 40)

Assim, o lazer não é um ‘simples entretenimento’. É nutrição, é alimento.
Significa uma transformação cultural de vida. Significa abrir caminhos e estimular a
expressividade para um “... desempenho muito mais guiado pela habilidade e beleza
dos gestos do que por sua funcionalidade, mais pelo prazer do que pela sua
utilidade. Trata-se do triunfo do estilo sobre a força” (VILLAVERDE, 2001, p.110).
A práticas de lazer propiciam a descoberta do fluxo quando contribuem
para desfrutarmos do encanto exercendo nossa dignidade. Nestas, a corporeidade
expressa diferentes linguagens que consistem em organizar, sistematizar propor e
socializar a práxis manifesta em impulsos de cunho sensível, formal e lúdico,141 de
criação, desafiando as condições possíveis em que surgem incertezas na busca do
apropriar-se de experiências sintonizadas ao contexto cultural.
A experiência, a possibilidade de que algo nos acontece ou nos
toque, 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, calar muito, ter paciência e dar-se tempo
e espaço. (BONDÍA, 2002, p. 9).

Pois é neste misto de criação, atenção e descobertas que surgem com
mais efervescência, as experiências culminantes. Experiência as quais a ludicidade
se manifesta em dimensões geradas pelo prazer, pela sensibilidade e pelas
descobertas de novos valores sociais, permeados de sentimentos de liberdade,
pertencimento, criação e (re)criação, impulsionados pela consciência crítica e
participativa daqueles(as) que vivem estes momentos de prelúdio do saber da
experiência cultural.

141

A descoberta do fluxo materializa-se dos impulsos do próprio ser. Dialogando com Schiller (2002,
p. 74) é possível compreender a relação entre o impulso sensível quer ser determinado, quer receber
o seu objeto; o impulso formal quer determinar, quer engendrar o seu objeto; o impulso lúdico, então,
empenha-se em receber assim como teria engendrado e engendrar assim como o sentido almeja por
receber.

281
É madrugada, o clarim entoa os acordes finais daquela frevança
epistemológica. Neste cenário, a lua que brilhou a noite inteira, flutuando no céu
começa sua despedida para dar espaço e chegança ao sol que derrama seus raios
por sobre as fantasias e as realidades dos e das brincantes que se despedem com
brilho nos olhos e com muitas outras narrativas para fazer.
Aqui, incorporados numa fantasia, o Caboclo de Maracatu, o Mateus do
Maracatu, a Passista, a Cigana, o Pierrô, o Pirata, a Bailarina, a Índia, o Rei do
Maracatu, a Fada Encantada, o Boêmio, a Julieta, a Madame Min, o Mágico, a
Imperatriz, todos e todas falam de realidades, apontam possibilidades e produzem
conhecimentos. Cada um e cada uma do seu modo, com suas referências,
concepções, desejos, utopias, criações, investigações, num belo, contagiante,
cientificamente seguro e emocionante bloco epistêmico deslizaram pelas avenidas
da vida, dando vida ao saber da experiência cultural no domínio e no campo do
lazer. E você, venha também fazer parte desse bloco.

Eu quero botar meu bloco na rua. Vida...
Eu quero botar meu bloco na rua. Vida...

Maracatu do Pátio de São Pedro 2002
MÁRCIO MELO-PE
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O LIVRE VÔO DO SABER DA EXPERIÊNCIA CULTURAL DOS(AS)
BRINCANTES EM LAZER: A CONSTRUÇÃO COLETIVA

DREAMING ATHENS
MÁRCIO MELO-PE

...é verdade que os sonhos mais fortes são elaborados em lugares profundos que escapam
aos olhares e pensamentos convencionados. O que não anula a verdade de que é a
cristalização que dá sentido às múltiplas situações anódinas da vida corrente. Deixando fluir
a metáfora, pode-se dizer que é a vivência que, em suas formas paroxísmicas, irradia as
diversas manifestações da existência do dia-a-dia. Constitui, de certa forma, o conservatório
energético desta última, sem o qual não se pode compreender a espantosa perduração do
ser, tanto social quanto individual. É o que faz do sensível, da naturalidade das coisas, o
verdadeiro fundamento do ‘corpo místico’ que é toda sociedade.
(MAFFESOLI, 1998, p. 186)

A

pós análises e interpretações e, junto com os e as brincantes, ter posto

o bloco na rua, a pesquisadora, numa intencionalidade lúdico-provocativa, apresenta
ao domínio e ao campo do lazer, três pressupostos ancorados no entendimento de
que o educador-pesquisador, através da descoberta do fluxo em práxis de lazer, ao
incorporar o saber da experiência cultural, na pesquisa, no ensino e na extensão,
qualifica e potencializa essa práxis, produzindo vida, ultrapassando limites,
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ampliando possibilidades de relação e de transformação no meio sóciocultural a
saber:

É

imprescindível assumir o pensamento complexo para discernir o

sentido e significado de propostas143 sobre o lazer nos diferentes
momentos

da

história

da

humanidade.

Mesmo

representativas,

asseguravam respostas reais em conformidade com a época. Um
pensamento complexo que resulte em respostas de rompimentos e
renovações em relação às cegueiras do conhecimento, o que impõe
pensar o lazer à luz das novas exigências, superando, portanto, as
lacunas

deixadas

ao

longo

do

tempo,

(re)descobrindo

e/ou

(re)interpretando a cada momento o sentido e o significado dos estudos do
lazer, sintonizados com a dinâmica do novo tempo.

APROFUNDAMENTO DO
CONHECIMENTO A
PARTIR DAS
PROBLEMÁTICAS DA
REALIDADE

É

AMADURECIMENTO DO
CAMPO CIENTÍFICO
CONSTRUÇÃO DE BASES
EPISTEMOLÓGICAS METODOLÓGICAS -

condição inegociável compreender que, atualmente, devido aos

avanços da ciência, da tecnologia, das relações sociopolíticas, as
informações necessitam ser transformadas em conhecimentos, tornandoas bem mais úteis à humanidade, considerando no lazer a diversidade e a
complexidade da práxis viva e propícia, a cumprir o papel de ampliar a
143

Aqui destacamos aquelas que centram suas preocupações em um fazer por fazer, em proposições
e/ou modelos medíocres, idiotizantes, alienantes, de caráter apolítico e acrítico, como também,
estamos pondo em questão estudos que, mesmo numa sintonia de avanços e superação destes
“mesmismos” teóricos, deixaram à margem das reflexões o fluir de descobertas nas quais o sensível,
o belo, o trágico, o cômico, coadunam numa expressão real de ser.
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capacidade reflexiva dos estudiosos do lazer em áreas, numa realidade
contraditória. O desafio que se coloca, ancora-se na necessidade de um
compromisso coletivo para a construção de um projeto coletivo-políticocultural, gerador de novas perspectivas de ações interdisciplinares de
caráter interativo/integrativo, que venham consolidar uma formação
humana enfatizando aspectos científicos, criativos, produtivos, valorativos,
dialéticos, em dimensões de cunho atitudinal, processual e participativo.
Mesmo com todos os limites expressos nos diversos setores da vida144, a
práxis no domínio e no campo do lazer é substancial para definir os
possíveis estilos de vida. Nessa direção, o conhecimento científico é
pertinente e estabelece relações mútuas e influências recíprocas, pondo
um elo indissolúvel entre a unidade e a diversidade.

É fundamental que, no domínio e no campo do lazer, as vivências
tenham como categorias relevantes, produtivas e criadoras novas
energias como a corporeidade, a educação, a práxis, o trabalho e a
cultura. É nesta dimensão, que durante o lazer, nos tornamos
verdadeiramente humanos. No domínio e no campo do lazer, como em
qualquer prática social transformadora, é necessário dedicação de tempo,
como por exemplo, o mesmo tempo que dedicamos ao trabalho, às
obrigações, como o aprendizado com atividade política em estreitas e
fluentes relações com o fluir da subjetividade, compreendendo igualmente
144

Vida dentro de condições objetivas, materiais e, espiritualmente essenciais à sua qualidade para a
maioria da população, dentre outras, lazer, trabalho, saúde, educação, habitação.
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as condições objetivas e subjetivas que se manifestam. Práxis que possa
provocar experiências de fluxo, ou seja, um viver para experimentar um
completo mergulhar na expressão, no pensamento, na emoção e na
intencionalidade do quefazer.

... se os homens são seres de quefazer é exatamente porque
seu fazer é ação e reflexão. É práxis. É transformação do
mundo. E, na razão mesma em que o quefazer é práxis, todo
fazer de quefazer tem de ter uma teoria que necessariamente
o ilumine. (Freire, 1983 p. 145)

viver desta práxis proporciona elementos norteadores e gerados pelas
transformações complexas planetárias, “quando altos desafios são correspondidos
por altas habilidades, então é mais provável que o profundo envolvimento que
estabelece o fluxo à parte da vida comum ocorra” (CSIKSZENTMIHALYI, 1999, p.
37). E, nessa práxis a experiência oferece de um todo vivido, melhora a qualidade
de vida e aprendemos a amar o que temos, descobrindo pilares sobre os quais
construímos a vida, a partir das pistas sobre o modo como o universo funciona.
Neste desvelar epistemológico, caminhos foram trilhados.
(Re)desenhamos a “paisagem do lazer” anunciando e propondo subsídios
de incorporação do verdadeiro, do belo e do bom. Vislumbra-se neste estudo
expressões da sensibilidade humana em práxis no domínio e no campo do lazer
vividas com o saber da experiência cultural, em que educação foi a avenida, a
corporeidade a expressividade possível e o lazer um tempo de conquista,
sociabilização e apropriação do conhecimento da vida numa perspectiva de
(re)criação e transcendência humana.
Como sempre existe um término. Mas, nem sempre um fim. Aqui é um
recomeço uma contínua vontade do fluir. Duas proposições: 1) a realização de um
Seminário Propositivo a ser vivido por todos os presentes que desejarem; 2)
apresentamos, a seguir, uma Rede Estruturate Conectiva tecida pelas categorias
empíricas do estudo. Ou seja, extraída das narrativas dos atores e que sugere novos
estudos no campo do lazer.
Vamos recomeçar!!!!!
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APETRECHOS EXPERIÊNCIAS: OS ANEXOS DO ESTUDO

STILL LIFE WITH SIMPLE THING
MÁRCIO MELO-PE

Composições, sons, luzes, cuidados, trocas, contatos, registros, montagens.
Afinal, a experiência é a forma de progresso, dentro de uma determinação
específica ou não, subjetiva ou não. Para ser mais coerente, não conta apenas o
resultado final, mas também a história contada no caminho percorrido nessa
experiência: suas pedras, seus obstáculos e, sobretudo, a esperança de conseguir
chegar a um objetivo (PINTO, 1996, p.101).
Daí a intensidade soberana das emoções musicais, que também faz com que elas
se estendam, ao vivo, de coração a coração. (SNYDERS, 1992, p. 79).

O

s anexos do estudo:

Anexo 01 – Modelo do convite banca examinadora.
Anexo 02 – E-mails e contados para uso das imagens da arte do artista Márcio
Melo
Anexo 03 – Modelo do protocolo de registro para o mapeamento do estado da
arte.
Anexo 04 – Convite para entrevista-narrativa.
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Anexo 05 – Síntese retorno dos professores(as) pesquisadores(as) – brincantes ao
convite.
Anexo 06 – Modelo do texto norteador para entrevista-narrativa.
Anexo 07 – Protocolo de identificação – mapa nominal, instituição de origem.
Anexo 08 – Protocolo – mapa individual para anotações de dados, pistas e
destaques expressos pelos brincantes da pesquisa.
Anexo 09 – Mascote da tese entregue aos e as brincantes no final de cada
entrevista narrativa.
Anexo 10 – modelo do e-mail de agradecimentos enviados aos e as brincantes
pela participação na entrevista narrativa.
Anexo 11 – Modelo do e-mail solicitando, de cada brincante, elaborar, em no
máximo duas laudas, um cv – currículo vida.
Anexo 12 –

Modelo de alguns dos e-mails de agradecimentos enviados aos e as
brincantes a cada currículo vida recebido.

Anexo 13 –

Modelo do protocolo de organização transcrição das fitas – relação
dos colaboradores

Anexo 14 –

Modelo de alguns dos e-mails de agradecimentos enviados aos
colaboradores.

Anexo 15 –

E-mails e contados para uso das imagens da arte do artista Márcio
Melo.

Anexo 16 –

Modelo de convite defesa da tese.

Anexo 17 –

Modelo do cartaz do seminário temático - seminário propositivo de
tese.

Anexo 18 –

Modelo do certificado entregue aos participantes do seminário
temático.
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ANEXO 1 – MODELO DO CONVITE BANCA EXAMINADORA
CONVITE

FREVO 2002
MÁRCIO MELO-PE

Ai de nós, educadores, se deixarmos de sonhar sonhos possíveis (...).
Paulo Freire(1986 p. 99)

Estimado(a) Professor(a),

EDUCAÇÃO-CORPOREIDADE-LAZER: saber da experiência cultural em
prelúdio, é o título da Tese que defenderemos no dia 30 de maio próximo, às 16:00, no
Auditório da Biblioteca Central da UFRN, sob a orientação da Professora Drª. Kátia Brandão
Cavalcanti, junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação na UFRN.
Com a certeza de que a escolha dos membros da Banca Examinadora da Tese é uma
decisão de extrema relevância, sentido e significa para o autor do estudo, a orientação e a
comunidade científica, gostaria de saber da possibilidade de poder contar com sua presença
como membro nesse momento singular da nossa vida acadêmica. Para a escolha dos membros
da Banca de nossa tese, levamos em conta três aspectos os quais consideramos fundantes para o
fluir do saber necessário para esse momento de realizações e júbilos.
O primeiro aspecto foi considerar o prazer de poder compartilhar esse momento
com pessoas que amamos, respeitamos e admiramos como Ser Humano de beleza e sabedoria.
O segundo aspecto, a certeza das pertinentes contribuições advindas das análises
críticas de uma pessoa que soma sabedoria, ética, compromisso e humanidade.
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O terceiro aspecto, por acreditar que o tema abordado no estudo, sem dúvida, será
potencializado e qualificado, a partir das reflexões que poderão ser provocadas pela leitura de
uma pessoa que produz conhecimento com sensibilidades e contextualidades sóciopolíticoculturais.

Pensando assim, seu nome foi escolhido por contemplar cada um desses aspectos

como pessoa e como pesquisador.
Ficaremos honradas com seu aceite.
Aproveitamos a oportunidade, para informar também que, como desdobramento da
Tese, realizaremos um Seminário Propositivo, no dia seguinte, 31/05, esperando contar com
sua colaboração.
SEMINÁRIO PROPOSITIVO – PERSPECTIVAS DE ANUNCIAÇÃO DOS ESTUDOS DE TESE

Objetivo:
Congregar profissionais em torno de reflexões epistemológicas sobre formação do educador,
saberes da experiência cultural e corporeidade, aprofundando aspectos da produção e
sistematização do conhecimento na graduação e na pós-graduação.
Universo Participante:
Alunos, professores, técnicos no domínio e no campo da Educação, Educação Física, Lazer,
Corporeidade, dentre outros afins.
Data: 30 e 31 de maio de 2003

Local: Auditório da Biblioteca Central – UFRN.

Programação:
1º. Dia Tarde – Defesa de Tese.
2º Dia Manhã – Palestra: Temática Norteadora - Saberes e Docência.
Tarde – Palestra: Lazer, Emoções, Formação e Intervenção.
Noite – Mesa Redonda: Temática Norteadora – Assinatura Simbólica de Convênio
Institucional.

Grata
Tereza França

ANEXO 2 – E-MAILS E CONTADOS PARA USO DAS IMAGENS DA
ARTE DO ARTISTA MÁRCIO MELO
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SOLICITAÇÃO
Olá Sr. Márcio Melo,

Sou Tereza França, pernambucana, resido em Recife-Pe. Professora Mestre na UFPE,
atualmente estou em fase de conclusão de tese de doutorado na UFRN.
Bem, o assunto é o seguinte:
Navegando pela Internet a busca de imagens interessantes, belas e culturalmente
sensíveis para ilustrar minha tese, a qual trata sobre os saberes da experiência cultural, encontrei um
site com belíssimas imagens. Fiquei apaixonada, pois além da beleza e da arte dos quadros, os
mesmos preencheram expressavam o que procura para cada capítulo da tese.
A tese rompe com os padrões tradicionais, pois não se pode falar e/ou escrever sobre
cultura e arte adotando rígidos princípios científicos. Evidentemente estou tomando todos os cuidados
paragarantir a coerência, os princípios e os pressupostos científicos. Entretanto, nada que possa ser
um quadrado ou algo sem alma.
Daí, por ser o teu contato que o site informa, ficaria muito feliz em poder receber sua
concordância para ilustrar minha tese com esta arte bela que fala de nosso frevo pernambucano, do
Nordeste, em fim do Brasil.
Também seria muito bom incluir na tese um pouco sobre você. Para tanto, caso concorde,
gostaria que você escrevesse um pouco sobre seu currículo vida. Veja bem, este CV difere um pouco
do tradicional Currículo Lattes. É falar de forma leve, quem sabe até poética, sobre sua história vivida a
partir de tuas experiências culturais.
Este CV também foi feito pelos meus 15 atores de pesquisas que foram entrevistados.
Bem, qualquer dúvida, por favor, disponha.
Grata
Parabéns pelo site.
Tereza França

AUTORIZAÇÃO – contato 1

Oi Tereza, tudo bem?
A principio eu gostaria de afirmar que estou de acordo com a utilização de minhas
pinturas para ilustrar sua tese. Eu acho a idéia muito boa principalmente por não ser para fins
comerciais. Será que eu poderia obter uma copia deste trabalho no final? Isto me agradaria
muito. Quais são as imagens que você gostaria de utilizar?
As imagens que estão no meu web estão boas para serem reproduzidas ou você
gostaria de tê-las em formato maior?
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Quanto ao CV precisaria de um exemplo mais concreto para poder escrevê-lo. Você
mencionou ter exemplos escritos por atores, será que eu poderia ler um deles?
Espero noticias suas.
Um abraço.
Marcio Melo.
AUTORIZAÇÃO – contato 2
Oi Tereza, tudo bem?
Recebi teu último e-mail e continuo achando tudo muitíssimo interessante e muito
contente de participar.
Eu preciso saber quais são as imagens que você quer utilizar, são muitas pinturas
que estão no site e preciso saber de quais você esta falando (tenho impressão que são as
pinturas do carnaval pernambucano que ilustrei uma vez), pra poder te enviá-las em formato
maior. Eu gostaria que você me mencionasse neste projeto com apenas algumas palavras de
reconhecimento, como por exemplo, ilustrações do artista Márcio Melo.
Márcio Melo, Arquiteto e pintor pernambucano, residindo no Canadá a quinze anos
tem mostrado suas pinturas no Canadá, no Brasil e na Europa.

ANEXO 3 – MODELO DO PROTOCOLO DE REGISTRO PARA O
MAPEAMENTO DO ESTADO DA ARTE
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Orientação básica aos colaboradores:
1. Onde: Nos Resumos e/ou Textos Completos.
2. Como: Em Pôster (PO) – Tema Livra (TL) – Comunicação Oral
(CO) – Mesa Temática (MT) e Palestra – Conferência.
3. Olhar: O Título – Objetivo – Justificativa – Palavras Chaves.
4. Registro: Com um X e com anotações.
5. Procedimento: Usar um protocolo para cada trabalho.
Obs. Não deixar de registrar o quantitativo total de trabalhos no domínio
e no campo do lazer, em cada edição, mesmo não abordando as
categorias saberes e competências.
TÍTULO
PALAVRAS
CHAVES
CIDADE/UF
EVENTO
EPENN
1997
1998
1999
PO TL
CO
MT
EVENTO
ENAREL
1997
1998
1999
PO TL
CO
MT
AUTOR(A)
Grado(a). Mdo(a) Ddo(a)
Espdo(a)
Vinculação
IES
Vinculação
com a
disciplina de
Recreação
ou Lazer
Vinculo com
GP

Págs.

ENDIPE
2000
2001
PAL
CONF
CONBRACE
2000
2001
PAL
CONF
Ms

Dr(a)

OBRIGADA

ANEXO 4 – CONVITE PARA ENTREVISTA-NARRATIVA
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – CCSA
LINHA DE PESQUISA CORPOREIDADE E EDUCAÇÃO
Prezado(a) colega,
Estando em fase conclusiva do Doutorado em Educação – UFRN, sinto-me
honrada, como pesquisadora e profissional que estuda acerca do domínio do lazer,
em convidá-lo a compor o grupo de atores de minha pesquisa que tem como título
provisório: “EDUCAÇÃO – CORPOREIDADE – TRANSFORMAÇÃO: saber da
experiência cultural, um prelúdio para a formação e a práxis de profissionais no
domínio do lazer”, sob a orientação da Profª. Drª. Kátia Brandão Cavalcanti – Base de
Pesquisa Corporeidade Educação – UFRN
Para eleger os atores do universo de pesquisa-profissionais da Educação
Física e Educação que atuam no domínio do Lazer, foram delimitados os seguintes
critérios:
1. Ser Profissional atuante na área da Educação Física e/ou Educação;
2. Ter Formação ou estar em processo de formação em Curso de Pós-Graduação –
Mestrado ou Doutorado;
3. Ter produzido e publicado em periódicos especializados no domínio e no campo
do Lazer nos últimos cinco anos;
4. Ter publicado nos anais do CONBRACE, ENAREL, ENDIPE e/ou ANPED, pelo
menos, nas últimas três edições de cada um desses eventos;
5. Ter publicações abordando temáticas, tais como formação profissional, saberes,
competências, corporeidade e/ou práxis social;
6. Atuar no domínio e no campo do lazer, como professor(a)-pesquisador(a)orientador(a), no ensino superior em nível de Graduação e/ou Pós-Graduação.
7. Participar como pesquisador (a) integrante de Grupos de Pesquisas (CNPq, CBCE
e/ou instituição de ensino superior).
Por atender tais critérios o seu nome foi indicado. Agora, resta-me saber seu
acordo, disponibilidade, interesse e atenção acadêmica em compor o universo de
atores, o que, reafirmo, é um enorme prazer, orgulho e, conseqüentemente, uma
larga contribuição à comunidade científica pelo seu compromisso e reconhecida
competência.
Bem, antes de tudo, partindo de reflexões lúdicas e brejeiras, consciente da
chegada de um dos principais momentos, para atender exigências científicas do
estudo e honrar compromissos profissionais assumidos ao ingressar no doutorado,
como nordestina “caba da peste”, rompendo um pouco as convenções, a partir de
uma linda canção, quero falar de onde venho, o que trago comigo, expressando uma
dada cultura, enfim, falar de minha corporeidade-pesquisadora.
Sou coração do folclore nordestino,
Eu sou Matheus e Bastião do Boi-Bumbá,
Sou o Boneco do mestre Vitalino
Dançando uma ciranda em Itamaracá
Eu sou um verso de Carlos Pena Filho
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Num frevo de Capiba
Ao som da Orquestra Armonial
Sou Capibaribe
Num livro de João Cabral
Sou mamulengo de São Bento do Una
Vindo num Baque Solto de um Maracatu
Eu sou um Auto de Ariano Suassuna
No meio da Feira de Caruaru
Sou Frei Caneca no Pastoril da Faceta
Levando a Flor da Lira pra nova Jerusalém
Sou Luis Gonzaga
E eu sou do mangue também
Eu sou mameluco
Sou de Pernambuco
Sou Leão do Norte.
Eu sou mameluco
Sou de Pernambuco
Sou Leão do Norte.
(Lenine / P. César Pinheiro
Canta Elba Ramalho)

A criação da tese...
Nesse misto cultural, situa-se minha tese, a qual se configura como intenção e
intencionalidade de consolidar contribuições à qualificação de profissionais em
processo de formação e atuação no domínio do lazer. Tais contribuições estão sendo
geradas no sentido e significado do papel desse profissional na construção de um
mundo mais criativo, humano, sensível, e, sobretudo, digno e propício para viver
práticas de lazer na dimensionalidade cultural de quem as oferecem, sistematizam e
vivem. É uma produção que, ao considerar a adversidade e desigualdades sociais,
dentre outras, a longevidade, aposentadoria antecipada, desemprego, fome, ausência
de uma política de saúde e educação para a maioria da população, busca refletir e
intervir nessa realidade, para, dentre as possibilidades, vislumbrar a melhoria da
qualidade de vida.
Nessa fase de conclusão, que está se consolidando um especial
acontecimento e amadurecimento político em nosso país, que impulsiona o renascer
de possibilidades e pistas de emancipação social, busco, junto com um coletivo de
pesquisadores de reconhecimento nacional e internacional, comprometidos com os
avanços no domínio do lazer, refletir acerca de práticas que possam estimular a
criatividade para aproveitar um tempo com prazer e ludicidade, numa perspectiva de
descoberta do fluxo1 à luz da configuração do eixo sociocultural de nosso tempo.

1

A descoberta do fluxo, levando em conta os estudos de Csikszentmihalyi (1999), significa resgatar as
condições objetivas, educativas, socioculturais, políticas, valorizando na subjetividade de viver o lazer,
com sensações de ludicidade, prazer, fascínio, alegria, entendendo-o como um tempo possível para
viver experiências capazes de estabelecer formas de comunicação e a descoberta do fluir sensível,
inerente às experiências de fluxo.
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Neste fluir, o objetivo da tese é pesquisar, desvelar e interpretar à luz do
pensar de pesquisadores no domínio do lazer, que contribuições significativas são
advindas do conhecimento que resgata saberes da experiência cultural, mediados
pela corporeidade, os quais potencializam e qualificam profissionais durante seu
processo de formação e atuação.
Esta opção investigativa resulta de experiências e estudos acadêmicos vividos
durante 25 anos acerca da formação profissional, o que, portanto, dá elementos para
ressaltar que sua relevância científica reside no fato de que pretende aprofundar
estudos explicitando sob que bases epistemológicas apóiam-se as produções e
sistematizações atuais no campo de formação e de atuação no domínio do Lazer.
Portanto, poder contar com seu apoio e competência para coletar os dados
necessários ao estudo, é fundamental. É, sim uma condição indispensável para
finalizar a tese e contribuir com o domínio do lazer.
Assim, quando na próxima edição do ENAREL, em Santa Cruz do Sul – RS,
preciso dispor de 01 hora para realizar, com você, uma entrevista-narrativa.
A metodologia para essa entrevista-narrativa:
1. Envio do contive de participação, via correio eletrônico;
2. Receber a resposta, também, via correio eletrônico;
3. Envio do texto norteador, contendo as duas perguntas da entrevistanarrativa;
4. Encontro, de 01 hora, no 14º ENAREL para realizarmos a entrevistanarrativa.

Agradeço a atenção, apoio e contribuição.
Um forte abraço.
Tereza França – UFPE/UFRN
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ANEXO 5 – SÍNTESE RETORNO DOS PROFESSORES(AS)
PESQUISADORES(AS) – BRINACANTES AO CONVITE
... Fico imensamente feliz em participar desta sua fase de desenvolvimento acadêmico. Aceito o
desafio com o maior prazer. Vemos-nos no Enarel...
... Recebi, com muita satisfação, o convite para participar de sua pesquisa. Saiba que, se eu
puder colaborar com seus estudos será uma grande honra, pois também venho acompanhando
com admiração os seus estudos e intervenções no campo do lazer.
Posteriormente agendaremos um horário para a entrevista-narrativa no Enarel...
...Será uma honra e um GRANDE prazer participar da construção de seu trabalho!!!!!
...Sinto-me honrado em participar. Pode contar comigo. Meu vôo para Porto Alegre já será
depois de amanhã. Amanhã estou a sua disposição para algum questionamento prévio e
conversaremos durante o Enarel quanto tempo você achar necessário...
... será um prazer poder contribuir com a sua pesquisa. Encontraremos no ENAREL. Viajo
amanhã, dia 13, pela manhã...
...Só agora abri seu e-mail e estou indo para o ENAREL amanhã cedo. Podemos conversar um
pouco por lá e verificar se tenho pique para entrar no seu estudo. Grande abraço e até lá! ...
...Aceito com prazer seu convite. No entanto, não disponho de recursos para ida
ao ENAREL. Você poderia fazer uma escala, na ida ou no retorno, em Londrina? Caso
afirmativo gostaria que conversasse com meu grupo de estudos...
...Tudo bem. Por enquanto está tudo certo que vou à Curitiba e, aí podemos fazer as
entrevistas. Beijos saudosos...
Infelizmente não estarei no Enarel, pois tenho uma mesa em outro Congresso na mesma data...
Infelizmente não poderei estar no Enarel, neste ano, pois assumi um compromisso para um
evento aqui na UEG nesta mesma data...
... Como vai? Espero que bem. Fiquei interessadíssima em sua tese e gostaria muito de poder
contribuir contigo neste momento. O único problema é que não vou ao próximo Enarel, e
mesmo se quisesse, a essa altura não teria como. Seria possível pensarmos num outro encontro
para essa entrevista? Você não vai à reunião do GT-Lazer em Campinas no final de
dezembro? Coloco-me à disposição para participar da pesquisa, veja quais as possibilidades
para isso ou mesmo se elas existem - não sei como andam seus prazos. De qualquer forma, fico
feliz por ter sido lembrada, e se você julgar conveniente, podemos iniciar os contatos
imediatamente.
Um grande abraço...
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ANEXO 6 – MODELO DO TEXTO NORTEADOR PARA ENTREVISTANARRATIVA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – CCSA
LINHA DE PESQUISA CORPOREIDADE E EDUCAÇÃO

Autora: Tereza França - UFPE/PPGE-UFRN
Orientadora: Kátia Brandão - PPGED-UFRN
A academia, tanto da área da Educação Física como da área da Educação, tem buscado
aprofundar bases epistemológicas centrando esforços em publicações de livros e de artigos. No
entanto, entendemos que ainda carece de estudos sobre o que consideramos um dos pilares
essenciais para a formação e atuação do profissional no domínio do Lazer, ou seja, tratar
questões acerca dos saberes da experiência cultural, tomando como fonte a produção de
pesquisadores já consagrados pela comunidade científica.
Dentre os dados2 científicos que tomamos para ratificar essa afirmação, os trabalhos
científicos até então publicados em eventos apontam que não existem abordagens sobre o trato
dos saberes da experiência cultural durante o processo de formação e atuação de profissionais
no domínio do lazer.
Por outro lado, a exaltação ao conhecimento sustentado pela racionalidade técnica, em
particular na Educação Física e na Educação, não atendendo as atuais exigências sociais,
estimulou e tem estimulado pesquisas no sentido de superar equívocos provocados por
concepções de práticas no domínio do lazer, como também, romper com o distanciamento
dessas práticas de uma visão crítico-cultural-epistemológica.
Visão, a qual, muitas vezes, por
[...] causa dessa desatenção, constantemente oscilamos entre dois extremos:
durante a maior parte do dia estamos imersos na ansiedade e nas pressões do
trabalho e das obrigações e, nos momentos de lazer, tendemos a viver no tédio
passivo. (CSIKSZENTMIHALYI, 1999, p. 8)

2

Dados resultantes de uma pesquisa de base, realizada com a colaboração dos(as) bolsistas do NIEL-UFPE e da
Base de Pesquisa Corporeidade e Educação - UFRN, sobre a produção do conhecimento no Lazer, cuja fonte foi
constituída pelas publicações das três últimas edições do CONBRACE e das cinco últimas edições do ENAREL.
Todos os dados coletados através dessa pesquisa de base estarão sendo divulgados quando da elaboração final da
tese.
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Está atento a esta realidade representa assumir uma postura crítica frente as decisões
para superar posições equivocadas que nos fazem ignorar a diversidade e complexidade
cultural que são características inerentes à sociedade de hoje.
Dentre estas, as práticas de lazer que, dependendo de seu sustentáculo prático-teórico,
revelam, em essência, os avanços significativos para a melhoria da qualidade de vida.
Esses distanciamentos de um arcabouço dialético causam vítimas e se constituem em
propósitos desagregadores, os quais ignoram fundamentos epistemológicos para se saber lidar
com a diversidade cultural no mundo do lazer. E, pouco a pouco, coloca determinantes para a
reificação do medo alienante3, causador de frustrações, invocador de idéias reducionistas em
relação a estilos de vida, de mera utilidade dotada de valores que funcionam como uso e troca.
O que buscamos com este estudo é contribuir com elementos teórico-práticos para
romper com o mesmismo e apontar elementos de ruptura com esse pensar separador que, por
diferentes vias e convincentes canais, reduz, equivocadamente, o valor de ser no mundo e do
sentido e significado do lazer neste contexto.
Isso impõe também, incorporar pensamentos que distinguem e unem descobertas no
domínio do lazer, que através de práticas livres, críticas, autocriativas, criadoras e culturais, o
ser, em sua totalidade de sábio e louco, trabalhador e lúdico, empírico e imaginário, político e
ingênuo, econômico e consumista, prosaico e poético, ou seja, objetivo e subjetivo, (re)cria e
socializa o que produz e o que transforma, desencadeando o fluxo de conhecimento.
Esse resgate científico-sociocultural apresenta-se como possibilidade de tratar o
conhecimento no processo de formação e atuação do profissional no domínio do lazer, tanto
sob a égide de saberes da formação profissional, saberes das disciplinas e saberes curriculares,
como alerta Borges (1998), mais, sobretudo, aprofundando estudos e sistematizações acerca
dos saberes da experiência cultural. Tais saberes são aqui entendidos como toda e qualquer
experiência construída e/ou vivida na práxis social, ou seja, os saberes que são construídos e
expressos pela via das manifestações da vida cotidiana dos profissionais, o assistir a um filme,
a copa do mundo, as olimpíadas, um jogo de várzea, uma apresentação de repentistas, uma
apresentação musical, um espetáculo de dança, as experiências de uma viagem, os valores
culturais dos ciclos folclóricos, uma visita a uma exposição, a vivência em atividades e/ou
esportes de aventura, enfim, as experiências vividas junto à cultura no dia a dia.

3

Aqui reificação é, conforme expresso no Dicionário do Pensamento Marxista (1988, p.314), um “caso especial de alienação,
de mecanismos que transformam os seres humanos em seres semelhantes a coisas, que não se comportam de forma humana,
mas de acordo com as leis do mundo das coisas”. Na mesma direção, Faure (1974), em “Aprender a Ser”, afirma que o homem
está sujeito, em qualquer lugar, a fatores de divisão, de tensão, de medo e de discórdia. O homem, não pode deixar ser afetado
nas diferentes camadas do seu Ser pelas estruturas contrárias às exigências da justiça e da harmonia.
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Experiências que, sintonizadas com o fluir de práticas de lazer, se configuram num
prisma de abordagens com múltiplos olhares, refletindo quanto e de que forma as descobertas
do fluxo podem levar de forma mais espontânea, criativa, cultural e politicamente situada no
contexto das relações no mundo do trabalho e no mundo do lazer. Mundos frutíferos para
favorecer escolhas de estilos de vida, que podem ser alimentados por possibilidades de viver
vidas mais ricas e estimulantes, que provocam um fluir da ludicidade, do prazer, do fascínio, da
alegria, da realização do ser.
O que significa entendê-los como próprios dos momentos de experiências que
estabelecem formas de comunicação consigo e com o mundo. Neles, o fenômeno lúdico pode
desencadear um processo de conscientização através de ações críticas e criadoras. Significa,
necessariamente, uma transformação cultural construída pelo conjunto social. Significa abrir
caminhos e estimular a expressividade com a “possibilidade de atividades que provocam
valiosas experiências corporais, enriquecedoras da cultura corporal das crianças, em particular,
e do home, em geral”. (COLETIVO DE AUTORES, 1992, p.77).

Nesse sentido, como alerta Borges (1998, p. 51), a partir “dos saberes da experiência os
professores julgam: sua formação anterior ou sua formação ao longo da carreira; as reformas
introduzidas nos programas e currículos; as inovações metodológicas e sua adequação à
realidade”. Saberes que resultam da interação com outros sujeitos e em relação com a
pluralidade dos demais saberes disponíveis”.
Saberes que resultam da cultura, o que justifica estudar a proveniência e os processos de
apropriação do saber construído na sua práxis cotidiana, e, precisamente, saberes da
experiência cultural, que se constituem como essenciais para subsidiar e qualificar o processo
formativo e de atuação de profissionais no domínio do lazer, na medida em que revelam o
acúmulo de experiências próprias e extraídas da cultura.
Essa dimensão epistemológica desenha um diálogo estreito entre cultura e lazer e,
conseqüentemente, impõe uma reflexão sobre a corporeidade que vive essa cultura, e, sobre o
lazer numa dimensão do corpo que brinca, do corpo que se aventura, do corpo que se encanta,
do corpo aberto aos prazeres da natureza, do corpo que reflete a beleza estética de suas linhas
ao dançar. Enfim, numa dimensão de corporeidade plena. Como forma de construir, vivenciar
e/ou experimentar a realidade de forma lúdica, prazerosa. Implica também, pensar na
corporeidade vivida num mundo contraditório, num mundo de relações consigo, com outros
corpos, com o mundo natureza, com o mundo cultural, vivendo práticas numa perspectiva
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criadora, nascida do impulso de criação, desafiando as condições possíveis em que surgem as
incertezas, a partir das quais o sujeito apropria-se de saberes.
Encontra-se aqui, um campo energético de grande reciprocidade, o qual “é resultante de
uma ação recíproca entre os impulsos sensível (vida) e formal (forma), identificando-se com a
humanidade do homem” (COSTA, 2000), ressaltando-se a necessidade de saberes orientadores
para viver práticas de lazer em estreitas e fluentes relações – lazeres-saberes-culturas – em
condições objetivas que estes se manifestam.
Desse modo, os saberes da experiência cultural conformam um eixo formador, numa
dimensão ampla, para além das experiências resultantes no campo profissional, que norteia o
processo formativo e atuante no domínio do lazer.
Assim, atribuindo outros sentidos e significados aos saberes científicos, disciplinares e
curriculares, exigindo uma postura epistemológica que venha romper com a racionalidade
técnica proporcionando, nesse domínio, a “reflexão na ação, da reflexão sobre a ação e da
reflexão sobre a reflexão na ação” (SCHÖN, 2000), para valorizar práticas de lazer em busca
da descoberta do fluxo, desfrutando o encanto e a magia cultural dessas práticas.
Consiste em organizar, sistematizar, propor e socializar práticas em que sejam
garantidas apropriações de experiências sintonizadas ao contexto cultural de quem se vive.

Da intencionalidade da pesquisadora lúdico-provocativa, proponho três exigências
mobilizadas pelos saberes da experiência cultural no domínio do lazer:

1. É imprescindível assumir o pensamento complexo para discernir o sentido e significado
de propostas4 no domínio do lazer, que, apesar de representativas e carregadas de
respostas conforme seu contexto, carecem de questionamentos à luz de um pensamento
complexo para romper com as cegueiras do conhecimento. Impõe-se pensar o lazer à
luz das novas exigências, superando as lacunas deixadas ao longo do tempo,
(re)descobrindo e/ou (re)interpretando o sentido e o significado de estudos sintonizados
com a dinâmica do novo tempo;

2. É condição inegociável compreender que atualmente, devido aos avanços da ciência, da
tecnologia, das relações sociopolíticas, o conhecimento deverá dar conta da diversidade
4

Aqui destacamos àquelas que centram suas preocupações em um fazer por fazer, em proposições e/ou modelos medíocres,
idiotizantes, alienantes, de caráter apolítico e acrítico. Como também, estamos pondo em questão, estudos que mesmo numa
sintonia de avanços e superação destes “mesmismos” teóricos, deixaram à margem das reflexões o fluir de descobertas nas
quais o sensível, o belo, o trágico, o cômico, harmonizam-se numa expressão real de ser.
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cultural. E, mesmo com todos os limites expressos nos diversos setores da vida5, as
práticas no domínio do lazer são substanciais, quando vividas com influências
recíprocas, pondo um elo indissolúvel entre a unidade e a diversidade, para definir
possíveis estilos de vida com qualidade;

3. Tomar atitudes frente às práticas no domínio do lazer, refletidas, construídas e
mobilizadas pelos saberes da experiência cultural, colocando-se em questão sua
relevância de criação de energia nova. Assim, exige-se profundidade e dedicação de
tempo, do mesmo modo que se exige ao trabalho e obrigações, ampliando-se, de igual
modo, a qualificação do nosso aprendizado com o trabalho, com a atividade política,
com o compromisso científico, provocando experiências de fluxo, ou seja, um viver
para experimentar o mergulhar completo na expressão, no pensamento, na emoção e na
intenção.

Diante do exposto, as perguntas para nossa entrevista de pesquisa são:

1. Levando em conta seus estudos, pesquisas e intervenções no domínio e no campo do
lazer, por gentileza, faça uma reflexão crítica sobre o texto norteador do estudo.

2. A partir de seus estudos, pesquisas e intervenções no domínio do lazer, como você situa
e incorpora na formação e atuação de profissionais nesse domínio as contribuições dos
saberes da experiência cultural?

Obrigada pela participação, colaboração e apoio nesta pesquisa.
Tereza França
Doutoranda em Educação-UFRN

5

Vida dentro de condições objetivas, materiais e espiritualmente essenciais à sua qualidade para a maioria da população, dentre
outras, lazer, trabalho, saúde, educação, habitação.
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ANEXO 7 – PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO –
MAPA NOMINAL - INSTITUIÇÃO DE ORIGEM.
Relação dos(as) brincantes da Pesquisa.
Autora: Profª. Dda-UFRN Tereza França-UFPE
Orientação: Profª. Drª. Kátia Brandão – UFRN
NOME

INSTITUIÇÃO

01

Alcyane Marinho

LEL-UNESP - Rio Claro

02

Antonio Carlos Bramante

UNICAMP/FEF

03

Cristiane Ker de Melo

CDE/DEF/UFSC

04

Christianne L. G. Werneck

CELAR/DEF/UFMG

05

Elza Margarida Peixoto

UEL

06

Elizabeth Jatobá

UFRN

07

Gisele Maria Schwartz

UNESP - Rio Claro

08

Giuliano G. de A. Pimentel

UNICAMP

09

Heloisa Turini Bruhns

UNICAMP/FEF

10

Humberto Inácio

UFPR

11

Leila Mirtes S. M. Pinto

CELAR/UFMG

12

Maurício Roberto

UNICAMP/FEF

13

Nelson Marcellino

UNIMEP

14

Ricardo Uvinha

SESC Santo André

15

Sandoval Villaverde

UNICAMP
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ANEXO 8 – PROTOCOLO – MAPA INDIVIDUAL PARA ANOTAÇÕES
DE DADOS, PISTAS E DESTAQUES EXPRESSOS PELOS
BRINCANTES DA PESQUISA

Dados e destaque dos Atores da Pesquisa. Profª. Dda – UFRN Tereza França –
UFPE – Orientação: Kátia Brandão – UFRN.
NOME
01

Registros:

INSTITUIÇÃO

DIA

HORA

LOCAL

321

ANEXO 9 – MASCOTE DA TESE ENTREGUE AOS E AS BRINCANTES
NO FINAL DE CADA ENTREVISTA NARRATIVA

A MASCOTE
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ANEXO 10 – MODELO DO E-MAIL DE AGRADECIMENTOS ENVIADOS
AOS E AS BRINCANTES PELA PARTICIPAÇÃO NA
ENTREVISTA NARRATIVA
Após 12 dias em outras terras brasileiras, retorno para Recife de bagagem
renovada, feliz com certezas e incertezas. E, sobretudo, com muito trabalho a realizar
em nível da tese a qual foi, consistentemente, alimentada pelos atores.
Quero, portanto, agradecer.
Aos atores, homens e mulheres, pela competência, apoio, atenção, respeito,
disponibilidade e seriedade em relação ao trabalho. O resultado final será uma
conquista coletiva.
A Miria Burgos, Ademir e a toda equipe da UNISC – ENAREL 2002, por todo
carinho, atenção e disponibilidade em colaborar para a realização da EntrevistaNarrativa.
A Elzinha e ao Manuel pela carinhosa recepção em Londrina.
A Aninha e a Brisa pela companhia alegre e infantil.
Ao Colegiado do Curso da UEL pela atenção e aprendizado em nosso encontro.
Ao Grupo de Pesquisa da UEL, Coordenado por Elzinha, pela troca de saberes.
A Malila e ao Léo pela grata recepção e pelo almoço delicioso.
A Renata pela recepção e pelo saboroso almoço em Maringá.
Aos doutorandos(as) da República em Campinas, valeu pela estadia, na pessoa
de Silvia Amaral.
A Silvia pela carinhosa recepção em Campinas e, principalmente pela confiança
e ensinamentos de vida.
Ao Pedro pelo carinho, apoio e atenção.
A Dinah pela divertida companhia.
Enfim, a todos, meu muito obrigada.
"... Aprendera, na escola da vida, a empilhar tijolos, com pá, cimento
e esquadria e, assim, erguia casas, onde antes só havia chão...”
Vinícius de Morais.
Tereza França

323

ANEXO 11 – MODELO DO E-MAIL SOLICITANDO, DE CADA
BRINCANTE, ELABORAR, EM NO MÁXIMO DUAS LAUDAS, UM CV –
CURRÍCULO VIDA
Oi...

Como combinado no momento da entrevista-narrativa, estou solicitando teu
Currículo VIDA. Estou dando este título para enfatizar e reafirmar que neste
"currículo" o importante é descrever QUEM SÃO OS ATORES. Ou seja, fale de você,
em uma lauda, sem necessariamente descrever TEU LATTES.
A forma da redação fica a livre escolha, que poderá ser até em versos e
prosas, por contos e cantos.
Solicito, ainda, que o retorno deste e-mail seja para o dia 27 de dezembro
de 2002.

Um forte abraço,
Tereza França
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ANEXO 12 – MODELO DE ALGUNS DOS E-MAILS DE
AGRADECIMENTOS ENVIADOS AOS (AS) BRINCANTES A CADA
CURRÍCULO VIDA RECEBIDO.
Oi...
Muita sensibilidade à flor da pele só poderá mesmo contagiar quando vivida em
alguém

como

você.

Muito

obrigada

pela

necessária,

harmoniosa

e

diversificada experiência cultural expressa em teu Currículo VIDA. Muito obrigada, por
toda colaboração dispensada, até o momento.
Um beijão
Tereza

Oi...
Um grande homem não é aquele que mede 1.90.
É sim, aquele que cresce e nos faz crescer como pessoa, que sabe com maestria,
expressar a sensibilidade que tem a flor da pele, contagiando a vida, vivida por vidas.
E vc tem demonstrado ser este grande homem.
Muito obrigada pela necessária, harmoniosa e diversificada experiência cultural
expressa em teu Currículo VIDA. Muito obrigada, por toda colaboração dispensada,
até o momento.
Um beijão
Tereza

Oi...
A forma como vc fala de tua vida expressa muita sensibilidade. Com certeza, cada
palavra, cada expressão será um alimento para a tese.
Muito obrigada pela necessária, harmoniosa e diversificada experiência cultural
expressa em teu Currículo VIDA. Muito obrigada, por toda colaboração dispensada,
até o momento.
Um beijão
Tereza
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ANEXO 13 – MODELO DO PROTOCOLO DE ORGANIZAÇÃO
TRANSCRIÇÃO DAS FITAS – RELAÇÃO DOS COLABORES
Fita
1. Alcyane Marinho

Colaborador(a)
Sandra NIEL-UFPE

Data de Entr.
24.11.2002

2. Antonio Carlos Bramante

Marcelo BACOR-UFRN

25.11.2002

3. Cristiane Ker

24.11.2002

4. Christianne Werneck

Giba NIEL-UFPE
Maíra BACOR-UFRN
Arara NIEL-UFPE

25.11.2002

5. Elizabeth Jatobá

Diana BACOR-UFRN

26.11.2002

6. Elza Peixoto

Cybele BACOR-UFRN

26.11.2002

7. Gisele Maria Schwartz

Silvana NIEL-UFPE

24.11.2002

8. Giuliano G. de A. Pimentel Iluska BACOR-UFRN

25.11.2002

9. Heloisa Turini Bruhns

28.11.2002

10. Humberto Inácio

Simoni NIEL-UFPE
Socorrinho NIEL-UFPE
Maira BACOR-UFRN

26.11.2002

11. Leila Mirtes S. M. Pinto

Fernanda BACOR-UFRN

25.11.2002

12. Maurício Roberto

Silvana NIEL-UFPE

25.11.2002

13. Nelson Marcellino

Waltinho NIEL-UFPE

24.11.2002

14. Ricardo Uvinha

Sávia BACOR-UFRN

25.11.2002

15. Sandoval Villaverde

Simoni NIEL-UFPE –
Socorrinho NIEL-UFPE

11.05.2003
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ANEXO 14 – MODELO DE ALGUNS DOS E-MAILS DE
AGRADECIMENTOS ENVIADOS AOS COLABORADORES

Oi...

Muito obrigada, pela tua colaboração. Ficou excelente.
Quanto às alterações necessárias não tem problemas. Pois, após receber cada
transcrição, vou fazer uma leitura acompanhada pela gravação, daí as palavras que
ficaram em dúvida, tentarei recuperar na memória.
Bem, na realidade a fita seria toda, mesmo tendo uma parte da Cristiane. Se vc puder
fazer seria muito bom.
Obrigada
Tereza

Olá...
Sem a colaboração de cada um de vcs seria uma tarefa muito árdua.
Amanhã pego com vc a fita.
Um beijão
Tereza

Oi...
Mais uma vez vc foi DEZ. Como sempre muito dedicada e responsável em tuas
tarefas.
Tenha certeza, sem esta preciosa colaboração, a tese não seria a mesma.
Continuo te admirando.
Muito obrigada.
Tereza

327

ANEXO 15 – E-MAILS E CONTADOS PARA USO DAS IMAGENS DA
ARTE DO ARTISTA MÁRCIO MELO
SOLICITAÇÃO
Olá Sr. Márcio Melo,

Sou Tereza França, pernambucana, resido em Recife-Pe. Professora Mestre na UFPE,
atualmente estou em fase de conclusão de tese de doutorado na UFRN.
Bem, o assunto é o seguinte.
Navegando pela Internet, a procura de imagens interessantes, belas e culturalmente
sensíveis para ilustrar minha tese, a qual trata sobre os saberes da experiência cultural, encontrei um
site com belíssimas imagens. Fiquei apaixonada, pois além da beleza, da arte e da fala que cada
imagem expressa, era justamente tais imagens que gostaria de usar em cada capítulo da tese.
A tese rompe um pouco com os padrões tradicionais, pois não se pode falar e/ou escrever
sobre cultura e arte dentre de rígidos princípios científicos. Evidentemente estou tomando todos os
cuidados, coerência, princípios e pressupostos científicos. Mas, nada que possa ser um quadrado ou
algo sem alma.
Daí, por ser o teu contato que o site informa, ficaria muito feliz em poder receber sua
concordância para ilustrar minha tese com esta arte bela que fala de nosso frevo de nosso
Pernambuco de nosso nordeste, em fim de nosso Brasil. E tbm perdoa a ignorância por não conhecer
quem assina as imagens.
Bom, também seria muito bom incluir na tese um pouco sobre vc. Para tanto, caso
concorde, gostaria que vc escrevesse um pouco sobre seu currículo vida. Veja bem, este CV difere um
pouco do tradicional Currículum. É falar de forma leve, quem sabe até poética, sobre um pouco de sua
história vivida a partir de tuas experiências culturais.
Este CV também foi feito pelos meus 13 atores de pesquisas que foram entrevistados.
Bem, qualquer dúvida, por favor, disponha.
Fico grata
Parabéns pelo site.
Tereza França

AUTORIZAÇÃO – contato 1

Oi Tereza, tudo bem?
A principio eu gostaria de afirmar que estou de acordo com a utilização de minhas
pinturas para ilustrar sua tese. Eu acho a idéia muito boa principalmente por não ser para fins
comerciais. Será que eu poderia obter uma copia deste trabalho no final? Isto me agradaria
muito. Quais são as imagens que você gostaria de utilizar?
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As imagens que estão no meu web estão boas para serem reproduzidas ou você
gostaria de tê-las em formato maior?
Quanto ao cv eu precisaria de um exemplo mais concreto para poder escrevê-lo.
Você mencionou ter exemplos escritos por atores, será que eu poderia ler um deles?
Espero noticias suas.
Um abraço.
Marcio Melo.
AUTORIZAÇÃO – contato 2
Oi Tereza, tudo bem?
Recebi teu último E-mail e continuo achando tudo muitíssimo interessante e muito
contente de participar.
Eu preciso saber quais são as imagens que você quer utilizar, são muitas pinturas
que estão no site e eu preciso saber de quais você esta falando (tenho impressão que são as
pinturas do carnaval pernambucano que ilustrei uma vez), pra poder te enviá-las em formato
maior. Eu gostaria que você me mencionasse neste projeto com apenas algumas palavras de
reconhecimento, como por exemplo, ilustrações do artista Márcio Melo.
Márcio Melo, Arquiteto e pintor pernambucano, residindo no Canadá há quinze
anos tem mostrado suas pinturas no Canadá, no Brasil e na Europa.
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ANEXO 16 – MODELO DE CONVITE DEFESA DA TESE
A Comunidade Acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Educação da
UFRN tem a honra de convidar V. Sª. para a Defesa Pública da Tese
integrante da Base de Pesquisa Corporeidade e Educação
Profª. TEREZA LUIZA DE FRANÇA

MÁRCIO MELO – PE

EDUCAÇÃO CORPOREIDADE LAZER:
SABER DA EXPERIÊNCIA CULTURAL EM PRELÚDIO

Educação Corporeidade Lazer, tríade fundamental que se revela de forma marcante, cuja
premissa centraliza-se na realização de convivências em harmonia e em conflitos com o
mundo. O lazer, experiências educativa-lúdico-transformadoras pelo movimento dialético
das relações com o saber da experiência cultural aflora sensibilidades de experiências
lascivas do Ser, propiciando pistas para liberdade e criatividade, o que, necessariamente,
abrange as dimensões de uma práxis educativa e construtora de corpos politizados,
corpos críticos, corpos aventureiros, corpos descobridores e criadores, corpos perceptivos,
corpo que se arriscam e produzem energias que se transformam em energias de vida
culminando com a expressão da corporeidade, que denuncia e anuncia, em prelúdio.
(Tereza França – 2003)

ORIENTADORA – PRESIDENTE DA BANCA
PROFª DRª. KÁTIA BRANDÃO CAVALCANTI
MEMBROS DA BANCA
PROF. DR. MAURÍCIO ROBERTO DA SILVA – UFSC
PROFª. DRª. MÁRCIA MARIA DE OLIVEIRA MELO – UFPE
PROFª. DRª. BETÂNIA LEITE RAMALHO - UFRN
PROF. DR. FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA - UFRN
SUPLENTES
PROFª. DRª.VERA LÚCIA DE MENEZES COSTA - UGF
PROF. DR. EDMILSON FERREIRA PIRES – UFRN
Dia-Data

Horário

Local

Sexta-Feira
30.05.2003
16:00h
Auditório da Biblioteca Central da UFRN
ANEXO 14 – MODELO DO CARTAZ DO SEMINÁRIO TEMÁTICO
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ANEXO 17 – MODELO DO CARTAZ DO SEMINÁRIO TEMÁTICO

SEMINÁRIO PROPOSITIVO DE TESE
30 DE MAIO
TARDE - 16:00

DEFESA DE TESE DE DOUTORADO
TEREZA LUIZA DE FRANÇA – UFPE

31 DE MAIO
MANHÃ - 10:00

PALESTRA
FORMAÇÃO E INTERVENÇÃO:
AS CONTRIBUIÇÕES DO SABER
PROFª. DRª. MÁRCIA MARIA DE OLIVEIRA MELO – UFPE
PALESTRA
EDUCAÇÃO-CORPOREIDADE-LAZER:
POSSÍVEIS ABORDAGENS METODOLÓGICAS

31 DE MAIO
TARDE – 14:30

OFICINA
DO CORPO PRODUTIVO AO CORPO BRINCANTE:
UM ELOGIO À LENTIDÃO
PROF. DR. MAURÍCIO ROBERTO DA SILVA– UFSC
31 DE MAIO
NOITE – 19:00

PROMOÇÃO
UFRN
PPGEd – DEF

APOIO
UFPE
PROPESQ – NIEL

MESA REDONDA
ASSINATURA SIMBÓLICA DE CONVÊNIO
GRUPOS DE PESQUISA
UFPE – UFSC – UGF - UFRN

INSCRIÇÕES:
BACOR
DEF - UFRN

LOCAL
AUDITÓRIO BCZM
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ANEXO 18 – MODELO DO CERTIFICADO
PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO TEMÁTICO.

ENTREGUE

AOS

