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RESUMO 
 

O Presente estudo teve como objetivo compreender e interpretar as 

conexões entre a formação ludopoiética de graduandos de lazer e o processo 

da autopoiese do lazer. A partir do objetivo principal, foram formulados os 

seguintes objetivos específicos: a) Interpretar as vivências ludopoiéticas mais 

significativas na formação acadêmica de graduandos de lazer; b) Analisar as 

vivências do lazer mais significativas, reveladas pelo grupo investigado, antes, 

durante e depois do curso; c) Descrever e interpretar o processo da autopoiese 

do lazer e o seu respectivo significado para a autoformação humana. O estudo 

articulou as seguintes abordagens metodológicas: autobiográfica, etnográfica e 

fenomenológica. Para a construção das pontes ludopoiéticas entre a formação                          

acadêmica proposta pelo curso de Lazer e Qualidade de Vida do CEFET-RN e 

a autoformação humana vivenciada como lazer pelos participantes do estudo, 

utilizamos como categorias de análise, cinco propriedades que constituíram o 

respectivo sistema autopoiético do lazer. Assim, para a nossa reflexividade 

autopoiética adotamos as seguintes categorias: autotelia; autoliberação; 

autoconectividade; autovalia e autofruição. A pesquisa realizada conseguiu 

evidenciar dados importantes da formação ludopoiética desses profissionais do  

lazer para a sua autoformação humana e para a autocria ç ã o do próprio lazer, 

que por recursividade alimenta esta autoformação de modo permanentemente. 

Propriedades do sistema ludopoiético vivenciadas na formação são buscadas 

com autonomia no lazer. Assim, o aprendizado da autotelia, da autovalia, da      

autofruição e da autoconectividade vivenciado durante o curso de graduação 

em Lazer e Qualidade de Vida é valorizado pela emoção da alegria e do amor 

à vida, tornando-se algo desejado pelos sujeitos que escolheram o lazer como 

profissão. 

 

Palavras – Chaves: Lazer; Autoformação; Ludopoiese. 
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SUMMARY 
 

The present study aimed to understand and interpret the connections 

between the training of graduate ludopoiética leisure and the process of 

autopoiesis of leisure. From the main objective, the following objectives had 

been formulated specific: a) To interpret more significant the ludopoiéticas 

experiences in the academic formation of graduandos of leisure; b) To analyze 

the experiences of the leisure most significant, disclosed for the group 

investigated, before, during and after the course; c) To describe and to interpret 

the process of autopoiese of the leisure and its respective meaning for the 

autoformação human being. The study it articulated the following metodológicas 

boardings: autobiogr á fica, etnogr á fica and fenomenológica. For the 

construction of the ludopoiéticas bridges between the academic formation 

proposal for the course of Leisure and Quality of Life of the CEFET-RN and the 

autoformação lived deeply human being as leisure for the participants of the 

study, we use as categories of analysis, five properties that had constituted the 

respective autopoiético system of the leisure. Thus, for our autopoiética 

reflectivity we adopt the following categories: autotelia; autoliberação; 

autoconectividade; autovalia and autofruição. The carried through research 

obtained to evidence given important of the ludopoié tica formation of these 

professionals of the leisure for its autoforma ç  ã o human being and the 

autocriação of the proper leisure, that for recursividade feeds this autoformação 

in way permanently. Lived deeply properties of the ludopoiético system in the 

formation are searched with autonomy in the leisure. Thus, the learning of the 

autotelia, the autovalia, the autofruição and the autoconectividade lived deeply 

during the course of graduation in Leisure and Quality of Life is valued by the 

emotion of the joy and the love to the life, having become something desired by 

the citizens that had chosen the leisure as profession. 

 

Keywords: Leisure; Autoformação; Autopoiesis. 
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1.1 INTRODUÇÃO  
 

Em nossa formação humana e acadêmica, a ludicidade, a criatividade 

e a sensibilidade definiram, em muitos momentos da vida, determinados 

caminhos que nos levaram aos estudos da educação, do lazer, da autoformação 

e da ludopoiese. 

Em meados da década de 70, como jogadora de basquetebol, tivemos 

a oportunidade de participar de uma seleção de basquetebol do estado do Rio 

Grande do Norte, com a missão de representar o estado em eventos esportivos 

nacionais, regionais e locais, nos quais pudemos apresentar nossas ações 

lúdicas, criativas e sensíveis chegando a sermos convocada para a seleção 

brasileira juvenil no ano de 1984. A partir dessa década, ficaram evidentes em 

nós, e deixaram marcas, os valores baseados na ludicidade, na criatividade e na 

sensibilidade. 

Nessa época, o cultivo da ludicidade, da criatividade e da sensibilidade 

já estava presente no nosso ser, em nossa corporeidade, como uma flor prestes a 

desabrochar. Mesmo que de forma inconsciente, a terra já estava sendo 

preparada para que futuramente viesse a ser cultivada nos estudos do lazer. 

Na década de 80, já na universidade - UFRN -, tivemos o encontro com 

os estudos da sociologia e da antropologia, que contribuíram para ampliar nosso 

olhar critico, ético e criativo para a sociedade. Com esses estudos, já 

pensávamos em desenvolver trabalhos com comunidades as quais lhes 

proporcionassem autonomia e autogestão. Pensamos que a autoformação e a 

autopoiese já estavam sendo preparadas para fazerem parte dos estudos 

poiéticos, porém faltava discussão teórica em nosso viver acadêmico nessa 

época. 

Na década de 90, não resistimos aos encantamentos das vivências 

corporais. O basquetebol teve importância significativa nessas vivências, 

chegando a influenciar na escolha da licenciatura em Educação Física. Já com os 

conhecimentos de sociologia obtidos na graduação anterior, fomos 

compreendendo e discutindo melhor na academia esse corpo, que é socio-

político, essa corporeidade viva - que precisa ser sujeito de sua própria história. 

Nesse sentido, começamos a experimentar em nossas aulas, em 

nosso laboratório vivencial, como professora de Educação Física, várias 
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estratégias de ensino de forma lúdica, podendo criar movimentos, a partir do 

referencial de vida dos alunos, e socializá-los nas aulas. Esse fato ocorria nas 

aulas de Recreação, Educação Física e Basquetebol. Naquele momento, 

apresentamos uma apostila de exercícios que poderiam ser feitos com 

brincadeiras, para que os alunos sentissem prazer nas aulas de Educação Física. 

E defendíamos também a ludicidade nos exercícios para as equipes de 

basquetebol, de maneira que não atrapalhasse o rendimento do jogo, mas que 

pudesse despertar a criatividade na realização das jogadas ensaiadas 

previamente nos treinamentos.  

Quando fomos aluna do curso de Educação Física, e depois como 

professora de Educação Física, nossas leituras se pautavam pelos livros técnicos 

da área e pelos de Sociologia, existindo, entre uns e outros, vários pontos de 

discordância epistêmica. Isso nos impulsionava para a autoformação nos estudos 

acadêmicos, porque nos sentíamos inconformada com as leituras técnicas 

utilizadas e, conseqüentemente, com a prática profissional, que dependia de um 

referencial teórico mais consistente.  

Nessa busca pelo conhecimento e tentando ressignificar o 

conhecimento aprendido, fizemos dois cursos de atualizações, em Recreação e 

Lazer, e uma especialização em Educação Física Infantil, pela UFRN. Aí ocorreu 

nosso encontro com Silvino Santin, João Batista Freire, Walter Bracht, Katia 

Brandão, Celi Taffarel, Manoel Tubino, Manoel Sérgio, Elenor Kunz, Vilma 

Piccolo, Micheli Ortega, e outros. Essas leituras, mais uma vez, nos incentivaram 

a outras leituras. O sistema da criação e reinvenção de nós mêsma estava se 

formando em nosso ser. 

A monografia da especialização foi marcante, porque realizamos um 

estudo com crianças na faixa etária de 7 a 9 anos, de uma favela da cidade de 

Mossoró-RN. Nesse momento, já éramos professora do Centro Federal de 

Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte. Na ocasião, testamos uma 

estratégia metodológica fazendo uma relação das aulas de Educação Física com 

o viver cotidiano. Queríamos saber se essas aulas, fundamentadas na ludicidade, 

poderiam contribuir favoravelmente para mudanças comportamentais na vida 

daquelas crianças. Naquele momento, intuitivamente, queríamos fazer gerar nelas 

o fenômeno da ludopoiese, que mais tarde desenvolveríamos na formação dos 

professores do lazer. 
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Ainda não satisfeita, em 1999 começamos um mestrado na área de 

Engenharia de Produção, com ênfase em Mídia e Conhecimento, na linha de 

pesquisa de Ergonomia e Qualidade de Vida. Esse mestrado nos aproximou 

ainda mais dos estudos da corporeidade, porque trabalhamos o corpo que era 

representado nas fitas de vídeo que as pessoas utilizavam para fazer ginástica 

em casa. Com esse estudo tivemos o prazer de conhecer vários pesquisadores 

da Ergonomia e da Qualidade de Vida, os quais nos ajudaram bastante na 

formatação do curso de Lazer e Qualidade de Vida, principalmente no que se 

refere aos estudos sobre Qualidade de Vida. Nesse momento, encontramo-nos 

com Merleau Ponty, nos estudos da corporeidade.  

Mas faltava-nos algo! Nosso encontro com o lazer teimava em 

acontecer, porque sempre pensamos que, pela via do lazer, as pessoas poderiam 

ver e sentir o encantamento pela vida, corporalizando o processo da 

autoformação humana. Pensamos que essa vivencialidade do lazer poderia ser 

trabalhada com as diferentes comunidades da capital do estado do Rio Grande do 

Norte como também nas cidades do interior do estado, com o objetivo de 

proporcionar aos indivíduos ambientes de reflexão sobre si mesmos e sobre os 

outros. Nesse momento, percebemos claramente as idéias da sociologia 

aflorarem novamente em nosso ser.  

Em meados de 1998, o governo federal, através do MEC, lançava o 

Decreto 2.208/98, no qual separava a educação profissional do ensino médio. 

Com isso, determinava que as escolas técnicas federais não mais investissem no 

ensino médio, e sim na educação profissional, o que causou um desalento aos 

professores que ministravam as disciplinas do núcleo comum, entre as quais se 

incluía a Educação Física. Naquele momento, um grupo de quatro professores de 

Educação Física e dois de Artes se reuniram para propor um curso técnico de 

Lazer e Qualidade de Vida, com duração de um ano e meio. Dessa forma, 

poderíamos resgatar os dois cursos de atualização em Lazer e Recreação, para 

subsidiar teoricamente tal proposta. 

O curso técnico foi organizado em 3 (três) módulos, totalizando uma 

carga horária de 800 horas, e seguiu a metodologia da pedagogia de projetos. O 

módulo básico era obrigatório tinha carga horária de 200 horas e era denominado 

Introdução ao Lazer e Desenvolvimento Social. Tinha como projeto o I Fórum de 

Debate em Lazer e Qualidade de Vida. O módulo 1 compreendeu uma carga 
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horária de 300 horas, conferia o certificado de  pesquisador em interesses 

culturais do lazer e seu objetivo era identificar ambientes de lazer na cidade do 

Natal. O módulo 2 teve uma carga horária de 300 horas, conferia o certificado de 

auxiliar técnico em políticas públicas e privadas do lazer e seu objetivo era a 

execução de projetos de lazer. Após concluir o módulo básico, o aluno poderia 

optar por qualquer um dos seguintes. Contudo, só receberia o diploma de técnico 

se concluísse os 3 (três)  módulos. Em 2000, foi implantado o curso técnico de 

Lazer e Qualidade de Vida no CEFET-RN, com uma oferta de 35 vagas. Durante 

o curso, ocorreram cinco desistências. 

Por ocasião do final de cada módulo, eram constituídos fóruns para 

apresentação de trabalhos de intervenção social realizados pelos alunos,  tendo 

os professores como orientadores. Por exemplo: no I Fórum de Debate em Lazer 

e Qualidade de Vida, os trabalhos apresentados foram: "Resgate da cultura 

através do teatro"; "O lazer na infância - jogos da cultura nordestina"; "A influência 

do lúdico no ensino fundamental"; "Lazer na empresa"; "A contribuição do 

brinquedo na formação da criança"; "Lazer na terceira idade: recreação como 

alternativa para qualidade de vida"; "Diagnóstico do lazer nos hospitais públicos e 

particulares de Natal: um estudo de caso" e "Cultura do entretenimento e a 

influência no meio social".  

Tendo em vista a estrutura organizacional do curso e a relação deste 

com as produções científicas e com o mundo do trabalho, o MEC/SETEC avaliou 

o curso como de nível “A” e sugeriu que fosse transformado em curso tecnológico, 

diante da contextualização teórica formatada. Isso veio a acontecer por meio da 

Portaria de no 81/2001-DG/CEFET-RN, que designou uma comissão para ser 

responsável pela elaboração do projeto do curso superior de Tecnologia em Lazer 

e Qualidade de Vida, comissão da qual fomos presidente, recebendo a 

incumbência de entregar o projeto do curso no prazo de 90 dias (ver Anexo 1). 

Sendo assim, o curso de Tecnologia em Lazer e Qualidade de Vida, 

inserido na área profissional Lazer e Desenvolvimento Social proposto pelo 

Ministério da Educação, tendo os referenciais curriculares nacionais da educação 

profissional como delineadores, contemplava os desafios colocados pela 

realidade social brasileira, apresentando indicadores assustadores em relação à 

péssima qualidade de vida da população. Nesse contexto, a habitação, o 

transporte, a saúde, o emprego, a educação, entre outros temas, foram os pilares 
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de sustentação. Na tentativa de contribuir para o processo de reverter essa 

realidade social, historicamente construída e economicamente imposta, o lazer e 

o desenvolvimento social como área profissional, vem apresentar perspectivas 

para se superar esse quadro, especificamente no que tange a seu campo de 

atuação, compreendendo com clareza que mudanças reais só irão concretizar-se 

se houver uma transformação profunda nos valores que norteiam as políticas 

econômica, social e educacional do país. 

O curso, que funciona desde o ano de 2002, teve sua denominação 

alterada, por ter passado a abordar a Gestão do Lazer. Sempre foi um curso 

concorrido e com atuação efetiva nos projetos de extensão, tendo os professores 

como orientadores dos trabalhos. 

 Lecionamos, nesse curso, as disciplinas Elemento Lúdico da Cultura; 

Lazer, Corpo e Sociedade; Princípios Básicos da Qualidade de Vida; e TCC. Com 

essas disciplinas, inquietamo-nos com o desenvolvimento do ser humano e 

passamos a os perguntar como deveríamos lecionar para que os alunos 

compreendessem o processo de humanização e pudessem levá-lo para sua 

atuação profissional. 

Nessa intenção de formar pessoas para trabalhar bem com pessoas é 

que aconteceu nosso encontro com a pesquisa do doutorado, a formação 

ludopoiética, a autopoiese do lazer e a autoformação humana. Descobrir a tese, 

neste estudo, apresentar o sistema ludopoiético, foi o desabrochar da flor 

plantada durante o curso de Sociologia e que precisava ser descoberta em nosso 

ser. 

Essa tese foi uma das construções mais belas de nossa vida. 

Choramos, sorrimos, gritamos, contemplamos, convivemos com estresse, baixa 

estima e vários outros sintomas. Então percebemos que tínhamos que fazer gerar 

em nós a autopoiese do lazer, como também o sistema ludopoiético. Então, o que 

estávamos testando nos participantes do estudo tínhamos que testar em nós 

também. Assim encontramos também a beleza de nossos estudos. 

Esta tese é nós mesma! É nossa vida! Ela é o caminho que escolhemos para 

ajudar as pessoas, as comunidades e, conseqüentemente, para contribuirmos 

para a academia, para o planeta, para um mundo melhor, com beleza e 
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encantamento pela vida. E o mais incrível é que podemos fazer tudo isso pela via 

do lazer e da ludopoiese. 

 
1.2 PROBLEMATIZAÇÃO 
 

As iniciativas de formação acadêmica do profissional do lazer no Brasil 

não tiveram a coragem de ousar nos seus cursos a própria especificidade da 

denominação do lazer isoladamente, mas buscaram sustentação no turismo, 

entretenimento, recreação, gestão, qualidade de vida, eventos entre outros. Esta 

não é uma verdade apenas para o caso brasileiro, é uma situação observada em 

vários outros países.  

Berg, Csikszentmihalyi e Nakamura (2003) comungam com a idéia das 

Universidades em seus processos de desenvolvimento, que implica em trocas de 

condições em suas interfaces pedagógicas, deveriam tratar de evolução de vida 

de pessoas. Elas devem falar de um modelo de desenvolvimento coletivo para 

que pudesse fluir um bom trabalho, esta deveria ser a missão! A constituição 

desse trabalho de formação assumiu uma condição criteriosa e exigente, o que 

possibilitaria um ambiente adequado para que o grupo pudesse atender esses 

critérios, porque o trabalho só iria frutificar se houvesse o rigor científico no seu 

estado de desenvolvimento. 

Nesse sentido, faz-se a reflexão sobre as disciplinas formalmente 

constituídas nos currículos tradicionais que começam a caducar, cedendo lugar a 

novas discussões no seio dessas estruturas curriculares. Discussões estas, 

solicitadas pela sociedade e, conseqüentemente, pelo mundo do trabalho, que já 

não é mais compreendido de forma linear, mas de forma ecológica de pensar. 

Com esse modo de pensar a sociedade é que se pode compreender 

também a formação do profissional do lazer no sentido em que Kelly e Freysinger 

(2000) abordam o lazer, contextualizando a imaginação e o devaneio na interação 

com pessoas porque o lazer não é separado da vida. O lazer emerge num 

complexo multidimensional que se chama sociedade e que tem considerado 

impacto pela via da cultura, uma vez que as formas de lazer são sempre produtos 

da cultura. 
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Ocorreram, nos últimos anos, investimentos financeiros e de ações 

sociais na esfera do lazer, tornando o campo promissor para atuação desse 

profissional, que no momento precisa de uma formação humana e capacitação de 

qualidade para atender às exigências sociais. Para isso, a comunidade científica 

da área, juntamente com as instituições acadêmicas no Brasil, tem tomado 

algumas iniciativas para a constituição formal desse profissional. 

O profissional que mais tem se aproximado das competências exigidas 

para atuar no campo do lazer tem sido o da área da Educação Física, porém 

como acrescenta Marin (2001), os cursos de Educação Física não promovem o 

aprofundamento necessário para que seja contemplado efetivamente o ensino, 

pesquisa e extensão na área do lazer. A autora então sugere que a ênfase na 

formação do profissional do lazer seja na perspectiva do sensibilizar para que o 

aluno se reconheça no conteúdo do trabalho. 

Pesquisa realizada por Valente, citado por Marin (2001, p. 69), sobre o 

objeto de conhecimento da recreação e do lazer destaca os seguintes resultados: 

 
Isolamento do conteúdo lazer e recreação, apresentando-se 
restrito à disciplina e, nesse sentido, não interagindo com os 
demais componentes curriculares; Dificuldade de acesso e uso 
das produções mais recentes sobre a temática, não sendo 
indicadas nos planos de ensino da disciplina recreação e lazer das 
instituições estudadas; Quase inexistência de produção de 
pesquisa no campo da recreação e lazer nos cursos estudados, 
excluindo, desse modo, a temática como objeto de conhecimento; 
Predominância, nos planos de ensino estudados, da matriz 
conceitual na perspectiva utilitarista, que considera a prática da 
recreação e do lazer como ‘meio para’ alcançar alguma coisa. 
Esses apresentam muito mais ‘uma preocupação com o estudo e 
demonstração de técnicas recreativas, visando sua aplicação no 
âmbito escolar, assim como o planejamento e execução de 
projetos comunitários. 

 

 

Diante dos resultados da pesquisa, Peixoto, citado por Marin (2001, pp. 

127–128), tem a preocupação de destacar algumas possibilidades efetivas de 

mudanças, como:  

 
Formulação de um currículo pautado num projeto político 
emancipador: repensar a permanência da disciplina recreação no 
currículo, pois esse termo tende mais a restringir a complexidade 
da temática do que a ampliá-la; interação entre as dimensões 
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ensino-extensão – no sentido de que o conhecimento em lazer 
não se restrinja à disciplina, mas consubstanciado pela 
formação/participação em grupos de estudos e 
realização/engajamento em projetos de pesquisa e extensão; 
possibilitar uma formação pautada num projeto político-
pedagógico, atenta à relevância, contemporaneidade e 
provisoriedade do conhecimento/conteúdo selecionado; 
possibilitar uma formação em recreação e lazer por meio das 
interfaces históricas, econômicas, sociais e antropológicas que 
compõem a problemática, e também, possibilitar a experiência 
lúdica para manter viva a alegria e a potencialidade criativa e 
crítica que emerge dela. 

 

Ainda em Marin (2001, p. 128), viabilizar as condições para vencer 

esses desafios são necessários dois pontos fundamentais:  

 
Por meio da troca de experiências entre docentes e alunos e 
participação/engajamento em projetos coletivos consubstanciados 
na ação/reflexão/ação; Ênfase na formação profissional na 
perspectiva do sensibilizar, de modo a possibilitar aos alunos 
reconhecerem-se no conteúdo trabalhado. Não visualizo 
possibilidade de alargar mentalidades se o processo de formação 
não possuir para a vida dos envolvidos.  

 

Nessa mesma ênfase, Pimentel, citado pela mesma autora, ressalta 

estudo realizado a respeito da percepção dos alunos em relação aos professores 

que combinam formação para a profissão e para a vida. Esses professores que 

buscam sentido para si, para vida, para seu trabalho foram os professores que 

mais se destacaram e contribuíram na formação dos alunos, conforme relatado 

pelos próprios alunos. 

Nesse sentido de uma educação permanente é que se destaca a 

reflexão de Le Boterf e Meignant (1996), quando afirmam que o problema está 

menos focado na qualidade da formação e mais acentuado na qualidade do 

processo de produção das competências individuais e coletivas. Então, existe um 

movimento empenhado na qualidade da formação e deixa de lado a qualidade do 

processo da formação como também da qualidade do produto no processo, que 

são as competências. O procedimento da qualidade da formação acaba por 

remeter a causa do processo que leva a lógica das competências. E para 

assegurar um resultado positivo, devem-se traçar estratégias ligadas diretamente 

à capacidade de controle do processo. 
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Com base nos saberes e competências essenciais para a formação de 

educadores e educadoras para o lazer é que Pinto (2001) ressalta duas 

tendências que constituem as experiências de educação para o lazer no Brasil: A 

primeira voltada ao entendimento do lazer enquanto mercadoria, focado no 

sentido da recreação; a segunda trata o lazer como fenômeno social e 

componente da cultura, ressaltado como espaço educativo centrado nas 

interações prazerosas do sujeito. Destacando a segunda tendência, a autora 

apresenta saberes e competências para a formação de cidadãos autônomos e 

lúdicos sobre os seguintes tópicos: “A ressignificação do tempo e do espaço 

cultural de lazer e lazer: gestão de alegria e conflitos” (PINTO, 2001, pp. 61 e 63). 

Os saberes e competências ressaltadas pela autora enfatizam o reconhecimento 

do outro e do lazer numa construção compartilhada que sente, compreende e age 

com todos que fazem parte do processo. 

Wittorski (1997) em seu estudo sobre a evolução da formação e 

transformação das competências dos formadores realizado numa instituição que 

se ocupa da formação desses agentes, constata que só haverá a evolução do 

processo de trabalho se houver uma parceria das competências desenvolvidas 

com novas concepções de formação e assim poder acontecer novos esquemas 

de ação, que representarão as novas competências que irão retroalimentar o 

sistema. Então, poderá ocorrer uma ação conjunta das competências com 

estratégias de aprendizagem. 

Com a preocupação de capacitar profissionais competentes para a 

área do lazer, surgem no Brasil algumas iniciativas de cursos técnicos de lazer, 

com destaque para o Curso Técnico em Lazer e Recreação no SENAC – Águas 

de São Pedro/SP e o Curso Técnico em Lazer e Qualidade de Vida no 

CEFET/RN. 

O Curso Técnico em Lazer e Recreação do SENAC/SP tem sua 

formatação com um Núcleo Básico de 200 horas e três módulos de qualificação 

profissional: monitoria de lazer e recreação com 260 horas; animação cultural com 

190 horas; coordenação de lazer e recreação com 190 horas, perfazendo um total 

de 810 horas. O currículo foi estruturado contemplando as competências 

profissionais gerais da área e específicas da habilitação, com foco nos perfis de 

saída, prevendo situações que levem o participante a aprender a pensar, 

aprender a aprender, a mobilizar e articular com pertinência de conhecimentos, 
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habilidades e valores em níveis crescentes de complexidade (SILVA L., 

TAKAHASHI e SILVA, 2000 pp. 145-146). 

O Curso Técnico do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio 

Grande do Norte (CEFET/RN) foi organizado em três módulos referenciados na 

Pedagogia de Projetos, sendo assim especificados: Básico com 200 horas; 

Módulo II “Pesquisa em Interesses Culturais do Lazer” com 300 horas e com 

certificação de pesquisador em interesses culturais do lazer; e Módulo III 

“Políticas Públicas e Privadas” com 300 horas e com certificação em auxiliar 

técnico em políticas públicas e privadas do lazer. Os módulos eram 

independentes com saídas para certificação. Se o aluno concluísse todos os 

módulos, sairia como Técnico em Lazer e Qualidade de Vida. O currículo foi 

elaborado com competências, habilidades e bases tecnológicas contemplando o 

perfil de saída desses profissionais (MAIA, S., ARAÚJO e MAIA, 2001). 

Nesse mesmo período de implantação, houve outros cursos de 

formação de agentes para o lazer nas modalidades de curta duração. Esse 

agente seria uma espécie de auxiliar do profissional do lazer que por sua vez 

havia realizado um curso de graduação em Educação Física ou Turismo. Esses 

cursos, oficinas e reciclagens foram constituídos para atender à necessidade do 

mercado e surgiram como um produto rentável para a sociedade brasileira. 

Também, nessa época, emergia a preocupação com a construção do 

saber ser na formação desse profissional. Os estudos de Cavalcanti, França e 

Lucena (2002), destacam a construção desse saber ser, identificando-o na 

atuação profissional e visualizando a sua compreensão que se dá a partir da 

descoberta de si, podendo assim ter condições para propor vivências de lazer que 

estimulem o desenvolvimento pessoal e social. Enfim, uma autoconstrução do seu 

próprio lazer. 

Outro trabalho nessa mesma perspectiva trata da influência das 

atividades de lazer na sua vida cotidiana e que interfere na sua atuação 

profissional. Nesse estudo, constatou-se que apesar dos professores de diversas 

áreas do conhecimento não vivenciarem o lazer com intensidade, percebem que 

tais vivencias têm influência em sua prática pedagógica, pois ficam mais 

predispostos para realizarem suas aulas com qualidade (MAIA e 

VASCONCELOS, 2003). 
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Ao pensar a formação do animador cultural, alguns autores concordam 

com Melo e Alves Júnior (2003, p. 81) ao defender que esse profissional não 

precisa necessariamente passar pelos bancos das Universidades, mas que deva 

passar por um processo de preparação confiável, sugerindo três articulações 

possíveis: “discussões dos aspectos teóricos do lazer e da cultura; nas mais 

diferentes linguagens; e a formação cultural”. Os autores propõem que na 

formação desse profissional, ele possa vivenciar diferentes manifestações 

culturais para que tenha propriedade para abordar o assunto com o grupo que vai 

trabalhar, uma vez que o profissional tendo o papel de educador de sensibilidades 

deve primeiramente vivenciá-las para que possa então ter condições 

metodológicas para proporcionar ambientes adequados para tais vivências de 

lazer que permitam a autofruição da subjetividade humana.  

Contrapondo a idéia de alguns estudiosos do lazer que discordam de 

uma graduação em lazer como se constitui hoje no Brasil, existem algumas 

iniciativas de cursos de graduação para a formação desse profissional. Destacam-

se no momento três pioneiros que foram o da Universidade do Vale do Itajaí – 

UNIVALE com o Curso de Gestão do Lazer e Eventos, o da Universidade 

Anhembi Morumbi com o Curso de Lazer e Indústria do Entretenimento e o do 

CEFET/RN com o Curso de Tecnologia em Lazer e Qualidade de Vida. 

Os dois primeiros cursos, hoje, estão sem demanda para funcionar. Ao 

contrário, o terceiro já formou quatro turmas e uma quinta concluirá sua formação 

em 2009. Este Curso Tecnológico de Lazer e Qualidade de Vida que foi ampliado 

do Curso Técnico, como relata Maia (2005) está inserido na Área de Lazer e 

Desenvolvimento Social, proposta pelo MEC, ao abordar as áreas do 

conhecimento que podem ser desenvolvidas nos Centros Federais de Educação 

Tecnológica, possibilitando o profissional do lazer atuar em diferentes linhas 

teóricas, dentre as quais destacam-se: Desenvolvimento de Comunidades, 

Educação para a Saúde, Recreação e Lazer, Educação para o Consumo e 

Gestão Social e Organização Comunitária, bem como atividades sociais voltadas 

para a reintegração e inclusão social à sociedade, visando melhoria na qualidade 

de vida das coletividades. Com o objetivo de definir o perfil profissional, 

competências, habilidades, bases tecnológicas e a grade curricular, que atenda a 

formação profissional capaz de planejar, executar e avaliar projetos na área, o 

curso possui hoje 2.400 horas, com composição estruturada da seguinte forma: 
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caracterização da área, competências gerais, requisito de acesso, perfil 

profissional, critérios de aproveitamento por competências, organização curricular 

e critérios de avaliação. 

Analisando a realidade brasileira da formação específica para o lazer, 

Bramante (2000) destaca que esses cursos de graduação em lazer sofreram por 

falta de referências locais para constituição de seus currículos, bem como 

recursos humanos especializados na área, tendo que fazer interface com outros 

cursos, como jornalismo, publicidade, propaganda, hotelaria e turismo. 

Algumas Universidades fizeram opção por atuarem nos cursos de 

especialização que foi o caso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Departamento de Estudos do Lazer da Unicamp, Universidade Federal de 

Londrina, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de 

Brasília, SENAC/SP, Escola de Sociologia de Política/SP, Universidade Federal 

do Acre, UNISO, CEFET-RN/Universidade Estadual do RN, Universidade Federal 

de Goiás, Universidade de Sorocaba, entre outras. Um dos maiores desafios 

dessas Universidades foi fazer com que os profissionais formados 

compreendessem o ambiente favorável às emoções do lúdico e do lazer que eles 

deveriam construir para o desenvolvimento pessoal e social que estava sendo 

desejado pela sociedade. Complementa Pinto (2001 p. 69) que a formação do 

profissional do lazer não pode ser pensada apenas como momento de 

transmissão de informações, mas como construção de contextos educativos e de 

processos em que diferentes sujeitos desenvolvam relações de reciprocidade 

entre si e de forma cooperativa. Relações que se definem pela construção de 

significados e de valores culturais conscientes quanto ao jogo do poder e das 

desigualdades sociais. 

Para atender aos desafios na formação do profissional do lazer na 

contemporaneidade, Werneck e Isayama (2000) sugerem alguns eixos para se 

discutir nos cursos de graduação e pós-graduação em Educação Física/Lazer: 

Lazer e sociedade; Lazer e produção do conhecimento; Lazer e educação; Lazer 

e Educação Física; Lazer e diversidade cultural; Lazer e cidadania; Lazer e meio 

ambiente; Lazer e mercado de trabalho; Gestão do lazer e Lazer e espaço. Esses 

temas podem ser desdobrados em várias disciplinas de acordo com a proposta e 

as possibilidades de cada Instituto de Ensino Superior. 
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Pina (1995, p.125) apresenta requisitos para o profissional do lazer que 

são defendidos por Silvestre Neto (1980 p. 1-4), como inerentes ao animador 

cultural: “formação cultural, ligação afetiva à prática cultural, ação sociocultural 

voluntária, caráter opinativo, intenção de exercer influência, desconfiança da 

rotina e do consumo, inquietação ante a situação cultural, crença na ação”. O 

autor também sugere algumas características para esse profissional como 

formação, informação, comportamento e atitude, atualização, imaginação e 

intuição, criatividade, cooperativismo, dedicação, comunicação e autoformação 

permanente. 

Compreender a formação desse profissional sob o olhar dessas 

características propostas constitui um grande desafio para as instituições de 

formação, tendo em vista que precisaria mudar o ambiente do pensar a 

Universidade e toda a comunidade acadêmica. Conforme destaca Dumazedier 

(1977) ao discutir a relação lazer, educação permanente e desenvolvimento da 

cultura, as inovações e investigações educacionais são mal compreendidas e 

conseguem pouca cooperação. Então, os inovadores a cada ano ficam 

apresentando metodologias para superar dificuldades, porém conseguem pouca 

adesão. Diante dessa paisagem acadêmica os desafios podem ser visualizados 

na formação de um profissional que perceba e vivencie a ludicidade, a 

criatividade, a sensibilidade, a ludicidade, tendo a perspectiva da autoformação 

humana em sua vida, impulsionando-lhe para proporcionar um ambiente 

humanescente para as pessoas com as quais vai trabalhar e que tenham a beleza 

suscitada pelo lúdico em sua compreensão. Assim, será possível conceber uma 

formação para o profissional do lazer ancorada na beleza do lúdico e na própria 

capacidade de autoproduzir suas vivências lúdicas como lazer, ou seja, a 

autopoiese do seu próprio lazer. 

Sabe-se que é difícil a formação de um profissional numa área 

multidimensional e que lida com o desenvolvimento humano de pessoas. Nesse 

sentido algumas características são sugeridas por Camargo (1998, pp. 141-142): 

 

 
Uma polivalência cultural, ou seja, um conhecimento pelo menos 
elementar dos diferentes campos da ação cultural e das diferentes 
técnicas de trabalho; mesmo os animadores especializados numa 
determinada prática cultural (ginástica, dança, música, cinema 
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etc.) necessitam dessa polivalência; conhecimento sobre as 
peculiaridades de participação dos diferentes públicos, do ponto 
de vista do sexo, da faixa etária, da classe socioeconômica ou 
sociocultural; capacidade para montar e coordenar equipes com 
profissionais de variada formação e origem; conhecimento sobre 
formatação financeira de projetos, sobre estudo de viabilidade 
econômica-financeira, sobre determinação de ponto de equilíbrio 
financeiro de projetos; consciência das sutilezas do espaço físico 
e das diferentes respostas que podem provocar em diferentes 
públicos; informação sobre tipos e formas de abordagem de 
outras instituições públicas e privadas que possam associar-se à 
programação. 

 

Sabe-se também que o perfil desse profissional é constituído no nosso 

País de diferentes formas. Dependendo das necessidades sociais e culturais de 

cada região, de cada localidade, respeitando-se a oferta e a demanda da região, 

porque se faz necessário pensar no compromisso político e ético com as pessoas 

que têm interesse nessa formação. Por isso, uma visão de futuro, perspectiva 

para projetar um curso dessa natureza num prazo de 15 a 20 anos de 

sustentação econômica para a cidade, torna-se uma exigência social.  

Autores como Pineau, Desroche, Fourier, Kropotkine e Dumazedier 

discutem uma formação permanente em que todos devem ter acesso. Uma 

formação que esteja intimamente ligada à vida cotidiana e à sociedade em 

permanente diálogo com a escola, na qual seja vivida com prazer e alegria, em 

que exista paixão na sua realização. Esta formação deveria ser uma busca 

permanente de auto-superação. Os autores consideram suas defesas para 

educação permanente como utópicas para a época em que foram formuladas, 

mas acreditam que seja uma educação para a vida. Dumazedier faz a associação 

do lazer à educação permanente, voltando-se para o desenvolvimento cultural da 

sociedade (PINEAU, 1977). 

Nessa perspectiva de uma educação intimamente implicada na vida 

cotidiana é que Rambaud e Jeanneret (2000) vêm comungar com a idéia de 

educação ao longo da vida, ressaltando o aprender com prazer na formação de 

um animador sociocultural pelas Instituições de formação. Para assinalar esses 

desafios, parece urgente aprender e fazer aprender com prazer. Os autores 

fundamentam tal perspectiva de educação confrontando com a realidade européia 

cuja intenção é de renascimento dessa educação. 
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O argumento experiencial de Thion (1996) sobre a condução que se 

deve ter na sua formação e na vida vem complementar o aprender com prazer. 

Num atelier pedagógico, Thion abre a possibilidade para uma formação centrada 

na pessoa. Trata-se de um espaço e tempo de formação humana. Este tempo de 

formação na ação dinâmica de vida torna-se um complemento insubstituível à 

formação tradicional, permitindo desenvolver as potencialidades de cada uma 

para a qualidade de seu projeto pessoal e/ou profissional. Nesse atelier, permite-

se deixar fluir novas perspectivas, desenvolvendo ou reforçando qualidades de 

sociabilidade, de responsabilidade, de comunicabilidade, de criatividade e de 

inovação. 

No trabalho de Thion já se concretizam tentativas de ambientes que 

podem ter como base a fundamentação teórica para currículos de formação do 

profissional do lazer que articulam o diálogo com o processo autorformativo. Para 

este processo autoformativo, Dumazedier (2002) apresenta quatro funções de 

autoformação individual e coletiva: Redução das desigualdades de acesso ao 

conhecimento e que se pode chamar de autoformação de correção; Autoformação 

para completar, corrigir a ação educativa, também chamada de autoformação de 

acompanhamento; Autoformação de superação, relativo a autodidatas; e 

Autoformação de integração. 

Condição para aprender nos dispositivos de formação, Chaix (1994) 

ressalta que as instituições educativas são lugares privilegiados de construção de 

identidade das gerações e que preparam a entrada para a vida ativa, pondo em 

relação vida escolar e vida profissional. Em tais dispositivos, o processo 

"aprender" pode ser analisado como um processo de construção identidade. As 

condições para aprender são vinculadas por um lado, à individualização, à 

possibilidade de construir um saber, e por outro lado, "à identificação", ou seja, à 

socialização, possibilidade de se filiar ao mundo profissional, exteriores ao 

universo escolar. 

Por isso, é a ocasião de pensar nos cursos de formação do profissional 

do lazer no Brasil, a articulação da formação ludopoiética que valoriza a vivência 

do lúdico e de sua autoprodução e a autopoiese do lazer, uma autoconstrução 

necessária para um profissional que possa traduzir o aprendizado constituído nas 

competências visualizadas em seus currículos com sua prática lúdica, criativa e 

sensível com as pessoas com as quais vai trabalhar e que possa com isso 
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impulsioná-las para o processo autoformativo. Essas pessoas precisam valorizar 

seus momentos de experiências máximas, momentos de fluxo, em suas vidas 

para poder ter consciência e sentir suas potencialidades enquanto seres capazes 

de humanescência para um mundo melhor. 

Compreender a necessidade da formação ludopoiética como fator 

essencial para a vida do profissional do lazer passará a ser uma exigência 

institucional, à medida que se considerar a autoformação humana fundamental 

para a sua atuação e para a sua autoconstrução permanente do seu próprio lazer. 

Dessa forma, toma-se para o seio da discussão o curso superior de 

Tecnologia em Lazer e Qualidade de Vida, do Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Rio Grande do Norte – CEFET/RN, com a seguinte pergunta 

fundamental: “Como a formação ludopoiética de graduandos de lazer pode 

contribuir para o processo da autopoiese do lazer?”.  

 

1.3 OBJETIVO GERAL 
 

Compreender e interpretar as conexões entre a formação ludopoiética 

de graduandos de lazer e o processo da autopoiese do lazer. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Interpretar as vivências ludopoiéticas mais significativas na formação 

acadêmica de graduandos de lazer; 

b) Analisar as vivências do lazer mais significativas, reveladas pelo grupo 

investigado, antes, durante e depois do curso; 

c) Descrever e interpretar o processo da autopoiese do lazer e o seu 

respectivo significado para a autoformação humana. 

 
1.5 JUSTIFICATIVA 
 

Ao lado dos novos cenários mundiais e de suas implicações 

educacionais, é importante destacar as alterações ocorridas no paradigma da 

ciência e a relação dialética existente entre o paradigma científico dominante e os 
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enfoques epistemológicos presentes nas atividades pedagógicas. Na prática do 

profissional do lazer, encontra-se subjacente um modelo de educação 

fundamentado em determinadas teorias e em decorrência certo modelo de ação 

sociocultural. O paradigma da ciência que explica a relação com a natureza, com 

a própria vida, também procura esclarecer a maneira como se aprende e se 

compreende o mundo, buscando uma indicação mais objetiva de como o 

indivíduo ensina e constrói o conhecimento. 

Nesse sentido, a teoria da complexidade vai mostrar que o indivíduo 

constrói o conhecimento através de interações que ocorrem entre a cultura e o 

pensamento e, dessa forma, resgata a visão de contexto, retratada por Morin 

(2003), revelando que os indivíduos são o que são dentro de determinados 

contextos, podendo e devendo ser compreendidos a partir de suas conexões e de 

suas relações com a sua realidade contextual. Isso implica em considerar que a 

Educação/Estado/Sociedade deva promover o respeito às diferenças, à 

diversidade entre os seres, às variações culturais e aos diferentes processos de 

desenvolvimento humano. Ressaltam-se nesse processo alguns aspectos como a 

interconectividade dos problemas educacionais e a reintegração do sujeito no 

processo de construção do conhecimento, sempre em processo de “vir a ser”. 

Moraes (2003) e Maturana (2001) destacam que o ambiente de aprendizagem é 

um espaço de ação/reflexão e de convivência que possibilitam o fazer e o 

conviver. Amplia-se ainda a compreensão ao esclarecer a existência da 

transitoriedade, da criatividade presente nos processos da natureza e sua 

importância para a evolução da humanidade. 

Assim, devemos adquirir outros tipos de conhecimentos, ficando estes 

tatuados no corpo para podermos enfrentar as exigências do cotidiano. Por isso, 

deve-se preparar o corpo para o inesperado, conforme alerta Serres (2003, p. 43): 

“eu não paro de colocar meu corpo diante do desconhecido; subitamente ele se 

apresenta e se faz conhecer. O treinamento inventa”. 

Então, se pretendemos evoluir enquanto ser e tomando como eixo 

principal a educação e a cultura devemos considerar o nosso corpo inserido 

nesse processo de formatação que a cada dia deve (trans)formar, transcender a 

si mesmo, dedicando-se às ações corporais, conhecendo limites e traçando 

estratégias adequadas ao crescimento individual e consequentemente coletivo. 



 19

Formatar o corpo para ação significa transformá-lo, superando formas 

sucessivamente. 

Este corpo que está inscrito nesse processo deve ser sujeito no seu 

viver cotidiano, imbuído de paixão e razão e aberto às experiências sociais para 

que possa tornar-se criativo na maneira de viver e com isso deixar acontecer o 

fluxo que lhes permite a evolução da consciência (CSIKSZENTMIHALYI, 1996). 

A criatividade é uma característica inerente à natureza humana, 

embora reconheça que a educação atual venha inibindo esses processos. Uma 

educação voltada para a produção de novas idéias e novos conhecimentos requer 

a ocorrência de processos intuitivos e criativos. A criatividade e a capacidade de 

inovação evidenciam o potencial do indivíduo para mudar, para crescer e 

aprender ao longo da vida. As capacidades de criar e inovar permitem organizar e 

reorganizar experiências ao longo da vida, recombinando-as para constituírem um 

novo repertório existencial do indivíduo. Essa criatividade pode ser observada, e 

experimentada, tanto individual como coletivamente. Caso ocorra coletivamente 

há uma quebra no modelo panorâmico do mundo, no sentido de vivê-la. A 

ampliação de oportunidades de ocorrência de processos criativos e inovadores 

facilitam a compreensão das mudanças, tanto no nível individual quanto coletivo. 

Para que ocorra esse processo criativo, se faz necessários momentos de 

experiências máximas para que possa existir a condição do fluir. Esses momentos 

de fluxo provocam satisfação por cumprirem com determinada tarefa desejada e 

porque também ultrapassa o que foi programado (BARRY, 1997 e 

CSIKSZENTMIHALY, 1992). 

Nessa perspectiva de viver a criatividade, Benjamin e Perreault (2002 

p. 140) destacam um estudo sobre a dinâmica que existe dos antecedentes e as 

conseqüências da experiência do lazer. Os autores apresentam um modelo de 

motivação de indivíduos praticantes de uma atividade de lazer e seus benefícios, 

como se apresenta: 
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Dinâmica entre os antecedentes, a experiência do lazer e seus benefícios. 

_________________________________________________________________ 
 

 

 

 

           
  

 

A figura apresenta a influência motivacional positiva das experiências 

de lazer que aumentam a função do grau de contentamento dos indivíduos com a 

experiência. Percebe-se que uma experiência de lazer intensa proporciona efeitos 

positivos na vida do indivíduo. 

As vivências dessas experiências máximas de lazer proporcionam um 

ambiente de evolução do indivíduo não mais limitado pela percepção dos cinco 

sentidos, nos quais as intuições, as emoções e os sentimentos passaram também 

a integrar o processo de construção do conhecimento, permitindo uma 

compreensão mais clara da própria natureza humana (GARDNER, 1996). De uma 

visão de mundo fragmentada, de uma coleção de coisas separadas, o mundo 

passou a ser compreendido como uma rede de relações, um universo relacional, 

em constante holomovimento, no qual nada é definitivo e tudo é apenas provável. 

De um conhecimento visto sob uma perspectiva estática, ou seja, de um 

conhecimento-estado, passa-se para compreensão do conhecimento-processo, o 

que revoluciona a compreensão a respeito do que significa desenvolvimento 

individual e coletivo. O conhecimento deve reintegrar o que a ciência ao longo do 

tempo fragmentou em especialidades separadas (MARIOTTI, 2000). 

Nesse sentido, faz-se urgente o pensamento articulado desse 

profissional do lazer que está implicado nessa realidade contemporânea e 

preocupa-se com o desenvolvimento do seu próprio ser. É o pensar 

possibilidades de intervenções socioculturais que façam a diferença em nossas 

vidas, seja no trabalho, na escola, na família, no tempo livre. Isto significa permitir 

a inovação ou não em seu contexto. Dessa forma, a relevância em investigar a 

ousadia do profissional do lazer que está buscando transpor essas barreiras 

tradicionais, entregando-se, permitindo-se, à autoformação humana, modelo 

Motivação 

Contexto 

 

Experiência de lazer 

 
Benefícios da 
experiência do lazer 
- Forma psíquica 
- Prazer de viver 
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educacional que ainda não é lido formalmente nas Universidades Brasileiras. 

Compreendê-lo nessa perspectiva de complexidade de saberes e reconhecer 

uma via de várias transversais, com as quais se pode dialogar com outras 

realidades, outros mundos. São esses ambientes não institucionais que devem 

ser permitidos e nos permitir também. É esse ambiente complexo de relações 

formais e informais que se pode vivenciar a multidimensionalidade do 

conhecimento. 

Num ambiente complexo, interrogar o que está posto possibilita uma 

reflexão para o que se quer conhecer, como o oxigênio de qualquer proposta de 

conhecimento. Faz-se necessário no cenário educacional atual no qual o 

conhecimento interrogar o conhecimento. Porém, refletir sobre a realidade para se 

conhecer verdades devemos nos permitir olhar para metapontos de vista, ou seja, 

fazer uma leitura além de si e em si mesmo. 

O indivíduo precisa perceber que o tempo livre que foi conquistado 

socialmente para recuperação do trabalho acumulado durante a semana, 

segundo Cavalcanti (1984, p. 65),  

 
“deveria ser predominante um tempo de autodefesa do indivíduo, 
para que ele pudesse se fortalecer como ser humano e partir para 
sua liberação em todos os setores da vida social. Em 
conseqüência, ele conquistaria o lazer, pois este deve pressupor 
um processo do desenvolvimento da consciência social através da 
dialética entre os interesses da sociedade e os interesses do 
indivíduo”. 

 

O lazer como afirmação de si e como um tempo socialmente 

conquistado pelo sujeito é um modo de expressão que passa primeiro pelo corpo, 

com seus sentidos, sentimentos e imaginação (DUMAZEDIER, 1994). Com isso, 

as vivências de lazer poderão ser tomadas como uma forma de treinamento do 

corpo e sua interação com a cultura, podendo, o corpo, como expressão da 

corporeidade adquirir saberes sobre si e transpor barreiras construídas pelo 

cotidiano. Esta superação lhe permitirá o encontro com o desconhecido que por 

vezes despertando o desejo de se desenvolver enquanto ser humano pleno. 

O lazer também é compreendido, segundo Godbey e Neulinger citados 

por Kelly (1987), como um estado da mente antes da atividade ou tempo. O lazer 

não é o comportamento em si, mas a atitude acompanhada do comportamento.  
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O lazer não é definido onde, o que ou quando, mas pelo seu estado da mente 

evidenciando episódios, eventos ou período de tempo. A decisão de participar de 

uma atividade é particular, então, há uma decisão, na antecipação. Esse estado 

pode ser buscado desde que o indivíduo perceba uma condição necessária para 

tal. 

Pautado em pesquisas empíricas desenvolvidas na França, durante o 

período de 1950 e 1960, Dumazedier (1999) destaca características específicas e 

constituintes do lazer: caráter liberatório, que é entendido como a liberação de 

obrigações profissionais, familiares, sócio-espirituais e sociopolíticas; o caráter 

gratuito que possui o lazer, pois ele não se submete a nenhum fim lucrativo; 

caráter hedonístico, ou seja, a busca de um estado de satisfação tomado como 

um fim em si mesmo; e o caráter pessoal representado pelas funções do lazer 

que correspondem às necessidades humanas. 

Parker (1978) defende a idéia de uma educação para o lazer de forma 

que venha contribuir com uma educação ao longo da vida, considerando que o 

lazer possui significados individuais e sentidos sociais. Para o autor, tanto a 

educação como o lazer possuem o objetivo comum do desenvolvimento da 

personalidade e do enriquecimento pessoal do indivíduo. Neste sentido, as 

relações entre o lazer e a educação ocorrem de três formas: a educação para o 

lazer, a educação como lazer e a educação permanente, que promove uma 

postura ativa diante do lazer e da vida de um modo geral. 

Na realidade, um mundo em constante evolução requer que o indivíduo 

aprenda a conviver com as incertezas, com os desafios, com a transitoriedade, 

com o incerto, com o imprevisto e com o novo. Como preparar o indivíduo para 

viver na mudança e não querer apenas controlá-lo? Isso requer ambientes de 

aprendizagens que desenvolvam a autonomia, a cooperação, a liberdade, o 

prazer, a alegria, a satisfação, a felicidade e outras dimensões para que possa se 

reconhecer e se aceitar como corporeidade viva e pulsante que se auto-organiza 

permanentemente, recursivamente, como um sistema autopoiético. 

Nessa perspectiva, há relevância do estudo em compreender e 

interpretar as conexões existentes entre a formação ludopoiética em cursos de 

graduação em lazer e o processo da autopoiese do lazer, à medida que 

buscamos significados para uma autoformação humana que atenda às exigências 

de uma sociedade que vive intensos conflitos econômicos e culturais. 
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1.6 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
 

Para realização desta tese, foram estabelecidos os seguintes 

pressupostos conceituais: 

1. A corporeidade como campo energético de mediação entre corpo e espírito 

que expressa a essência do ser (CAVALCANTI). 

2. A autoformação como desenvolvimento pessoal e coletivo que complementa a 

formação institucional (DUMAZEDIER). 

3. O lazer como expressão de si, uma afirmação de si face ao trabalho e que 

permite uma liberação pessoal de sentimentos, sensações, desejos e sonhos 

(DUMAZEDIER). 

4. A educação numa construção contínua diante de um mundo de mudanças 

com papel determinante na sensibilidade social para reorientar a humanidade 

(ASSMANN e DELORS). 

5. O fluxo na sensação de ações experimentadas nos melhores momentos da 

vida que leva ao estado de êxtase (CSIKSZENTMIHALYI). 

6. A autopoiese como uma autocriação de si por meio de sua autoprodução 

(MATURANA e VARELA). 

7. O lúdico na fluição do belo na contemplação de uma forma viva (SCHILLER). 

 
1.7 DEFINIÇÃO DE TERMOS 
 
CORPOREIDADE – Energia que vibra numa freqüência maior que a pulsação do 

corpo físico e que se acredita conter as faculdades de sentir, pensar e da 

experiência espiritual (PIERRAKOS, 1990).  
LAZER – Vivência humana processada de dentro para fora em interação com o 

meio sociocultural na qual as expressões de sentimentos, emoções e desejos 

num momento de livre escolha são emergidos, muito embora essa liberdade 

venha acompanhada de determinismos sociais (DUMAZEDIER, 1979). 
FLUXO – Ocorre quando um conjunto de metas que exigem respostas 

apropriadas é encarado e que superam o desafio que está no limiar de sua 

capacidade (CSIKSZENTMIHALYI, 1999). 

AUTOFORMAÇÃO – Implica em desenvolvimento de capacidades de se prender 

a uma incumbência de realizar um projeto pessoal (DUMAZEDIER, 2002). 
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EDUCAÇÃO – Ambiente pedagógico de fascinação e de experiências prazerosas 

que discute conhecimentos flexíveis e críticos que dominam sentimentos de 

incertezas suscitados na aprendizagem (ASSMANN, 1998). 

AUTOPOIESE – Produção de modo contínuo de si próprio, a autocriação 

(MATURANA e VARELA, 1980). 

LÚDICO – Suscitado pelo belo é um estado de liberdade para o homem 

(SCHILLER, 2002).  

LUDOPOIESE – Sistema vital e contínuo do ser humano na sua interação com o 

meio e a necessidade de auto-produzir-se na alegria e de se reinventar a cada 

instante nas suas múltiplas interações com os outros sujeitos ludopoiéticos 

(BACOR, 2008). 

AUTOPOIESE DO LAZER – Capacidade que o ser humano tem de auto-produzir 

seu próprio lazer a partir de experiencialidades ludopoiéticas (CAVALCANTI, 

2008). 

AUTOTELIA – Realização de uma vivência por si mesma traduzindo escolhas e 

desejos que refletem autonomia e autodeterminação (CSIKSZENTMIHALYI, 

1999). 

AUTOLIBERAÇÃO – Trata da liberação do ser humano das obrigações 

institucionais que comprometem seu tempo existencial para garantir sua plenitude 

do presente no lazer com desejos de criação e expressão de si mesmo 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1999). 

AUTOCONECTIVIDADE – Refere-se à conexão com a própria energia do ser 

permitindo outras conexões com o mundo. Faz fronteiras com as demais 

dimensões da vida humana (MATURANA e VERDEN-ZÖLLER, 2004). 

AUTOVALIA – Valor atribuído pelo sujeito às suas escolhas num processo de 

criação e recriação de si mesmo para sua alegria de viver em plenitude humana 

(MASLOW, 1975). 

AUTOFRUIÇÃO – Estado vivencial de alegria, prazer, felicidade, beleza pulsional 

e emoção como meta a ser alcançada pelo sujeito na realização de seus desejos 

lúdicos de expressão de si mesmo por si mesmo como vivência plena 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1999). 

HUMANESCÊNCIA – Refere-se à capacidade do ser humano irradiar 

luminosidade a partir de si mesmo, para o outro, para a natureza, para a 

sociedade e para o planeta (CAVALCANTI, 2005). 
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FORMAÇÃO LUDOPOIÉTICA – Espaço de formação educacional que privilegia 
a autopoiese do lúdico corporalizado na beleza e viver (BACOR, 2008). 
 
 
1.8 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 
 

O estudo limita-se em compreender e interpretar conexões entre a 

formação ludopoiética dos alunos de graduação em lazer e o processo da 

autopoiese do lazer.  

A pesquisa foi desenvolvida com cinco egressos do Curso de 

graduação em Lazer e Qualidade de Vida, do Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Rio Grande do Norte. 
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CAPITULO II 

REVISITANDO O LAZER NA SOCIEDADE, NA CULTURA 

E NA EDUCAÇÃO 
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2.1 SOCIEDADE, CULTURA E LAZER 
 

A sociedade, a cultura e o lazer merecem nesse momento um 

destaque na discussão à respeito da autoformação humana, da autopiese do 

lazer e da ludopoiese compreendidos como uma das formações necessárias para 

o ser humano evoluir individual e coletivamente na complexidade da vida. 

Vive-se numa sociedade da informação, considerada por alguns 

autores como a sociedade informática, devido a sua penetração nas atividades 

humanas de uma sociedade. Nesse sentido, Castells (2002, p. 43) argumenta que 

a tecnologia da informação é o ponto de partida para “analisar a complexidade da 

nova economia, sociedade e cultura em formação”. O próprio autor destaca que 

não é a tecnologia que determina a sociedade e que por sua vez a sociedade 

também não determina as transformações tecnológicas.    

Com o advento da informática, da robótica e da globalização, há 

necessidade de oportunizar à sociedade o acesso às informações necessárias e 

disponíveis para se pensar significativamente esse novo contexto social. É de 

consenso que a tecnologia na organização das práticas sociais merece destaque 

entre as principais características da sociedade atual.  

Para Postman (1994), a tecnologia não deve ser aceita como uma 

ordem natural das coisas e sim como um produto de um contexto econômico e 

político. No tecnopólio, as pessoas acreditam que o progresso da técnica vem 

resolver todos os dilemas sociais, o que é uma inverdade, pois não se pode 

anunciar apenas um dos sentidos. O meio termo é o resultado que se obtém da 

negociação entre a cultura e a tecnologia, porém, essa negociação não tem sido 

favorável à cultura. 

Giddens (1991) destaca que estamos saindo de um sistema baseado 

na manufatura de bens materiais para outro sistema centrado na informação, que 

implica questões de filosofia e epistemologia. Na realidade, estamos alcançando 

um novo contorno de uma ordem diferente, ou seja, estamos olhando novamente 

para natureza da própria sociedade, tornando-nos mais radicalizados e 

universalizados do que antes. Assim, Giddens apresenta uma concepção de 

interpretação descontinuísta dessa ordem social.   
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Nesse sentido para que a sociedade possa transpor a ordem social 

tradicional, exige-se uma sociedade reflexiva que, segundo Beck, Giddens e Lash 

(1997, p.14), é um fator importante que requer concentração e que  

 
“envolve apenas uma dinamização do desenvolvimento, que, em 
si, embora em contraposição a uma base diferente, pode ter 
conseqüências exatamente opostas. Em vários grupos culturais e 
continentes isso é associado ao nacionalismo, à pobreza em 
massa, ao fundamentalismo religioso de várias facções e credos, 
às crises econômicas, às crises ecológicas, possivelmente 
guerras e revoluções, sem esquecer os estados de emergência 
produzidos por grandes catástrofes – ou seja, no sentido mais 
estrito, o dinamismo do conflito da sociedade de risco”. 

 

Contribuindo com as argumentações de Beck, Giddens e Lash sobre 

sociedade reflexiva, Sheldrake (1996) destaca que todas as sociedades têm 

características fundamentais e que são incorporadas nos indivíduos que as 

compõem, com seus costumes, rituais, regras, obrigações e outros sistemas que 

funcionam organizados. E da mesma forma que o animal apresenta hábitos e 

peculiaridades semelhantes a sua espécie numa sociedade animal da mesma 

espécie, assemelha-se em seus costumes, hábitos ou tradições. Esses 

comportamentos estão intimamente ligados ao território particular onde se habita, 

como uma espécie de memória social. Ressalta Sheldrake (1996, p. 328) que 

“esses hábitos ou tradições desenvolvem-se através da participação de muitos 

membros individuais em muitas gerações. São formas de herança cultural”. 

Tomando por base esses estudos e concordando com vários outros biólogos, é 

possível afirmar que a herança cultural é um tipo de transmissão dentro de um 

contexto de um grupo particular. 

Para Lévi-Strauss (1982), há um círculo vicioso nos seres humanos 

originados nas regras institucionais, nas quais a cultura no interior de um grupo é 

concebida, ao contrário dos animais em que o domínio da herança biológica é 

fortemente presente. Nessa forma de pensar a reflexividade, há necessidade de 

um reposicionamento da educação diante dos novos padrões de produtividade, 

de competitividade e de cooperação decorrentes dos avanços científicos e 

tecnológicos e a compreensão de que o conhecimento é a matéria prima das 

economias modernas. Ao lado de sólida formação básica, é preciso desenvolver 

novos hábitos intelectuais de simbolização, de formalização do conhecimento, de 
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manejo, de signos e de representações, além de preparar o indivíduo para uma 

nova gestão social do conhecimento. 

Destaca-se a importância de focalizar o processo de aprendizagem, 

mais do que a instrução, a transmissão de conteúdos, lembrando que hoje é mais 

relevante como você sabe, o que você sabe e quanto você sabe. Aprender é 

saber realizar. Conhecer é compreender as relações, é atribuir significados às 

coisas, levando em conta não apenas o atual e o explícito, mas também o 

passado, o possível e o implícito. 

Compreender o processo de aprendizagem nesse sentido implica em 

aprender a aprender, o que traduz a capacidade de refletir, analisar e tomar 

consciência do que se sabe e se dispor a mudar os próprios conceitos, buscar 

novas informações, substituir velhas verdades por teorias transitórias, adquirir 

novos conhecimentos, resultantes da rápida evolução da ciência e da tecnologia e 

de suas influências sobre o desenvolvimento da humanidade. 

Na sociedade atual, o homem passa grande parte de sua vida 

trabalhando e tentando chegar a algum lugar no mundo do trabalho, primeiro do 

que o outro, como se fosse uma atitude de gênio, tornando-se um funcionário 

exemplar e comprometido com a empresa, submetido ao chefe, como um 

verdadeiro esquizofrênico, porque o apogeu de um homem e sua dignidade passa 

pela conquista do trabalho.  

Já com a era da sociedade pós-industrial, De Masi (1999, p.69) aponta: 

 
Inaugurou uma condição mais intelectualizada de vida, 
deslocando a exploração dos braços para o cérebro, cujas 
características valorizam e do qual está pronta a reduzir alguns 
mecanismos através da inteligência artificial. Isso vem coroar uma 
longa história de evolução que, vez por outra, teve como 
protagonistas o progresso espiritual ou material, modulados por 
lentes incubações subterrâneos e súbitas explosões criativas. 

 

Partes dessas mudanças paradigmáticas nas relações de trabalho se 

dão pela transformação da operação manual em tecnologias sofisticadas para 

atender aos investimentos e às exigências do mundo do trabalho, ou seja, passa-

se da simplicidade à complexidade. Esse marco tecnológico foi característica do 

século XX com:  
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O crescimento demográfico, pelo progresso tecnológico, pela 
excitante vitalidade, pela grande expansão da classe média, pela 
profunda reestruturação dos conceitos de tempo e espaço, então 
modificados pela difusão do relógio, da bússola e da escrita, hoje 
modificada pelos meios de transportes velozes, pelos meios de 
comunicação de massa, pelo computador e as redes informáticas 
(DE MASI 1999, p. 94).  

 

Concomitante a essas características, enfatiza-se o fator motivação, 

bastante difundido nas empresas na busca de um melhor rendimento no trabalho. 

Muitas foram as iniciativas que caminharam desde a participação nos lucros, 

como incentivo à produtividade, à ginástica na empresa como forma de evitar 

acidentes no local de trabalho e deixar o empregado mais disposto para as 

atividades propostas pela empresa. 

Esse pensamento típico do modo de produção capitalista, segundo De 

Masi (1999), torna claro o distanciamento existente entre a concepção de “homo 

faber” e a de “homo ludens”, ou seja, o produtivo de um lado e o não produtivo do 

outro, numa compreensão dicotomizada de olhar a sociedade moderna. 

Reforçando e apontando possibilidades para a sociedade viver essa nova ordem 

que se instala é que Shaff (1993, p. 130) enfatiza: 

 
A automação e a robotização provocarão transformações 
incomensuráveis no âmbito do trabalho humano tradicional, 
causando um desemprego estrutural de massa. Estas 
transformações consistirão não apenas numa nova forma social 
de trabalho, que será substituído em grande parte por outras 
ocupações, mas também numa modificação das atitudes em 
relação ao trabalho, na valorização do trabalho e do seu lugar no 
sistema de valores interiorizado pelo indivíduo. Em outras 
palavras: um novo ethos do trabalho. O problema é de grande 
importância para a justa compreensão das transformações que os 
indivíduos deverão experimentar nas novas condições sociais. 

 

Pesquisadores como Mille, Lanfant e Grazia enfatizam que o trabalho 

sempre existiu como também o não trabalho, este último sendo considerado lazer. 

Porém, Dumazedier (1975, p. 18) discorda dessa argumentação, afirmando ser o 

lazer “um produto específico da industrialização” e apresenta duas condições 

históricas básicas para o aparecimento do lazer: uma relacionada ao tempo livre, 

pois foi preciso sair do conjunto de atividades rituais mágico-religiosas e outra 

relacionada a um corte nítido entre as horas do trabalho e do não trabalho pela 

civilização. 
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Então, com a regulamentação do tempo de trabalho através de anos 

trabalhados, surgem as férias, a aposentadoria e outros direitos que foram 

conquistas dos movimentos sindicais. Assim, o tempo liberado é produzido e com 

ele o tempo livre e o tempo de lazer.  

Esperava-se que com o tempo liberado conquistado, a sociedade fosse 

se voltar aos rituais religiosos, fato que não aconteceu porque o trabalhador se 

sentiu mais livre para suas escolhas devido aos movimentos da classe 

trabalhadora. Com isso ocorreu uma libertação das obrigações sociais, ou seja, 

uma regressão dos controles institucionais sobre o indivíduo (DUMAZEDIER, 

1975). 

Destaca Dumazedier (1975) que o desenvolvimento do lazer foi 

acompanhado de novos valores de expressão corporal, justamente pelo homem 

se sentir mais livre em suas manifestações, sendo evidenciada a expressão de si 

que era pouco valorizada devido à repressão moral às vivências corporalizadas.  

Com a procura de uma noção ética social para a expressão de si, 

começa a mudar a relação do homem com a natureza, e com isso mudam os 

valores como a contemplação ao sol, ao mar, às montanhas, propiciando também 

a luta a favor do meio ambiente que se reveste de novos significados. Assim, 

abre-se espaço para a discussão axiológica do lazer com as mudanças dos 

valores que acompanham a evolução da cultura. Esses valores são mais 

sensíveis às mudanças e à medida que se vivenciava o lazer no tempo livre, os 

valores mudavam. Então, os valores do lazer começavam a substituir os valores 

profissionais, familiares, religiosos e políticos que eram enfatizados como forma 

de uma não expressão corporal (DUMAZEDIER, 1975). 

Reforçando a argumentação da expressão de si por meio das vivências 

corporalizadas de lazer, autores como Parker, Kelly, Olszweska e Roberts, 

citados por Rojek (1995), mostraram como as vivências de lazer fazem aparecer 

ou revelar a autenticidade do ser humano por propiciar um ambiente adequado 

em que as pessoas possam ser elas mesmas, expressando a sua subjetividade 

singular com a mais profunda alegria de viver. Nesse sentido, se a autenticidade 

desaparece o lazer também desaparecerá. 

O lazer ao ser reconhecido como fenômeno social em função das suas 

características de vivência cultural, que proporciona ao indivíduo despertar as 

emoções e sentimentos, passam a ganhar contornos dos mais variados. Assim, o 
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lazer passa a atender às mais diversas correntes ideológicas realizados, por 

muitas vezes, de uma forma descontextualizada podendo se transformar em 

objeto de alienação social.  

Para Miller e Robinson, citados por Requixa (1976, p. 20), lazer é um 

fenômeno compreendido como "um conjunto de valores de desenvolvimento e 

enriquecimento pessoais alcançados pelo indivíduo, utilizando o tempo de lazer 

graças a uma escolha pessoal de atividades que o distraiam”. Observa-se aqui a 

importância atribuída ao desenvolvimento e enriquecimento pessoal vivido por 

meio de um conjunto de atividades de cunho eminentemente subjetivo, possuindo 

a finalidade de desenvolvimento do ser que usufrui de tais atividades, ou seja, o 

lazer possui uma perspectiva de satisfação através da qual irá fluir sentimentos e 

emoções propiciando um bem-estar na vida cotidiana. 

Camargo (1992) destaca que em alguma atividade de lazer existe o 

princípio da busca do prazer, mesmo que a atividade se inicie com um esforço 

para se obter o relaxamento agradável ou a sensação posterior a sua realização. 

Este lazer é sempre liberatório de obrigações, pois busca compensar algum 

esforço que a vida social impõe. Complementa ainda que em toda vivência de 

lazer, pode existir um forte conteúdo de sociabilidade, expresso no contato com 

amigos, parentes, colegas de trabalho, de vizinhança. O interesse cultural dos 

indivíduos que buscam este gênero de atividades é a mudança de paisagem, 

ritmo e estilo de vida. 

Marcellino (1998) considera o fenômeno lazer como uma cultura 

vivenciada no tempo disponível das obrigações profissionais, escolares, familiares 

e sociais, reconhecendo que este tempo pode ser privilegiado para a vivência de 

valores que contribuam para mudanças de ordem moral e cultural, necessários 

para afrontar a estrutura social vigente. O autor também defende a proposta da 

não existência de incompatibilidade entre o esforço e o prazer. Pelo contrário, o 

verdadeiro prazer, quase sempre, supõe esforço e este precisa da alavanca do 

prazer. Existe assim, uma relação de interdependência entre ambos. 

Para Rojek (2005), estudar o lazer passa por uma compreensão 

interdisciplinar e transdisciplinar por envolver outras áreas do conhecimento, 

especialmente a Sociologia, Psicologia, Geografia Humana, Ciência Política, 

História Social, Administração entre outros. Esse estudo na academia se faz com 
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liberdade, escolha, flexibilidade e satisfação em relação às determinações sociais 

formais que são bastante rígidas cientificamente. 

Porém, não se deve esquecer que viver o lazer é um momento de livre 

escolha, como trata Dumazedier (1979), muito embora essa liberdade venha 

acompanhada de determinismos sociais construídos ao longo da história das 

sociedades e que ficaram tatuados corporalmente no ser humano. Mesmo assim, 

precisa-se dessa liberdade de escolha para que no desfrute do lazer possam 

ocorrer trocas culturais possibilitando o desenvolvimento individual e coletivo. 

Para compreender melhor ressalta-se as quatro principais concepções 

do lazer apresentadas pela Sociologia do Lazer de Joffre Dumazedier, nas quais 

apontam alguns conjuntos de atividades como: trabalho profissional; obrigações 

familiares; obrigações sócio-espirituais e sócio-políticas; e atividades exteriores às 

obrigações institucionais (DUMAZEDIER, 1979). O modo como as concepções se 

estruturam em relação a essas categorias institucionais caracterizam cada 

definição.  

Na primeira definição o lazer não é uma categoria de comportamento 

social, porém o comportamento em sua categoria pode ser considerado lazer. Se 

qualquer atividade pode ser lazer, em seu estilo de comportamento como trata 

Dumazedier (1979, p. 88) no que se refere a “trabalhar com música, estudar 

brincando, lavar a louça ouvindo rádio, promover um comício político com desfiles 

de balizas” e outros, lazer pode ser origem de um estilo de vida que determinará a 

qualidade de vida das pessoas e sua coletividade. Essa definição é considerada, 

mais psicológica do que sociológica, e favorece um pensar comportamental a 

respeito da atitude do indivíduo. 

A definição que valoriza as obrigações familiares situa o lazer fora do 

âmbito do trabalho profissional resumindo o lazer ao não-trabalho. Fato marcante 

pelos economistas da época, bem como pelos sociólogos do trabalho. Para 

Dumazedier (1979, p. 89), essa “definição apresenta a vantagem de situar o 

prazer relativamente à principal fonte de criação e de limitação do tempo de 

lazer”, porém sobrecarrega esse tempo liberado das obrigações do trabalho para 

as obrigações famíliares. Essas obrigações familiares e conjugais constituem 

objeto da Sociologia da Família. 

Ao tratar das obrigações sócio-espirituais e as obrigações sócio-

políticas, o autor aponta a limitação do lazer em relação ao trabalho profissional e 
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familiar. Os rituais religiosos e as festas que antes eram controladas pelas 

instituições formalmente constituídas, tornam mais livres para serem vivenciadas 

com prazer de escolhas pelos próprios indivíduos. No que se refere às obrigações 

sócio-políticas, as atividades de expressão pessoal de engajamento sócio-político, 

sabe-se que essa argumentação é confusa principalmente nas sociedades 

industriais avançadas por impor um dever, embora democrático, à escolha do 

indivíduo. 

A definição que considera as atividades exteriores às obrigações 

institucionais rumo à realização pessoal destaca um tempo único para tal 

realização pela via do lazer. Esse tempo desvencilhado das obrigações 

profissionais, familiares, sócio-políticas e sócio-religiosas é para Dumazedier 

(1979, pp. 91-92): 

 
Um tempo que a redução da duração do trabalho e a das 
obrigações famílias, a regressão das obrigações sócio-espirituais 
e a liberação das obrigações sócio-políticas tornam disponível; o 
indivíduo se libera a seu gosto da fadiga descansado, do tédio 
divertindo-se, da especialização funcional desenvolvendo de 
maneira interessada as capacidades de um corpo ou de seu 
espírito. Este tempo disponível não é o resultado de uma decisão 
de um indivíduo; é, principalmente, o resultado de uma evolução 
da economia e da sociedade.  

 

Com essas argumentações sobre as querelas das definições, percebe-

se que o indivíduo passa a ter um tempo social para satisfação pessoal e um 

tempo específico para conquista de si no seio da sociedade, com atividades 

voltadas para as necessidades do corpo e do espírito, cada um a seu modo de 

compreender a si mesmo e a sociedade.  

Marcellino (1995) chama a atenção para as abordagens funcionalistas 

do lazer que estão divididas em quatro vertentes assim compreendidas: a) a 

utilitarista, marcada pela caracterização do lazer como um processo de 

recuperação da força de trabalho ou como um meio de desenvolvimento de 

empresas ou produtos; b) o lazer como função compensatória, no sentido de 

compensar as mazelas provocadas pelo tempo social do trabalho e dos outros 

tempos sociais que possuem um caráter de obrigatoriedade; c) a função 

moralista, como sendo um fator responsável pela prevenção de problemas sociais 

como as drogas, violência, equilíbrio emocional; e d) o lazer na sua perspectiva 
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romântica, marcado pelo saudosismo das atividades vivenciadas num passado 

distante, em que é perceptível a exaltação de valores das sociedades tradicionais. 

Dessa forma, por meio dessas observações realizadas por Marcellino (1995), é 

possível identificar as várias nuanças que este novo tempo social pode vir a 

desempenhar em nossa vida. 

O Csikszentmihalyi (1999, p. 45) lamenta que a sociedade que não 

compreende a importância desse tempo de lazer como desenvolvimento de si, 

assim o desperdiça com atividades que impedem seu crescimento pessoal. É com 

essa preocupação que se faz necessário identificar no seu viver cotidiano o fluir 

do fenômeno lúdico destacando seus benefícios essenciais de crescimento 

individual e coletivo.  Podendo ocorrer satisfação de prazer que seja permitido 

tatuá-los nos diferentes corpos como aprendizagem para futuras experiências. 

Assim descreve: 

 
O primeiro passo para melhorar a qualidade de vida consiste em 
organizar as atividades diárias para que tiremos delas as 
experiências mais recompensadoras. Isso parece simples, mas a 
inércia do hábito e a pressão social são tão fortes que muitas 
pessoas não têm idéia de quais são os componentes das suas 
vidas que realmente apreciam, e quais contribuem para o stresse 
e para a depressão. Manter um diário ou refletir ao anoitecer 
sobre o dia passado é uma maneira de contabilizar 
sistematicamente as várias influências sobre o nosso humor. 
Depois de ter ficado claro que atividades produzem os pontos 
altos do nosso dia, é possível começar a fazer experimentos – 
aumentando a freqüência dos pontos positivos e diminuindo a 
freqüência dos demais. 

 

Devemos destacar a importância de identificar as experiências do dia-

a-dia que provocam estado satisfatório e que se possa aproximá-las e resgatá-las 

para inclusive alterar o estado de espírito, contribuindo dessa forma para o 

desenvolvimento da complexidade do ser. Essas experiências de lazer 

apresentam um modo de interação social e de fatores culturais que constituem e 

são constituídos nas atividades que configuram os diferentes estilos de vida das 

pessoas. 

A resistência ou o desinteresse em diagnosticar experiências lúdicas 

no dia-a-dia pode ser atribuída à condição marginal que o lúdico viveu nas 

discussões sociais ao longo do processo civilizatório, por não ser considerado 

sério ou mesmo reconhecido como banalidade, não podendo assim justificar para 
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a ciência seu valor primeiro e sua colaboração em resolver problemas ditos sérios 

pelas ciências duras. Nesse sentido, foi frustrado o direito de brincar, porque as 

energias devem ser gastas com o trabalho produtivo para a sociedade e não com 

o prazer da brincadeira. Com isso, as pessoas passam a não sorrir e acumulam 

energia em seu corpo para o trabalho, fazendo surgir as doenças psicossomáticas 

advindas do aceleramento da globalização e da insatisfação com a própria vida. 

Nesse sentido, a sociedade passa a assumir a doença do século que é o estresse 

e como conseqüência, todas as mazelas oriundas do mundo globalizado. Faz-se 

urgente e necessária ação preventiva em que a sociedade perceba o quanto é 

valioso para o individuo se permitir a vivência corporalizada do lazer que lhes 

proporcione sentir o fluir da ludicidade, a alegria de viver no seu cotidiano. 
 
2.2 EDUCAÇÃO E LAZER 

 

O processo educacional focado no indivíduo, no sujeito coletivo, na 

aprendizagem, na construção do conhecimento, na necessidade de construção e 

da reconstrução do homem e do mundo, deveria estar voltado para o 

desenvolvimento humano como fator importante, como argamassa principal de 

um processo de transformação do individuo, consequentemente do planeta. Para 

tanto a educação precisa ser compreendida como uma teia, na qual tudo estar 

interligado e conectado nas ações individuais e sociais. 

A educação e o processo educacional não podem perder de vista que, 

cada ser humano tem seu sistema de fluir e precisa ser respeitado para ocorrer às 

ligações permitidas pela teia educacional. Nesse sentido todo ser vivo procura 

preservar o seu ser levando em consideração alguns dispositivos de 

comportamentos de proteção, defesa, fuga, ataque, nutrição que são próprios dos 

seres vivos e que traduzem e desenvolvem em nível de vida e particularmente os 

organizadores de si. Conforme Morin (2002, p. 179), “toda a fronteira viva é, 

simultaneamente, camada protetora, linha de defesa, lugar de controle, zona de 

trânsito. Faz duplamente viver, uma vez que deixa penetrar aquilo que alimenta e 

rejeita aquilo que ameaça”. 

Como destaca Morin (2002), os seres vivos passam a vida a produzir, 

manter, salvaguardar a sua vida, e a sua vida coincide com a sua unidade, a sua 

integridade, a sua identidade: si mesmo. O querer sobreviver não se confunde 
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pelo menor dos seus atos com um querer viver, isto é uma afirmação permanente 

de si mesmo. 

O sistema imunológico determina a todo instante a identidade do ser 

enquanto indivíduo. “O dispositivo imunológico constitui uma autoprodução 

permanente de identidade do si que, por sua vez, é inseparável da autoprodução 

da integridade do si que, por sua vez, constitui uma das dimensões da 

autoorganização/reorganização permanente do ser” (MORIN, 2002, p. 181). 

O ato de uma organização viva é um processo de auto-organização, e 

que por sua vez a cognição da organização viva é autocognitiva. Dessa forma, 

Morin (2002, p. 209-210), trata: 

 
Vemos que a lógica auto-referencial do circuito autocognitivo 
requer que o sujeito se reconheça segundo as três instâncias 
necessárias umas às outras, e que traduzimos pelos termos eu, 
mim e si. O eu é a ocupação do lugar egocêntrico pela 
computação – o computo – de um ser que se auto-afirma como 
indivíduo-sujeito. O si constitui-se como a corporalidade física do 
mim-eu. Mim participa desta corporalidade física e, ao mesmo 
tempo, da invariância do eu. É objetivo como o si e 
autotranscendente como o eu. 

 

 
A auto-afirmação individual do indivíduo-sujeito é a de um ator que joga 

o jogo de viver para ganhar a vida. A noção de ator é existencial no sentido em 

que o ator se joga a si mesmo, joga a sua vida, na busca, no esforço, no perigo, 

no seio do teatro natural que é o seu ambiente. A condição existencial do jogo 

marca toda a vida. É a incerteza sempre renascente e a luta sempre renascente 

contra a incerteza (MORIN, 2002). 

Para Maturana e Varela (1999, p. 67), todo ser vivo para sobreviver 

precisa continuamente mudar suas estruturas e conservar sua organização 

mediante o processo autopoiético, processo pelo qual envolve a capacidade de 

auto-regeneração, autoprodução, automanutenção da vida. E destaca que  
 

“educar é configurar um espaço de convivência, é criar 
circunstâncias que permitam o enriquecimento da capacidade de 
ação e reflexão do ser aprendente. É criar condições de formação 
do ser humano para que se desenvolva em parceria com outros 
seres, para que aprenda a viver/conviver e afrontar o seu próprio 
destino, cumprindo a finalidade de sua existência”. 
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Os seres humanos precisam interagir uns com os outros para se 

tornarem mais humanos, sem a preocupação de usufruir dessa interação com o 

pensamento centrado na produção e sim na construção do eu consciente. 

Moraes (2003, p. 48) destaca que para aprender sob o ponto de vista 

autopoiético, tornam-se necessárias interações recorrentes para que o fenômeno 

da educação e da aprendizagem seja também um fenômeno de transformação 

estrutural que ocorre a partir da convivência social. 

Cogitar essa transformação a partir do convívio social faz-se 

necessário uma reflexão sobre si mesmo, como aponta Paulo Freire (1979, pp. 7-

8): 
Se a possibilidade de reflexão sobre si, sobre seu estar no mundo, 
associada indissoluvelmente à sua ação sobre o mundo, não 
existe no ser, seu estar no mundo se reduz a um não poder 
transpor os limites que lhe são impostos pelo próprio mundo, do 
que resulta que este ser não é capaz de compromisso. É um ser 
imerso no mundo, no seu estar, adaptado a ele e sem ter dele 
consciência. Sua imersão na realidade, da qual não pode sair, 
nem ‘distanciar-se’ para admirá-la e, assim, transformá-la, faz dele 
um ser ‘fora’ do tempo ou ‘sob’ o tempo ou, ainda, num tempo que 
não é seu. O tempo para tal ser ‘seria’ um perpétuo presente, um 
eterno ‘hoje’”. 

 

Para Paulo Freire (1979), o ser humano para compreender o processo 

de transformação a partir da sua própria criação precisaria afastar-se, distanciar-

se do seu contexto para ficar com ele mesmo. Só assim ele seria capaz de 

comprometer-se consigo mesmo. 

Paulo Freire e Frei Betto numa reportagem em 1986 falando sobre a 

prisão no período de 1969 a 1973, relatam que para amenizar a situação 

carcerária realiza ações corporalizadas como o teatro, chegando a montar um 

grupo de 40 pessoas e dois espetáculos, inclusive sendo apresentados para o 

público da cidade. Na realidade, o espetáculo era para desenvolver um processo 

pedagógico que pudesse liberar a subjetividade de todo o sofrimento da prisão. 

A expressão corporal desenvolvida por meio do teatro na prisão ajudou 

a Frei Betto a desbloquear o processo da oralidade, começando pela tomada de 

consciência da própria boca, experiência acumulada anteriormente. 

Os homens descobrem que poucos sabem de si numa preocupação de 

reconhecer a desumanização como realidade histórica e se inquietam em saber 
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mais. Paulo Freire (1986, p. 16) destaca o “anseio de liberdade, de justiça, de luta 

dos oprimidos pela recuperação de sua humanidade roubada”. 

Paulo Freire (1996) ainda aponta que a alegria e a esperança devem 

ser ressaltadas no espaço pedagógico. Essa alegria necessariamente não precisa 

estar no educando, mas o professor deve favorecer um clima ou atmosfera para 

que a alegria flua nas atividades educativas, como também no educando. E a 

esperança é necessária e da natureza humana, sendo indispensável às 

experiências do ser humano.  

Nesse sentido, faz-se necessário também pensar a pedagogia da 

imaginação, da alegria no seio de uma instituição acadêmica para proporcionar 

um ambiente favorável ao pensamento sistêmico, que por sua vez foi enriquecido 

pela psicologia da Gestalt e pela ciência da ecologia, que se referem à natureza 

da vida. Essa ecologia defendida por Capra (1996, p. 26),  

 
“vê o mundo não como uma coleção de objetos isolados, mas 
como uma rede de fenômenos que estão fundamentalmente 
interconectados e são interdependentes. A ecologia profunda 
reconhece o valor intrínseco de todos os seres vivos e concebe os 
seres humanos apenas como um fio particular na teia da vida”.  

 
A alegria, a ludicidade, a brincadeira, o lazer que favorecem ao gozo 

lúdico foram negados enquanto vivências corporais ao longo dos tempos por 

serem considerados como “não sérios” e principalmente no seio acadêmico 

porque o corpo não poderia se expressar exacerbadamente, tendo em vistas que 

precisaria ser controlado socialmente ainda como pensamento da “ordem e 

progresso”. 

Camargo (1998) relembra que a conquista para esse tempo livre para 

expressão do corpo pela via do lazer e da ludicidade não foi e não é fácil sabendo 

que o trabalhador tinha na faixa de 44 horas de trabalho semanal e precisaria de 

uma redução dessas horas de trabalho para tais vivências corporais. 

Pensar numa educação com alegria e beleza precisaria de acordo com 

Moraes (1997), de uma nova educação para a Era das relações que requer a 

inteligência, a consciência e o pensamento assim como o conhecimento, sejam 

vistos como estando em processo, em continuidade, e que o produto resultante 

de cada uma dessas atividades nunca estará completamente pronto e acabado, 

mas num movimento permanente de “vir a ser”, tal como o movimento das marés 
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constituído de ondas de reflexão que se desdobram em ações e que se dobram 

novamente, concretizando-se em novos processos de reflexão sobre as ações 

desenvolvidas. É um movimento recursivo de reflexão na ação e de reflexão 

sobre a ação. Requer a reflexão crítica sobre a práxis histórica. 

Essa viagem de ida e volta para aperfeiçoar o aprendido leva-nos a 

refletir sobre nós mesmos e a nossa participação na sociedade aprendente, 

permitindo a compreensão do inacabado no ser. Dessa forma, busca-se 

constantemente uma autoformação que ajuda a construir o caminho dessa 

viagem. Nesse sentido, o estudo defende um sistema autopoiético para o lazer 

baseado nas seguintes categorias: autotelia; autoliberação; autoconectividade; 

autovalia; e autofruição. 

A autotelia é a propriedade do lazer que o define como uma vivência 

que tem um fim em si mesmo, voltada para a própria subjetividade de cada um, 

traduzindo escolhas, desejos que refletem autonomia e autodeterminação. 

A autoliberação refere-se à capacidade do indivíduo para se liberar 

das obrigações institucionais que comprometem o seu tempo existencial para 

poder concretizar os seus desejos vivenciais de criação e expressão de si mesmo 

como autêntica forma de lazer. 

A autoconectividade representa a propriedade do envolvimento e da 

implicabilidade do ser consigo mesmo para poder se conectar como 

personalidade criadora com os outros e com o mundo. Isto significa reconhecer o 

papel fundamental da autoconsciência e da corporeidade no mundo das relações 

ecopoiéticas, ou seja, refere-se a capacidade de conexão com os outros sistemas 

autopoiéticos. 

A autovalia diz respeito à gratuidade, ao valor atribuído pelo sujeito às 

suas escolhas no lazer. É a própria subjetividade responsável por determinar o 

valor das vivências do lazer para a criação e a recriação de si mesmo, para a sua 

alegria de viver. Não existe como valor de troca, mercantilizado pela cultura de 

consumo, pois o valor do usufruto do lazer deve ser um autovalor definido pelo 

próprio sujeito. 

A autofruição significa o estado vivencial de alegria como meta a ser 

alcançada pelo sujeito na realização de seus desejos ludopoiéticos de expressão 

de si mesmo por si mesmo como vivência plena de lazer.  
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Pensar essa reflexão na sociedade é fazer presente a corporeidade, é 

perceber a noção da interconectividade existente entre os fenômenos da natureza 

que leva a compreender que o ser humano aprende com as sensações, emoções, 

intuição, sentimentos e não única e exclusivamente usando a razão e o intelecto. 

Essa interconectividade de sentimentos que deverá estar presente na 

teia educacional representando um conjunto de informações e conhecimentos que 

o indivíduo possui, pela sua capacidade de imaginação, de intuição, de 

criatividade, em busca de soluções aos problemas apresentados cotidianamente.  

A escola/universidade não ousa caminhar numa pedagogia que se 

permite viver uma escola/universidade morta, voltada para uma educação do 

passado, produzindo indivíduos incapazes de se autoconhecerem como fonte 

criadora e gestora de sua própria vida, como autores de sua própria história. 

Incapazes de um pensar mais criativo, de analisar teorias e confrontar hipóteses, 

de buscar informações onde quer que elas estejam.  

As escolas/universidades não permitem que seus currículos sejam 

desenvolvidos a partir do princípio da auto-organização recursiva, da 

interatividade, da conectividade, da interdependência existentes entre todos os 

fenômenos da natureza, sendo compreendido e apresentado como um pacote 

fechado. Por outro lado, um currículo em aberto reconhece a ação do sujeito em 

interação com os outros, com o meio ambiente, com a cultura e o contexto, 

constituindo-se um currículo em ação, permanentemente negociado e 

renegociado com o que acontece nos momentos de ensino-aprendizagem. 

Embora possamos partir de referenciais pré-estabelecidos como planos objetivos 

mais amplos, a nova forma de pensar o currículo não deixa de levar em 

consideração a ação do sujeito à medida que as ações educativas se 

estabelecem.  

Pensar esses conhecimentos como uma teia de conexões é 

compreender a existência de uma totalidade indivisível que nos traz uma nova 

consciência de nossa relação consigo e com a natureza, o que nos leva à 

compreensão de uma fraternidade e de uma solidariedade mais acentuadas que 

nos permite mais significados para a vida.  

Esses significados que estão presentes em nossa corporeidade poderá 

ser representados pela beleza, pelo encantamento, pela sedução e outros 

sentimentos possibilitando, segundo Damásio (2004), uma animação a esse 
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corpo que poderá ou não estar sendo um objeto de sentimentos como também, 

poderá estar explicando e representando a alegria, o medo, a tristeza e outros 

que aparentemente são considerados subjetivos na explicação. Essa 

corporeidade se utiliza das vivências de lazer para fazer gerar essa animação ao 

corpo presente no cotidiano social. 

Numa vivência lúdica e de lazer nas quais o ser se entrega ao prazer 

da alegria de viver o momento proporcionado o corpo naturalmente age com 

músculos distendidos sem tração nas articulações numa perfeita harmonia 

causada pelo sentimento agradável vivido.  

O jogo vivenciado no momento lúdico se deterá a uma atividade fictícia, 

que por sua vez é “acompanhada de uma consciência específica de uma 

realidade outra, ou de franca irrealidade em relação à vida normal” (CAILLOIS, 

1967, p.30). Essa categoria do jogo conhecida como simulacro se reveste da 

atitude de gostar de se revestir de personalidade diferente, quando a liberdade do 

jogo é castrada. 

Como defende Duvignaud (1997), a prática do imaginário é o jogo. Por 

isso, os tecnocratas e administradores se valem de simulações para evitar a 

catástrofe nas empresas e construir um futuro tranqüilo.  

Assim se vislumbra o foco da corporeidade na pedagogia das 

escolas/universidades com a ludicidade presente de forma harmônica e 

prazerosa, proporcionando a crianças e jovens oportunidades dessa vivência não 

somente para conseguir despertar no mundo do trabalho possibilidades de 

atuação profissional, mas também em todas as ações cotidianas em busca do 

prazer e da qualidade de vida. 

A corporeidade na pedagogia deve ser vista como possibilidade à 

introdução de ambientes acadêmicos estimulantes e a criação de um novo 

ambiente pedagógico marcado pela qualidade do processo educacional. Sua 

importância está, sobretudo, em suas aplicações fora das salas de aulas, na 

antecipação dos problemas do cotidiano, na preparação dos indivíduos para 

incorporação das mudanças, para um pensar mais criativo e científico em suas 

vidas, para a horizontalidade dos processos de comunicação interpessoais, para 

o desenvolvimento de novas parcerias e mudanças de valores. 

Não se deve ter medo de ousar na academia, muito menos ter medo 

da subjetividade viva porque a subjetividade quando se concretiza precisa-se de 
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outra fonte para voltar ao devaneio novamente. Busca-se em Bachelard (1996, p. 

159) incentivo para essa argumentação, no sentido de que “o ser humano é 

naturalmente um fator de interiorização privilegiado. Parece que o homem pode 

sentir e conhecer diretamente as propriedades íntimas de seu ser físico. A 

obscuridade do eu sinto predomina sobre a clareza do eu vejo. O homem tem 

consciência de ser, por seu corpo tomado de vago sentimento, uma substância”. 

A pedagogia pela via da corporeidade deve tornar claro nas 

escolas/universidades a forma ou as formas de proporcionar esses ambientes 

favoráveis para que crianças, jovens e adultos possam vivenciar o próprio 

devaneio. E que estes possam, a partir desse devaneio, construir seus projetos 

de vida cotidiana. Projetos estes, por exemplo, que possam aperfeiçoar suas 

competências no âmbito profissional, de formação, de aposentadoria, de 

desenvolvimento pessoal, dentre outros. 

No que se refere às competências de uma profissão, pode-se destacar 

o projeto identitário que, segundo Boutinet (2002, p. 94), tende a  

 
“um melhor auto-reconhecimento pelo próprio indivíduo e, 
simultaneamente, pelos outros. Esse projeto identitário irá 
concretizar-se em uma preocupação com a competência técnica 
sempre crescente, fazendo do indivíduo um especialista em sua 
atividade profissional”. 

 

Dessa forma, alerta-se para as escolas/universidades, que não se 

podem deixar despercebidos em seus planos e programas a formação intrínseca 

do ser, ou seja, precisa constar nos currículos institucionais a corporeidade viva 

desse ser que pensa, age e sente e que está dotado de sentimentos para viver o 

prazer da alegria, de maneira que o jogo da vida seja construído pormeio da 

ludicidade.    

A corporeidade como um dos critérios referenciais para a educação, 

conforme defende Assmann (1995), pelo fato da mediação constante do processo 

auto-organizativo corporal, a autopoiese, que precisa está apto ao conhecimento 

dinâmico. Tendo em vista que a auto-organização necessita do novo e de seus 

entrelaçamentos para emergir, com Pierrakos (1990) é possível afirmar que tudo 

se interliga devido à energia de orgone. 

Para Serres (2003, 2004, p.68), o conhecimento perpassa primeiro pelo 

corpo, ou seja, este adquire forma, aparência e movimento para que possa fluir o 
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aprendido: “nosso saber origina-se do saber de outros que o aprende, a partir do 

nosso”. Esse pensar sobre o par corpo e conhecimento vem contribuir 

significativamente aos estudos da corporeidade, quando se sabe que 

anteriormente o conhecimento do corpo se restringia ao conhecimento das 

doenças e seus cuidados. 

O corpo que está presente nas relações sociais tem sua inscrição na 

escola, engajando-se num processo de construção e reconstrução do 

conhecimento numa perspectiva de desenvolvimento de capacidades de relação 

interpessoal, cognitiva, afetiva, motora, ética de inserção social. 

No sentido de desenvolvimento dessas capacidades, não se pode 

pensar em lazer sem uma proposta educacional de desenvolvimento do indivíduo 

enquanto cidadão inserido na sociedade, um cidadão brincante em que a 

ludicidade possa aflorar no processo educacional. 

As propostas educativas para o lazer tornam-se, de fato, o próprio 

exercício do lazer estimulando o processo educativo para o próprio lazer. No 

campo da educação formal, surgem desde a antiga escola normal no Brasil por 

meio dos jogos de recreio escolar, refletindo significativamente na educação não-

formal e nas mudanças culturais recorrentes. 

Para Parker (1978), o lazer possui significados individuais e sentidos 

sociais. Para tanto, a educação como o lazer possuem o objetivo comum de 

desenvolver a personalidade e do enriquecimento pessoal do indivíduo e, neste 

sentido, a educação ocorre de três formas: a educação para o lazer, a educação 

como lazer e a educação permanente que envolve o lazer durante toda a vida. 

Vale ressaltar que o homem deve ser educado para a vida, que 

segundo Requixa (1980), deve manter sempre o equilíbrio entre o lazer e o 

trabalho. Assim, a educação para o lazer contribui no aprendizado do uso do 

tempo livre. Tal aprendizado está diretamente ligado ao conhecimento das 

alternativas que o lazer oferece ao conhecimento das atividades que satisfaçam 

os vários interesses e ao recebimento de estímulos para participar e receber o 

mínimo de orientação que possa permitir a opção. Esta aprendizagem tem como 

objetivo capacitar o indivíduo, por meio do lazer, para estabelecer com o meio um 

relacionamento adequado, com o fim de realização do desenvolvimento tanto 

pessoal como coletivo. 
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Uma alternativa para a educação pelo lazer, observada por Marcellino 

(1987), pode ser concretizada por meio da proposta de facilitar o acesso à contra-

informação, ou seja, o fornecimento de instrumentos ao consumidor para que 

diante das mensagens veiculadas pelos meios de comunicação seja possível uma 

leitura crítica. A contra-informação é conceituada como a prática de comunicação 

e de militância política que resiste à ordem hegemônica vigente e luta pela 

instalação de uma nova hegemonia. 

A educação pelo lazer eleva as possibilidades educativas do lazer em 

relação ao sistema educacional tradicional. Requixa (1980) ressalta que pode se 

educar pelo lazer desde que se preconize uma política de lazer em que todos 

tenham acesso inclusive nas instituições de ensino superior. 

Enquanto a expressão educação para o lazer, segundo Camargo 

(1998) trata de uma conquista social que se refere a uma educação/reflexão/ação 

para o desfrute de um lazer que não se traduz em perda na produção econômica. 

Essa educação para o lazer deve começar na juventude pelo fato de 

estarem disponíveis e dispostos corporalmente para assumir posturas de viver o 

lúdico espontaneamente com prazer. Camargo (1998) aponta ainda que deva ser 

uma vivência educacional na mais térrea idade sendo vivenciada com a família 

num ambiente em que todos estejam dispostos à entrega a ludicidade. Sabe-se 

que existe, em algumas famílias, a dificuldade de conviver na ludicidade juntos, 

ou seja, o brincar, o afeto, a corporeidade, o prazer e muitos outros são fatos 

dificultadores numa educação para o lazer num convívio familiar. 

Marcassa (2004) parte do entendimento do lazer como espaço de 

educação permanente, uma vez que permite o descanso, o divertimento e o 

desenvolvimento transferindo para o âmbito do lazer as responsabilidades 

referentes à educação, indicando desta forma uma função funcionalista. 

Damásio (2004) aponta que vivências que causam prazer e 

sentimentos consistem numa percepção do corpo em que requer a presença de 

mapas sensitivos nas quais certos neurônios, que interagem por meio de 

conexões nervosas, são ativados e a partir daí certas imagens são construídas. 

Essas imagens ficam na memória corporal e quando estimuladas desencadeiam 

uma emoção. Não podemos esquecer que esse estimulo provém de um ambiente 

em que exista um objeto emocionalmente competente porque ele é que é 

responsável pela origem do sentimento, como por exemplo: um pôr-do-sol. 
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Dessa forma, as ações próprias do lazer como as ações culturais que 

contribuem para um ambiente de informação cultural para os trabalhadores terem 

acesso à cultura de sua própria sociedade, deveriam ser priorizadas. Permitindo 

assim, a conservação e valorização de sua própria cultura e conseqüentemente o 

resgate sua identidade cultural. 
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CAPITULO III 

VIVENCIANDO UMA OPÇÃO METODOLÓGICA SENSÍVEL 
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3.1 OPÇÃO METODOLÓGICA VIVIDA 
 

No viver em sociedade existe um diálogo permanente entre o mundo 

objetivo e subjetividade vivenciada pelos indivíduos que não pode ser mensurada 

numericamente, mas pode ser traduzida nos fenômenos com seus signos e 

significados que são representados numa pesquisa qualitativa pela experiência 

das interações entre pesquisador e grupo investigado, como é o caso do presente 

estudo. O fenômeno pesquisado, a formação ludopoiética dos profissionais do 

lazer e seu impacto na autopoiese do lazer, não pode se traduzir apenas em 

números, mas na qualidade das vivências de lazer. Por isso reúne as condições 

metodológicas para uma investigação complexa sobre o humano, podendo assim 

contribuir para expressar melhor o fenômeno. 

Nesse sentido, o estudo fez uma aventura muito singular ao articular as 

abordagens autobiográfica, etnográfica e fenomenológica sobre os principais 

aspectos que influenciaram o profissional do lazer no que diz respeito aos 

aspectos ludopoiéticos de sua formação acadêmica que contribuíram 

significativamente para o processo da autopoiese do lazer, ou seja, da 

autoconstrução permanente de suas vivências humanescentes no lazer.  

A abordagem autobiográfica apresentada como um dos caminhos 

escolhidos para compreender a realidade investigada adotou o memorial das 

vivências de lazer, uma vez que os participantes encontrariam nele um ambiente 

de reflexão adequada para poder ressaltar pontos relevantes vividos no lazer, 

como também trazer para discussão elementos específicos vividos antes, durante 

e depois do curso. Pinar, citado por Silva (1999), destaca que o método 

autobiográfico focaliza o concreto, o histórico, o singular e o situacional, 

permitindo o diálogo entre a objetividade e a subjetividade. 

A captação da verdadeira essência do vivido como ludopoiese, objeto 

da investigação, não pode perder de vista a complexidade da sociedade. Isso 

significa compreender que a realidade social é contraditória, é plural e que a 

multidimensionalidade de pensamento e atitudes está presente na prática 

profissional. Portanto, mediar diferentes situações vivenciais, situando-as na 

configuração histórica do movimento dialético do geral para o particular e vice-

versa, é fundamental para desvendar seus verdadeiros significados, condição 

necessária para uma prática investigativa de caráter transformador. 
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Nesse sentido, o estudo se apóia também no método etnográfico com 

uma atenção especial à observação participante, exigindo uma análise complexa 

das informações e situações observadas. Como destaca Pole e Morrison (2003), 

as pesquisas etnográficas têm sido ferramentas importantes numa abordagem de 

investigação social, ao coletar dados que tornem transparente a realidade 

subjetiva da experiência vivida e pela facilidade que o pesquisador-participante 

tem de olhar de perto o processo que está vivendo. No nosso caso especial, por 

meio do processo formativo envolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão no 

curso de Tecnologia em Lazer e Qualidade de Vida, visto que a pesquisadora é 

docente no referido curso. 

Tal prática social passa pelo projeto acadêmico e pedagógico de cada 

profissional, uma vez que há uma interrelação íntima e dinâmica na troca de 

experiências entre os saberes de formação e aqueles implicados na autoformação 

que ocorreu no âmbito do lazer.  

A intervenção nesse processo de investigação é estruturada através de 

diálogos construídos pelos participantes na busca de uma nova realidade vivida 

como lazer e, na medida do possível, da reconstrução de categorias teórico-

metodológicas que pavimentam os estudos e a prática profissional de intervenção 

no mundo do trabalho. 

A fenomenologia adotada na pesquisa destaca a estruturação da 

autoformação humana a partir das vivências de lazer antes, durante e após o 

curso de Tecnologia em Lazer e Qualidade de Vida que foram representados no 

Sandplay - jogo de areia desses profissionais que se encontram em processo de 

estudo inseridos no mundo do trabalho do lazer. 

Na abordagem fenomenológica com o Sandplay, busca-se evidenciar a 

relação subjetiva que o profissional estabelece com as diversas interfaces do 

trabalho no campo do lazer e como acontece esta autoformação humana nas 

suas próprias vivências de lazer. A descrição do Sandplay formulada pelos 

participantes da pesquisa qualifica o relato da experiência vivida, no sentido da 

informação reflexiva de cada momento. Essa descrição é enriquecida na 

abordagem fenomenológica pelo fato de os participantes estarem narrando “de 

dentro” do próprio processo. E no caso, a descrição narrativa dos cenários 

construídos na caixa de areia, muito ajudou os participantes a contar suas 
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histórias do lazer, evidenciando assim momentos marcantes dos seus percursos 

de vida como autoformação humana.  

 
3.2 A PESQUISADORA E O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

O estudo surgiu da preocupação da pesquisadora que construiu ao 

longo da trajetória profissional como professora de Educação Física um interesse 

especial na formação humana para poder contribuir com a atuação profissional de 

forma autônoma, crítica, criativa e ética no exercício de sua cidadania. 

Um conjunto de fatos e situações, nem sempre diretamente ligados ao 

tema aqui estudado, contribuíram nesse percurso com reflexões e inquietações 

necessárias para constituição desta pesquisa. Primeiramente, o interesse pessoal 

pela formação do profissional em lazer, seguido pelo contato com os alunos do 

curso de Tecnologia em Lazer e Qualidade de Vida do CEFET-RN, pelas aulas 

ministradas, bem como pela supervisão de estágios e projetos de intervenções 

sociais realizados por esses alunos. 

Na formação inicial em Educação Física já existia a preocupação de 

proporcionar ambientes de aprendizagem que permitissem a construção da 

autonomia dos alunos. Por isso, sempre visualizamos a autoformação humana de 

forma ainda bastante intuitiva. Iniciando os estudos no lazer por duas atualizações 

na área, no período de 1991 a 1993, na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). Em seguida, uma especialização em Educação Física Infantil, no 

período de 1994 a 1996 também pela UFRN, que nos impulsionou para discutir e 

analisar uma proposta metodológica visando relacionar o tema da aula com o 

cotidiano das crianças que faziam parte de um projeto financiado por uma ONG 

Italiana, proporcionando assim instrumentos de reflexão numa estreita relação 

entre sujeito e mundo.  

Nessa busca de formação acadêmica, Gardner (2005) destaca que 

quanto mais se estuda mais se quer avançar. Então, não poderia ser diferente. 

Visualizamos, nessa época, o Mestrado em Engenharia da Produção, na linha de 

pesquisa em Ergonomia e Qualidade de Vida, no período de 1999 a 2001, na 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com os estudos voltados em 

discutir as vídeo-aulas na tentativa de compreender e explicitar como ocorre a 

relação entre as aulas de ginástica difundidas pela mídia em fitas de vídeo e o 
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conhecimento corporal, chamando atenção da sociedade para importância de se 

ter presente a noção de corporeidade nas discussões sobre as práticas corporais 

na sociedade contemporânea. 

Esse acúmulo de vivências acadêmicas, envolvendo o lazer, 

proporcionou a construção de sabres voltados para a corporeidade, 

compreendendo como um campo energético que favorece o fluir do nosso ser; 

para o lazer enquanto uma expressão de si, que permite o emocionar-se na 

vivência; para a ludicidade como uma expressão do saber brincar e da alegria de 

viver; para a autoformação humana como uma busca de si mesmo para saber se 

posicionar no mundo; e para educação um espaço de trocas humanas que 

favorece o desenvolver-se no conviver. Esses saberes e outros que vieram 

alicerçar os nossos estudos no campo do lazer revelam o nosso posicionamento 

pessoal e profissional em sala de aula e na própria instituição. 

As experiências em pesquisas constituíram outro fato marcante que se 

deu com participação e apresentação de trabalhos em congressos, encontros e 

fóruns científicos nas áreas da Educação Física, Lazer, Educação e Psicologia. 

Pesquisas com eixos temáticos voltados para os estudos do lazer, corporeidade, 

formação, autoformação humana, educação e educação física. Esses eixos agora 

aprofundados na ludopoiese e autopoiese do lazer estão dando um novo impulso 

aos nossos estudos sobre o ser humano e a vida. 

 
3.3 O GRUPO INVESTIGADO  
 

O grupo investigado foi constituído por cinco alunos egressos no ano 

de 2002 do segundo semestre letivo do curso de Tecnologia em Lazer e 

Qualidade de Vida do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do 

Norte (CEFET-RN). Na ocasião, as disciplinas “Lazer, Corpo e Sociedade”, 

“Trabalho de Conclusão de Curso (TCC I e II)”, “Elemento Lúdico da Cultura” e 

“Princípios Básicos da Qualidade de Vida” subsidiaram a abordagem etnográfica 

para a pesquisa.  

O grupo pesquisado deveria atender a alguns critérios sendo assim 

especificados: ter colado grau, ter estágio de prática profissional concluído e está 

atuando ou ter atuado recentemente como profissional do lazer, sabendo-se que 

o mercado de trabalho desse profissional é muito sazonal. Atendendo a tais 
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critérios, cinco alunos tornaram-se participantes do estudo. Alunos estes que na 

convivência acadêmica foram atuantes efetivos em seus projetos, cumprindo às 

exigências acadêmicas solicitadas pelos professores do curso com brilhantismo. 

Tanto no que diz respeito às propostas institucionais de ensino, pesquisa e 

extensão, quanto a intervenções sociais construídas pela própria turma. 

A expressividade lúdica sempre foi marcante na convivência desses 

alunos nos corredores da instituição como em sala de aula, evidenciando uma 

produção constante de si mesmo no brincar e alegrar-se com o outro, com a vida. 

Os projetos desenvolvidos por eles, em grupos, desencadearam uma 

relação intima de convivência, tornando-os cada vez mais próximos e cúmplices 

em seus estudos e vivências de lazer. 

Esses participantes mostram-se motivados para o desempenho de sua 

tarefa profissional, buscando cada vez mais sua autoformação humana, através 

do diálogo do lazer com outras áreas do conhecimento e com suas experiências 

pessoais em diferentes dimensões da vida para reelaborarem os discursos da sua 

formação e, conseqüentemente, fluírem em sua prática profissional. Sabendo 

também, sob o olhar crítico e criativo buscarem seu próprio lazer com autonomia. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS CONSTRUÍDOS PARA COLETA DE DADOS 

  

Para a coleta de dados atender a problemática proposta, fêz-se 

necessário apresentar uma fundamentação para as abordagem autobiográfica 

com o memorial das vivências de lazer, etnográfica com o processo formativo e a 

fenomenológica com o Sandplay – jogo de areia.  

A abordagem autobiográfica e o memorial das vivências de lazer com 

enfoques em projetos de participação na área do lazer; A abordagem etnográfica 

e o processo formativo discutido no ensino, pesquisa e extensão, bem como, os 

projetos de intervenções sociais que foram feitos nos fóruns realizados durante o 

curso de Tecnologia em Lazer e Qualidade de Vida, enfatizando o que lhe 

motivou a desempenhar a tarefa; e a Abordagem fenomenológica com a utilização 

Sandplay, evidenciando momentos marcantes que aconteceram nas vivências de 

lazer antes, durante e depois do curso.  

 



53 
 

3.4.1 A Abordagem Autobiográfica e o Memorial das Vivências de Lazer 
 

Os memoriais das vivências de lazer constaram de relatos referentes 

às vivências de lazer que marcaram ou contribuíram para sua autoformação 

enquanto ser, sujeito de sua própria história e que através delas, aconteceu o 

fluxo que lhes permitiu um novo olhar sobre suas vidas cotidianas (anexo 1). 

Alguns pontos foram relembrados dessas vivências, como: As vivências antes de 

entrar no curso de Lazer e Qualidade de Vida, pontuando as experiências 

marcantes; As vivências de lazer antes do curso; As vivências de lazer durante o 

curso; A relação com o que estava estudando e o conjunto das disciplinas; Pontos 

marcantes das aulas de campo e que contribuíram para sua autoformação 

humana. 

3.4.2 A Abordagem Etnográfica e o Processo Formativo  

 

Entender o lazer em sua especificidade e sua estreita relação com as 

demais áreas de atuação do homem, considerando o processo histórico e social, 

bem como, compreender a complexidade e o dinamismo da estrutura social é a 

matriz curricular do curso de Tecnologia em Lazer e Qualidade de Vida que 

aborda disciplinas que permitem estabelecer o diálogo entre sociedade, cultura e 

lazer de forma integrada e conectada entre si para que possa acontecer uma 

interconexão entre o ensino, pesquisa e extensão. 

A matriz curricular que é flexível em abordar seus conteúdos se 

estrutura da seguinte forma: Teoria do lazer; Introdução ao estudo da filosofia; 

Princípios administrativos; Cultura e sociedade; Mídia e conhecimento; Produção 

de texto; Filosofia do lazer; Interesses culturais do lazer; Gestão de negócios; 

Elemento lúdico da cultura; Evolução histórica do trabalho; Lazer, corpo e 

sociedade; Lazer e meio ambiente; Cultura digital; Lazer e práticas corporais; 

Lazer e festa; Mídia e indústria cultural; Literatura e estudos culturais; 

Desenvolvimento interpessoal; Primeiros socorros; Lazer e mercado de trabalho; 

Lazer e urbanismo; Pedagogia do jogo; Jogos pré-desportivos; Estudos da arte; 

Metodologia da pesquisa social; Recreação aquática; Ação comunitária; Lazer e 

inclusão social; Espaços artísticos culturais; Lazer e esporte de aventura; Gestão 
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de lazer em espaços alternativos; Projetos I, II, III, IV e V; TCC I e II; Organização 

de eventos; Legislação e políticas culturais; e Prática profissional. 

Para atender ao critério de dialogicidade dessa matriz, trabalhamos 

com o projeto integrador, como uma forma interdisciplinar de abordar o problema, 

realizando seminários em sala de aula, aulas de campo interdisciplinares e fóruns 

temáticos para apresentar e discutir o vivido no processo de ensino-

aprendizagem. 

 Os seminários realizados em sala de aula permitem aos alunos formas 

criativas de abordarem diferentes temáticas, utilizando recursos de multimídias 

disponíveis na Instituição como computadores e seus utensílios, DVD, filmadora, 

máquina fotográfica digital, além da própria manifestação corporal como 

apresentações teatrais. 

Nas aulas de campo, todos vivem de forma intensa as experiências de 

aprendizagem, por permitir o contato com a natureza, outras culturas e o 

conhecimento das riquezas e potencialidades do Estado do Rio Grande do Norte 

e de região. É um momento também de conhecimento interior para se perceber 

enquanto profissional que está conhecendo as possibilidades de atuação no 

mundo do trabalho do lazer, como fenômeno social em expansão. 

A aula de campo tem sempre uma temática a ser abordada e as 

disciplinas que dialogam em determinado momento são indicadas para realizar a 

aula, que deve se constituir de um projeto com roteiro, objetivos, conteúdos, 

justificativa e metodologia a ser adotada. Ao final de cada aula de campo os 

alunos devem cumprir tarefas preestabelecidas pelo professores envolvidos. 

Os roteiros são definidos geralmente sob o foco para descobrir as 

potencialidades de lazer em diversos ambientes do Estado, conhecer políticas 

públicas de lazer, vivenciar esportes de aventura e compreender a relação do 

homem com a natureza com base numa discussão sobre a corporeidade. 

Os fóruns temáticos realizados se pautam em apresentação pública de 

pesquisas com intervenção em diversos segmentos do lazer durante o semestre 

cursado. O Fórum é um momento de troca de conhecimentos entre todos os 

participantes. Atualmente, o Fórum se tornou relevante em seu contexto 

institucional, fazendo pensar que ele possa ser realizado uma vez por ano com 

divulgação nacional. Nesse sentido, o curso pretende contribuir para que o Estado 
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do Rio Grande do Norte se torne em um dos centros de referências nos estudos 

do lazer. 

A pesquisa no Curso de Lazer é um fato marcante para poder 

incentivar o projeto integrador. A partir do segundo semestre do curso, os alunos 

já podem participar dos projetos de pesquisas desenvolvidos pelos professores. 

Projetos estes, financiados pelo CEFET/RN, CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico), Ministério dos Esportes e outras 

entidades de fomento à pesquisa. 

O curso também dispõe de um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq 

sob a denominação: “Gestão de Políticas Públicas e Privadas de Lazer”. Este 

grupo tem como linhas de pesquisa: Cultura, ludicidade e educação; Formação e 

atuação profissional; Políticas públicas; e Corpo, saúde e sociedade. Essas linhas 

de pesquisa são coordenadas por professores do curso de Lazer e Qualidade de 

Vida através das quais os alunos bolsistas de pesquisa fazem parte com seus 

subprojetos específicos realizadas durante o curso e a vigência da bolsa. 

A extensão, por sua vez, está intimamente ligada aos dois processos 

acima citados, ou seja, ao ensino e à pesquisa porque os projetos integradores 

realizados no curso são de intervenções sociais, como também, as pesquisas 

financiadas pelos órgãos responsáveis pelo fomento institucional. 

A prática profissional que se dá por meio de um projeto de extensão, é 

obrigatória para todos que pretendem concluir o curso de Lazer e Qualidade de 

Vida, com uma carga horária de 400 horas. Essa prática profissional poderá ser 

também um projeto de pesquisa se for utilizada a própria monografia de 

conclusão de curso. De acordo com a atual estrutura organizacional do curso, 

tanto a prática profissional como a monografia tem um professor orientador. 

Diante de tal complexidade, articular a matriz curricular com o ensino, a 

pesquisa e a extensão, torna-se um grande desafio para formar profissionais que 

compreendam o lazer como essencial para a autoformação humana permanente. 

Os instrumentos aqui utilizados foram as anotações no diário de 

campo, artigos, projetos, fotografias e filmagens das aulas de campo e 

intervenções sociais. Motivo pelo qual se faz necessário registro concreto para se 

discutir a formação ludopoiética e sua relação com o processo da autopoiese do 

lazer. 
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3.4.3 A Abordagem Fenomenológica e o Sandplay  

 

O Sandplay conhecido como o jogo de areia é uma técnica 

desenvolvida por Dora Kalff, que representa espontaneamente a criatividade, 

fundamentando-se em conceitos junguianos, e que foi adaptado para esta 

pesquisa, visando estimular ludicamente a temática específica do estudo na 

construção dos cenários de beleza vivida pelos participantes.  

O Sandplay utilizado nesta pesquisa como uma ferramenta 

metodológica na coleta de dados consiste na construção de cenas a partir de 

imagens espontâneas, utilizando-se uma coleção de miniaturas representativas 

de todo o universo (animais, plantas, pessoas, moradias, meios de transportes, 

utensílios domésticos), como também outros recursos da própria natureza como: 

sementes, pedras, areia colorida, no qual o participante do jogo é convidado a 

construir um cenário com o uso das miniaturas de sua preferência em uma caixa-

de-areia. Esta caixa tem a forma retangular, rasa com a seguinte dimensão: 50 

cm x 70 cm de área e 7 cm de profundidade. Construída com material 

impermeável a fim de que se possa molhar a areia para facilitar a modelagem do 

cenário; é revestida internamente com chapa na cor azul claro para possibilitar a 

simbolização da água no fundo e do horizonte nas laterais (FRANCO & PINTO, 

2003). 

Nessa caixa-de-areia, conhecida como sandtray, foram representadas 

simbolicamente por meio das miniaturas, as vivências de lazer antes, durante e 

depois do curso de Tecnologia em Lazer e Qualidade de Vida, tendo como fator 

motivacional uma pergunta norteadora sobre essas vivências. Esse registro foi 

feito oralmente pelo participante, revelando a significação dos cenários 

construídos. A partir das imagens descritas oralmente, o jogador escreve 

detalhadamente, a representação da cena construída, fazendo emergir a sua 

subjetividade, sensibilidade e emoção, fazendo também a sua própria 

interpretação. 

Nesse momento, o participante de maneira muito envolvido e alegre 

descreve passo a passo como foi construído o seu cenário. Após o cenário 

construído, foi fotografado pela pesquisadora. Por meio dessa técnica, faz-se o 

resgate da memória lúdica e das vivências de lazer. 
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Captam-se nessas vivências de lazer os momentos de experiências 

máximas de fluxo. Nelas, as pessoas corporalizam e descrevem com emoção os 

melhores momentos de sua vida. Csikszentmihalyi (1999, p. 36) argumenta que “o 

fluxo costuma ocorrer quando uma pessoa encara um conjunto claro de metas 

que exigem respostas apropriadas”. Então, torna-se significativo o valor da 

oralidade pelo próprio autor do sentimento vivido. 

A valorização dessas experiências de lazer se dá pelo fato de deixar 

fluir as emoções de forma espontânea, entendendo que a emoção é o elemento 

mais subjetivo da consciência, já que a própria pessoa é quem pode falar do seu 

verdadeiro sentimento (CSIKSZENTMIHALYI, 1999). Por outro lado, essa emoção 

é objetiva porque a sensação é experimentada fisicamente, e isso é bastante real. 

Complementa Maturana (1997) que não se pode negar a emoção em favor da 

razão porque não se apaga a alegria ou sofrimento que é gerado em nós mesmos 

e nos outros. 

Em se tratando das emoções vividas nos momentos de lazer, tem-se a 

fenomenologia como uma abordagem para melhor interpretar as experiências 

vividas do lazer. Como destaca Merleau-Ponty (1999), a representação do 

sensível de gestos ou objetos não se aprende por coincidência, mas se 

compreende pela apropriação da vivência. 

Decifrar as vivências lúdicas que marcaram a vida desses participantes 

do estudo nos cenários do Sandplay, constitui-se um procedimento de pesquisa 

muito valioso para poder captar a diversidade das emoções reveladas durante as 

suas respectivas trajetórias de vida. 
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CAPITULO IV 

APRECIANDO E DISCUTINDO A AUTOFORMAÇÃO 
HUMANA NO LAZER 
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4.1 DA AUTOFORMAÇÃO E DA AUTOPOIESE: Aspectos Teóricos  
 

A autoformação está inserida num processo de desenvolvimento e que 

marca sua presença no mundo. Para Lerbet, citado por Pineau e Courtois (1989), 

a “auto” formação se caracteriza por uma dinâmica vital na formação do indivíduo, 

não designa apenas o sujeito ou o eu psicológico, mas um sujeito 

multidimensional. 

Pineau, citado por Courtois (1989), defende a teoria tri-polar de 

formação: auto-formação, hetéro-formação e eco-formação, ou seja, auto 

relacionado a si, hétero relacionado aos outros e eco relacionado ao mundo. A 

formação conduzida pelo eco se compõe das influências físicas, climáticas e das 

interações físico-corporais que dão forma à pessoa. Inclui a dimensão simbólica, 

forte influência no imaginário pessoal que organiza o sentido dado à experiência 

vivida. O processo de formação conduzido pelo hétero inclui a educação, as 

influências sociais herdadas da família, do meio social e da cultura, das ações de 

formação inicial e continuada. É hierarquizada pelo meio ambiente cultural. No 

autos, o sujeito pratica suas escolhas com experiências reflexivas, consciente de 

sua relação com o outro e com o mundo. 

Courtois (1989), ao proferir uma palestra sobre La formation 

expérientielle dans la galaxie de l´autoformation, destaca que os autoformantes 

têm uma dupla preocupação entre consciente e o desenvolvimento da 

consciência de maneira a formar autores para o mundo. Na situação de 

experiências na ação a reflexão é aflorada, configurando três distintas 

concepções: as finalidades, os significados e o sensorial. A autoformação propõe 

uma pista de reflexão para evolução do campo de posicionamento dos atores ao 

seio de uma sociedade educativa em mutação, estruturando-se em uma galáxia 

da autoformação que tem o enfoque na autoformação integral ou autodidata, 

existencial, educativa, social e cognitiva. 

Para Galvani (2002), a autoformação requer uma abordagem 

transdisciplinar para considerar a pluralidade de níveis de realidade do autos e 

formação de si. A autoformação é também um processo antropológico que requer 

uma abordagem transcultural. Então, para a autoformação fluir enquanto 

desenvolvimento humano, será preciso inverter o eixo da ação educativa e 

mergulhar no interior da educação. A tomada de consciência e a tomada de poder 
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sobre sua formação parecem ser a base da autoformação. Para Galvani (2002), a 

transdisciplinaridade se dá sob dois fatores: perturbações dos equilíbrios 

ecológicos e pela crise antropológica. Esses desequilíbrios são herdados pelo 

materialismo, egocentrismo, divisão do conhecimento em disciplinas, redução do 

sujeito a um indivíduo racional entre outros aspectos. Por isso, a autoformação é 

uma abordagem interior da educação. 

Pesquisas recentes, principalmente nas ciências da educação, 

apresentam estudos da autoformação como uma prática social transdisciplinar 

tendo como concepção central o aprender por si mesmo. Para tanto, proporciona 

aos diversos segmentos educacionais ateliês de aprendizagem para a 

autoformação. 

Nesse sentido, foi desenvolvido um ateliê por Melyani (2006) para 

estudantes pesquisadores que estavam construindo suas dissertações e teses de 

mestrado e doutorado respectivamente, com objetivo de trabalhar uma 

metodologia autônoma no desenvolvimento de suas pesquisas. O ateliê propõe 

uma epistemologia prática, ou seja, tendo a vivência como procedimento 

metodológico principal.  

O contexto do ateliê aproxima uma metodologia de autoformação que 

não está distante de uma situação concreta, enfatizando a exploração, a 

experiência vivencial e a reestruturação das metodologias, a partir de princípios e 

estratégias que estimulem a utilização de estatística e técnicas metodológicas já 

conhecidas academicamente.   

Experiência interessante de ateliê de autoformação foi vivenciada no 

Canadá, em 1981, e depois na França, em 1983, sob a denominação de Ateliê de 

Pedagogia Personalizada (APP). Essa experiência pode ser considerada como a 

primeira tentativa de colocar o aprendiz no centro da própria formação, por lhe 

deixar a escolha de negociar seu tempo, deixando-o mais longo ou mais curto em 

seus objetivos, ritmos, métodos, meios e ferramentas de aprendizagens 

(PERRAUD, 2003). 

O autor destaca que o APP teve início ao tentar resolver os problemas 

de jovens que viviam em constante desordem, num estado efervescente de 

violência, afrontando freqüentemente a polícia local. Essa foi tentativa ambiciosa 

e válida como experimental por Pierre Mauroy que era o Primeiro Ministro da 

França, na época, tendo apoiado financiamento específico para o 
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desenvolvimento da rede. O plano teve quatro pontos fundamentais: (a) acolhida, 

orientação e acompanhamento; (b) preparação à formação profissional; (c) 

formação qualificada ou profissionalizante; e (d) acesso ao emprego. Cada uma 

das quatro funções foi considerada por um organismo de formação que aceita a 

missão mediante um financiamento negociado com a DRFP (Délégation 

Régionale à La Formation Profissionalle). 

Thion (2003) comenta que o ateliê é uma linha de formação que exige 

organização rigorosa dos meios, dos recursos utilizados, uma gestão permanente 

de entrada flexível e uma articulação de tempo entre aprendente e o ateliê. Certos 

meios e recursos partem de um dispositivo pedagógico de forma permanente em 

lógica de individualização e de personalização na formação. No início, o ateliê era 

papel e lápis, em seguida, os formadores foram elaborando fichas de trabalho 

com fichas auto-corretivas, dossiê temático com auto-correção e, com isso, os 

ateliês passaram a atender melhor metodologicamente o processo de 

autoformação.  

Exemplos como esse do ateliê são bastante significativos para a 

autoformação humana, como também a sua contribuição para o desenvolvimento 

da ciência, no sentido de proporcionar aos estudantes um ambiente de saber 

pensar numa rede de relações. Habermas, citado por Courtois, num encontro 

internacional organizado pela Universidade Tours, em 1989, comenta que uma 

experiência de formação considerada como bem sucedida devem levar em conta 

uma situação de ação do saber e, para tanto, destaca três grandes 

compreensões: técnica, prática e emancipatória. Sabendo que, na experiência, 

será identifica os componentes do saber com situações da vida cotidiana como 

maneira de experiências construídas pelos sujeitos, enquanto pessoa, ator social, 

histórico e cultural. 

Para Debon (2006), as diferentes dimensões da teoria da autoformação 

retratam que aprendemos em toda situação da vida, ou seja, a vida deve ser um 

ambiente de constante aprendizagem. Reencontram assim as teorias 

construtivistas de aprendizagem e o interesse de considerar a experiência, e não 

apenas esperar pelas atividades de trabalho para se produzir saberes de 

experiência.  

Na autoformação, as dimensões devem ser pensadas em relação às 

coisas, aos outros e a si mesmo, numa perspectiva de rompimento com uma 
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formação tradicional voltada para um direcionamento linear de aprendizagem. 

Nesse sentido, as experiências vividas na escola passam a ser consideradas uma 

contra-escola, na relação em que só se aprende por meio de uma abordagem de 

lições seguidas como se uma fosse pré-requisito da outra. 

Para fortalecer tal argumentação, Pineau (2006), ao analisar um estudo 

de um campo semântico sobre a autoformação e a validação dos saberes da 

experiência, destaca que autores da dimensão existencial e social indicam que a 

autoformação não desenvolve apenas maneiras de aprender as mesmas 

matérias, como por exemplo: as escolares e profissionais. As pessoas devem 

aprender as matérias por si e com os autores, no sentido de uma aprendizagem 

permanente. 

O processo histórico educativo aponta que o indivíduo, a partir do 

momento que toma consciência de si, torna-se sujeito de sua própria história 

descaracterizando a consciência subalterna. A liberdade e a autonomia são 

vividas nesse momento, com soberania, aflorando seu processo de humanização. 

O homem, para ser agente transformador, precisa assumir sua vida 

comprometendo-se com ela. Precisa ter consciência de si para ter consciência do 

mundo. 

Para Moraes e Torres (2004), todo ser humano está num processo 

contínuo de mudanças estruturais, porém deve-se preservar a sua organização 

mediante os processos autopoiéticos. Processos esses que envolvem a 

capacidade de auto-regeneração, autoprodução e de automanutenção da vida, 

servindo de oxigênio para a existência humana. Para tanto, propõem momentos 

significativos de relações com ambiente para que o fluxo ocorra, permitindo trocas 

que preservam o equilíbrio e a identidade organizacional. Ou seja, a corporeidade 

viva, presente nessa relação com o meio que permitirá a compreensão e o 

posicionamento dessa identidade do ser em suas relações sociais. Moraes e 

Torres (2004, p.33) ainda destacam que:  

 
Todos os organismos vivos possuem a capacidade de auto-
organização. Esta se refere à maneira como o sistema vivo reage 
às interferências do meio, às alterações inesperadas provocadas 
pelo ambiente, à maneira como os intercâmbios ocorrem, ou como 
ele é capaz de reagir e sobreviver conservando a sua identidade 
organizacional. 
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Esses ambientes de trocas devem favorecer posicionamentos 

significativos para a aprendizagem é ser mais bem posicionados nas escolas para 

que ocorra organizações autopoiéticas na educação. 

 

4.2 DA AUTOFORMAÇÃO HUMANA E DA AUTOPOIESE DO LAZER  
 

A autoformação humana no lazer é pautada numa perspectiva de 

construção de si, devendo privilegiar as condições do fluir nas vivências de lazer 

de forma reflexiva, no sentido de uma aprendizagem para a vida. Ao pensar nas 

vivências humanas, criativas e criadoras no lazer, trazemos Dumazedier (1975) 

que contribui com uma análise importante sobre as atividades de lazer, como 

passeio, jogos esportivos, pesca, novas formas de cultura do corpo que não estão 

dialogando com a escola, por esta ainda estar distante do debate da perspectiva 

vivencial dos conteúdos culturais trabalhados no lazer, visualizados numa 

estrutura de rede de vivências que deveria estar no contexto da formação humana 

de modo institucionalizado.  

Outras atividades de lazer como jardinagem, modelagem, desenhos e 

outros interesses manuais, que expressam a personalidade do indivíduo através 

dessas vivências, são essenciais para o desenvolvimento do indivíduo. Essas 

atividades devem ser analisadas sob o olhar do desenvolvimento humano para 

que sejam valorizadas pelas instituições sociais em suas diversas instâncias 

visando favorecer uma melhor qualidade de vida, contribuindo, assim, com o 

desenvolvimento cultural das manualidades.  

Nesse sentido, a formação e a autoformação no lazer deve estar 

voltada para o ser humano, para sua humanescência, fazendo irradiar 

luminosidade a partir de si mesmo, com o outro, com a natureza, com a 

sociedade e com o planeta (Perspectiva que vem sendo trabalhada pela base de 

Pesquisa Corporeidade e Educação-BACOR/UFRN). Então, deve-se 

compreender a autoformação humana no lazer a partir da necessidade de tomada 

de consciência de si no mundo e, assim, poder irradiar alegria de viver que é 

capaz de transformar a si mesmo, aos outros e a tudo à sua volta. 

Dumazedier (2002), Delors (2006) e Pineau (1977) argumentam que a 

autoformação é aprofundada a partir da formação. Portanto seria preciso 

transformar a educação numa educação para a vida que fosse capaz de oferecer 
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múltiplas oportunidades de aprender, e que essa aprendizagem ultrapassasse os 

muros das instituições educativas e fosse se confraternizar com a cultura. 

A preocupação de Dumazedier (1975, p. 64) a respeito da 

autoformação pelo lazer se dá pelo seguinte questionamento:  
 
Será que as novas formas de controle social não vão despossuir o 
indivíduo do poder que a sociedade lhe outorga na escolha do seu 
lazer? Será que este poder não lhe vai ser retomado, roubado de 
novo pela instituição social, talvez como uma escola camuflada?.  

 

Essa indagação de Dumazedier esclarece dois aspectos fundamentais: 

indivíduos podem ser passivos e consumidores de uma cultura pedagógica muito 

forte e tradicional; ou voltar-se pela impassividade social e a delinqüência que 

leva a destruição da própria dignidade. 

Acrescenta ainda o autor que a função de desenvolvimento do lazer 

não se contrapõe totalmente a do divertimento porque o desenvolvimento consta 

de uma tendência profunda de autogestão do próprio tempo, encaminhando-se 

para um ambiente de criatividade e afetividade. As atividades autogeradoras 

podem chegar à autoformação em sua constituição. 

Para tal discussão do aprender a ser em nossa sociedade, que implica 

em elaborar pensamentos autônomos, emitir juízos de valor, tomar decisões por 

si mesmo em diferentes circunstâncias, é preciso dar mais importância a 

ambientes de autoformação humana, a partir de valores construídos nas vivências 

corporalizadas do lazer. Essas vivências devem ser desenvolvidas em espaços 

favoráveis para que a capacidade reflexiva contribua com postura humanescente 

do indivíduo diante da vida.  

Conforme destaca Pineau (2006), Dumazedier foi um dos pioneiros na 

discussão da autoformação no lazer ao tratar da revolução cultural associada à 

autoformação. Revolução essa pensada e vivida na perspectiva de uma 

sociedade educativa emergente. 

Nesse sentido, pensar o lazer numa perspectiva de desenvolvimento 

humano, valorizando as escolhas pessoais, exige atentar para o fato da privação 

da liberdade do ser humano por meio do controle social, que poderá impedir a 

autoformação, uma vez que impede também a autogestão do espaço-tempo e, 

conseqüentemente, a criatividade e a sensibilidade desfrutadas nas vivências de 

lazer, estimulando a passividade do ser humano nas relações sociais. 



 65

O fluir da sensibilidade e da afetividade são emoções que podem ser 

vividas nas experiências de lazer e contribuem com uma autoformação humana 

pelas via da ludicidade de forma democrática, ética e participativa de toda 

comunidade.  

Exemplos de experiências de lazer foram encontrados na educação 

chinesa, trazendo para a reflexão dos estudiosos da área um repensar sobre a 

cultura, no sentido de compreender a situação tradicional vivida na 

contemporaneidade e de como introduzir cuidadosamente práticas de saberes 

reflexivos mais progressistas. Essa experiência foi considerada reflexiva a partir 

de práticas de artes marciais que apontaram três dimensões: cultivar nos jovens 

uma habilidade para habitar na linguagem e reconhecer como condição de ação 

do seu próprio mundo; cultivar nos jovens uma sensibilidade histórica para 

distinguir a vida social presente, abrindo possibilidades em ocasiões que 

permitem introduzir modos tradicionais em que vivem; e cultivar nos jovens uma 

capacidade corporal de estar presente e consciente no que constitui sua 

identidade, com hábitos de pensamentos e emoções (FLORES & VARELA, 1994).  

Para Ranghetti (2004), o espaço da formação, que também é um 

encontro, chamado por Quintás (2001, p. 8) de campo de jogo, é um espaço de 

trocas, superação, de movimento, de crescimento. É um campo em que se 

dialoga consigo mesmo e com os outros, facilitando descobertas significativas 

para a vida humana. Complementa ainda o autor que “no campo do jogo há o 

espaço de vivência, de pesquisa, de desenvolvimento pessoal e profissional, no 

qual as dimensões espirituais, físicas, emocionais, afetivas, intelectuais, 

cognitivas são desenvolvidas com a mesma intensidade”.  

Trabalhar na formação sob um olhar de uma ação reflexiva da 

autoformação, segundo Galvani (2002, p. 10), consiste em: 

 

a) Fazer um lugar para a autoformação das pessoas: 
reconhecê-la e reunir as artes do fazer cotidiano da 
formação (CERTEAU, 1990); 
 
b) Propor abordagens e suportes de formalização; c) Criar 
mediatizações entre a autoformação, a co-formação e os 
saberes formalizados (científicos, técnicos, poéticos, 
filosóficos, espirituais, mitológicos...) numa perspectiva 
transdisciplinar. 
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O autor afirma que essas experiências reflexivas oferecem um 

ambiente de tomada de consciência sobre a própria autoformação, que se 

caracteriza pela reflexividade e pela interação entre a pessoa e o meio ambiente. 

No sentido da autoformação humana no lazer, Cavalcanti (2007, p.4) 

trata da autoformação humana do animador sócio-cultural, observando que esse 

animador deve permitir que “sua presença irradiante no mundo viaje nas emoções 

e sentimentos, tornando-se memória viva no arquivo existencial daqueles que 

compartilham de sua alegria”.  

Para tanto, sugere sete categorias de aprendizagem vivencial em 

valores humanos específicos para a autoformação do animador sócio-cultural, a 

partir de uma estrutura da galáxia da autoformação apresentada pelo Groupe de 

Recherche sur L´Autoformation em France (GRAF), como também defendida pela 

Base de Pesquisa Corporeidade e Educação (BACOR) da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN): Simplicidade, Confiança, Alegria, Coragem, 

Persistência, Serenidade, e Autotranscendência. Nessa forma de pensar a 

autoformação humana no lazer, torna-se necessário compreender o processo de 

autoprodução e da autogestão do próprio lazer. 

 
4.3 O PROFISSIONAL DO LAZER E SUA FORMAÇÃO HUMANA DURANTE O 
CURSO 

 

A formação acadêmica em lazer, numa perspectiva de 

desenvolvimento humano e social, tendo como ponto de partida o próprio 

profissional e suas experiências vividas e sentidas no lazer, foi a grande tarefa do 

curso de graduação Lazer e Qualidade de Vida do CEFET-RN, objeto de 

discussão do presente estudo. 

Começa-se a refletir sobre esse tipo de formação em diversas partes 

do mundo. A formação do animador sociocultural, discutida na Espanha na 

década de 90 por Ceballos & Larrazábal, mostra que a concepção de animação 

sócio-cultural tem um rico significado tanto quanto a de democracia, uma vez que 

se refere à moral, ao vigor, mobilizando voluntários, organismos e a própria 

instituição. A animação sócio-cultural inspira confiança a partir de três princípios 

básicos: (a) confiança na pessoa – qualquer indivíduo é capaz de refletir por si 

mesmo, tomar decisões diante de situações sociais; a animação necessita de 
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sentidos; (b) confiança no grupo – a relação com o outro nos enriquece e nos 

potencializa como pessoas; (c) confiança na ação organizada – há necessidade 

de existir associações de todo tipo - não somente de partidos políticos -, nas quais 

os cidadãos se encontrem para tomar iniciativas, defender propostas, expressar 

opiniões coletivas. 

Os autores ainda destacam que, na formação de animadores, devem-

se levar em consideração as características próprias do animador e o tempo 

necessário para se desenvolverem as competências técnicas para eles poderem 

dominar as ações diárias da profissão. Cabe ressaltar três aspectos dessa 

formação: formação de atitudes, aquisição de conhecimentos e domínio de 

habilidades. 

A formação de atitudes faz parte da formação do animador 

democrático, tolerante, pluralista, com visão de desenvolvimento sócio-político. A 

formação de conhecimentos diz respeito ao trabalho em equipe. Uma vez que o 

conhecimento é pluridimensional, o animador cultural deve ter certos 

conhecimentos de sociologia, antropologia, história, psicologia, economia, 

pedagogia, organização, administração, gestão, política cultural, oficinas. A 

formação de habilidades é necessária para a elaboração de projetos, a 

construção de grupos, para dirigir reuniões, elaborar memorial, conduzir dinâmica 

de grupo e avaliar projetos.  

Pereira (2004, p. 3) se preocupa com a formação do profissional do 

lazer na perspectiva de um possível caráter autoformativo desse animador 

sociocultural, pensando na sua própria animação, ou seja, numa animação de si 

mesmo. O autor busca fundamentação em Nietzsche para argumentar sobre a 

cultura, ressaltando que “a cultura age dentro de forças que petrificam o homem, 

não permitindo que ele seja senhor de si mesmo”, uma vez que há uma 

padronização de valores morais perpetuados na cultura, que dificulta o 

surgimento de transformações na sociedade. 

No direcionamento dessa formação, Maia (2005), ao tratar do projeto 

autoformativo do profissional do lazer, reconhece que esse crescimento 

qualitativo e multidimensional colabora para o processo de transformação da 

realidade, inclusive além do próprio indivíduo, da natureza do outro com quem ele 

convive socialmente. Esse argumento foi problematizado por meio de referências 
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inseridas na concepção de corporeidade, em ambientes de reflexão sobre a 

construção de pesquisas e de intervenções socioculturais. 

As argumentações problematizadoras se constituíram em momentos 

reflexivos nas vivências de ensino, pesquisa e extensão no curso de Lazer e 

Qualidade de Vida, possibilitando aos participantes da pesquisa criar uma ponte 

entre o real significado do lazer e sua atuação profissional. 

O ensino contextualizado, desde as bases teóricas fundamentadas no 

lazer, na ludicidade, na corporeidade, na profissionalização, na qualidade de vida 

e na formação humana, procurava respeitar os limites e a compreensão de 

mundo de cada indivíduo. O grande desafio para esse curso é estreitar o diálogo 

entre a teoria e a prática, sabendo-se que isso não é muito fácil de ser vivido, 

principalmente quando se prioriza a construção coletiva do conhecimento. 

A abordagem ludopedagógica foi desenvolvida por nós no curso de forma 

a privilegiar o processo de humanescência, de imaginação, de criatividade e suas 

respectivas interfaces com o brinquedo e a brincadeira, visando às possíveis 

intervenções no campo profissional, por compreendermos que o homem busca 

fundamentalmente a plenitude de sua existência humana, ou seja, seu modo de 

ser, e, por isso, engaja-se na tarefa de humanização (SANTIN, 1994). Avanços e 

recuos, erros e acertos fazem parte desse processo de humanescência em 

diferentes narrativas históricas, e há grande dificuldade de avançar nessa 

reflexão, pelo fato de se terem enraizado em nossa cultura os conflitos da 

sociedade capitalista. Esse processo deve tomar como fundamental o objetivo de 

resgatar o humano do homem de modo a proporcionar meios que o levem em 

direção a ele mesmo: encontro com o passado histórico, com suas origens, seus 

valores culturais e suas utopias. 

Esse encontro foi proporcionado, durante a formação acadêmica em 

Lazer, por meio das aulas de campo vivenciadas pelos participantes do estudo. 

As aulas foram planejadas pelos professores, que elaboraram um projeto para 

execução com roteiro preestabelecido, especificando objetivos a serem 

alcançados, metodologia a ser utilizada durante a aula e resultados esperados. 

Quando a turma retornava da aula de campo, era feita uma avaliação da aula, 

com apresentação de trabalhos específicos das disciplinas envolvidas como 

também de um relatório da própria aula de campo. Essas aulas sempre foram 

realizadas de forma interdisciplinar, envolvidas por um projeto integrador, 
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executado durante todo o semestre letivo com os conhecimentos envolvidos na 

matriz curricular. 

Durante as aulas de campo, contextualizamos a abordagem da 

corporeidade, na qual priorizamos uma reflexão sobre o corpo na sociedade e no 

lazer, por meio da ludicidade, da criatividade e da sensibilidade. Esse corpo que 

elucida a vida e que, a partir daí, constrói uma imagem de si mesmo em suas 

experiências pessoais. 

Ao valorizar a corporeidade, numa reflexão criativa, sensível e lúdica, a 

matriz curricular do curso de Lazer e Qualidade de Vida permitiu trabalharmos a 

formação do profissional do lazer no sentido de compreendermos teoricamente e 

vivencialmente o que é ser um profissional que vai atuar com o desenvolvimento 

de pessoas, por meio da ludicidade, nas vivências de lazer, aprendendo o saber 

fazer de uma forma reflexiva, pela via do corpo que sente e vibra com as 

emoções sentidas. 

Para a abordagem da corporeidade concretizar-se, traçamos um fio de 

entrelaçamento com a qualidade de vida, compreendida sob um olhar 

autopoiético dos participantes da pesquisa para nós mesmos: reeducarmo-nos 

para compreendermos os novos cenários que se apresentavam, deixando de ser 

passivos, para podermos realizar sonhos, traçar metas e, acima de tudo, exercer 

a autocrítica sobre nossa própria vida. 

A qualidade de vida, para Csikszentmihalyi (1999, p. 41), depende, em 

grande parte, do que fazemos durante a vida, de forma consciente ou não. Assim, 

“se durante a vida só fazemos coisas deprimentes, é improvável que no fim 

tenhamos vivido com muita felicidade”. O contrário é verdadeiro, pois, se 

realizamos coisas positivas, colhemos o fluir da felicidade. 

A formação humana, no curso de Lazer e Qualidade de Vida, 

configura-se como um dos elementos para se pensar num processo autoformativo 

na vida e para a vida, por meio de uma reflexividade vivencial provocada em sala 

de aula. Essa vivencialidade se concretiza com estratégias metodológicas 

pautadas pela pedagogia vivencial na forma como os conteúdos são explorados, 

para que se possam pensar ambientes de lazer envolvidos pela emoção, alegria, 

beleza, pelo encantamento, pela solidariedade etc. Essa formação humana tem 

como objetivo a autopoiese do humano, que envolve o processo de 

humanscência. Para Josso (2004, p.89), 
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“a vida humana apresenta-se, [...] de forma ininterrupta nesta 
dialética do bem-estar e do sofrimento. É no incessante retorno 
deste ‘jogo de ioiô’ que emerge uma posição existencial mais ou 
menos ativa para tentar uma saída, se ela for pensada como 
possível, e para ir à descoberta de uma nova maneira de 
‘governar’ a própria existência, nova maneira essa considerada a 
melhor para amortecer os impactos, muitas vezes perturbadores, 
dessa dialética”. 

 

A partir dessa contextualização ludopedagógica do processo de 

ensino-aprendizagem vivido pelos participantes do estudo, destacamos as 

aproximações com a pesquisa e a extensão.  

A pesquisa foi fato marcante durante o curso de Lazer e Qualidade de 

Vida, tendo em vista que os alunos eram incentivados a participarem de eventos 

científicos locais, regionais e nacionais, o que aconteceu no caso especificamente 

do Encontro Nacional de Recreação e Lazer (ENAREL), por ser o evento mais 

importante da área profissional. Além do ENAREL, oportunizavamos aos alunos a 

participação no Fórum de Lazer, promovido pela própria coordenação do curso e 

realizado no CEFET-RN. 

Para o Fórum, era definida previamente uma temática que dialogava 

com o projeto desenvolvido no semestre, do qual os alunos participavam desde a 

construção até a produção de trabalhos em forma de artigos, de mesas temáticas 

e de ações culturais de extensão apresentadas na programação cultural do 

evento. 

Os trabalhos de pesquisa também eram apresentados nos encontros 

realizados pelos CEFETs. Com esses trabalhos, os alunos se submetiam ao 

programa de bolsas para iniciação científica fomentado pela própria instituição. 

Além disso, também participavam de programas de incentivo à formatação de 

livros eletrônicos ou impressos. 

O envolvimento com o processo de pesquisa fazia emergir um 

ambiente favorável à conscientização a respeito da necessidade de um espírito 

científico como parte integrante de uma formação profissional em construção que 

suscitava infinitos questionamentos sobre o lazer. Como diria Bachelard (1996, p. 

18), “para o espírito científico, todo conhecimento é resposta a uma pergunta. Se 

não há pergunta, não pode haver conhecimento científico. Nada é evidente. Nada 

é gratuito. Tudo é construído”. 
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A partir das perguntas dos alunos, que buscavam a pesquisa para 

conseguir responder aos seus questionamentos, foram surgindo os trabalhos 

socioculturais desenvolvidos em grupos pela turma. Foram os seguintes: Teatro 

na escola; São João no CEFET-RN; Viver com Arte e Cultura; e A Ludicidade 

para Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais (APABB). Esses projetos de 

extensão eram socializados com toda a comunidade local, de forma a sensibilizá-

la para novas modalidades de cultura do lazer. 

Esses projetos desenvolvidos durante o curso de graduação em Lazer 

e Qualidade de Vida são considerados necessários, para que haja uma 

articulação entre saberes construídos durante o processo ensino-aprendizagem 

institucionalizado e aqueles vivenciados na autoformação dos alunos com as 

vivências do lazer.  

Para caracterizar a formação humana do profissional do lazer como 

ludopoiética, é necessário avaliar-se como as propriedades do sistema 

ludopoiético de autotelia, autovalia, autofruição e autoconectividade perpassam o 

processo formativo institucionalizado bem como repercutem na sua autoformação 

humana. 

A propriedade de autotelia, que se refere à capacidade do sujeito para 

fazer escolhas e a suas reais possibilidades de realizar o que deseja com um fim 

em si mesmo, pode ser evidenciada em alguns depoimentos registrados nos 

memoriais de autoformação. Uma formação ludopoiética deve criar condições 

para que os alunos possam exercer de diversas formas a tomada de decisão 

sobre experiências significativas para seu aprendizado.  

O Participante 2 ressalta: “Na formação, surgiram oportunidades de 

atuação que me ajudaram a desenvolver outros talentos em mim que não 

conhecia: a atuação junto ao público para desenvolver atividades de integração”. 

Ele se refere ao Projeto Integrador que desenvolvíamos no curso, com a 

participação das disciplinas envolvidas no semestre e que os alunos tinham que 

executar em alguma ramificação da área profissional.  

Quando o Participante 3 diz: “Aprendi que o conhecimento só se 

constrói se tivermos abertos para oportunizar essa construção”, ele se refere às 

nossas conversas em sala de aula, na tentativa de seduzirmos os alunos para o 

processo de aprendizagem, nas quais estabelecíamos uma relação entre a 

atuação profissional e o campo do lazer; por exemplo, por meio de simulações 
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para seduzir as pessoas com as quais eles iriam trabalhar, mostrando como a 

autoformação humana no lazer é essencial para a vida. Sobre as programações 

culturais, ele afirma que “não sabia que era lazer”.  Esse depoimento revela o 

crescimento pessoal do aluno, seu encantamento, suas descobertas. 

O Participante 5 destaca que passou a “procurar cinema, teatro, 

museus... Dar mais valor à leitura...]”. A partir de interações construídas ao longo 

do curso, lhe foi possível olhar a cultura e a própria vida de outra forma e, a partir 

daí, entrar num processo de produção de si mesmo. Isso mostra claramente como 

o curso foi capaz de ampliar as possibilidades vivenciais para essa pessoa. 

Quando o Participante 1 diz: “Vivo meu lazer no zoológico e também 

faço experimentação lá. Consegui entender obrigação social quando vi, no 

zoológico, uma mãe acompanhando o filho porque ele queria estar no zoológico, 

enquanto ela queria ir para outro lugar...]”. Nesse relato, fica clara a compreensão 

que o Participante 1 tem sobre os estudos do lazer ao diferenciar o tempo 

liberado das obrigações sociais e o tempo dedicado à vivência do lazer, o que se 

observa nos desejos do filho e da mãe no zoológico.  

O Participante 5 destaca que antes do curso o lazer dele “era jogar 

futebol, dormir, ler, assistir TV...]”.  Falando do que estava acontecendo com ele 

após o curso, diz: “Passei a viver meu lazer com mais significado”. E acrescenta: 

“Aprendi que na vida tem duas coisas que podemos garimpar: conhecimento e as 

emoções”. Observa-se, nesse depoimento, a importância do curso na mudança 

de atividade do sujeito em relação ao lazer e à vida, evidenciando-se aspectos de 

autotelia atribuídos por esse participante da pesquisa a sua formação. 

A partir dos relatos apresentados sobre a propriedade da autotelia, nos 

apoiamos em Csikszentmihalyi (1999), quando se refere à estrutura da vida 

contemporânea ressaltando que não podemos esperar que alguém nos ajude a 

viver, mas que devemos descobrir como fazer isso por conta própria. Por isso a 

necessidade de o indivíduo ter o olhar voltado para si mesmo, com o objetivo de 

descobrir valores ludopoiéticos que, na convivência com o outro, se revelem, 

tornando-se sujeito da sua própria ludicidade ao longo da vida. Foi na tentativa da 

interconexão entre a formação acadêmica e a autoformação no lazer que 

identificamos os valores da autotelia. 

A propriedade de autovalia do sistema ludopoiético diz respeito ao 

próprio valor da vivência para o sujeito. A referência valorativa é o próprio sujeito. 
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Trata-se de um aprendizado que exige reflexão e crítica à cultura de consumo. 

Uma formação ludopoiética que privilegia o aprendizado da autovalia deve 

estimular os alunos para a reflexividade vivencial sobre temas do cotidiano 

acadêmico e da vida social, propiciando a participação em projetos sociais e 

ambientais. 

O Participante 5 é enfático ao afirmar que mudanças significativas 

ocorreram na sua vida: “O curso foi um divisor de águas! Foi uma mudança 

drástica na minha concepção de vida, porque deixei de dar valor às coisas que a 

sociedade capitalista exalta e passei a dar valor às coisas mais significativas, 

profundas e críticas”. O depoimento revela o importante papel de uma formação 

humana no mundo acadêmico e profissionalizante. Esse participante acrescenta, 

ainda, que as vivências corporalizadas durante o curso foram de grande valor ao 

afirmar: “Através dos conteúdos culturais do lazer trabalhados no curso percebi a 

dimensão do lazer e passei a identificá-los em minha vida [...]”. A aula de campo 

na cidade de Serra Caiada (RN), onde subimos a serra por uma trilha e ao chegar 

no topo contemplamos a beleza da cidade... foi muito bom! Realizei coisas que 

não faria em outro curso”. Nessa trilha e na contemplação, os participantes 

perceberam a relação do corpo com a natureza, num processo de trocas 

experienciais traduzidas com emoção: o que foi discutido em sala de aula com o 

aporte dos teóricos da corporeidade, do lazer, da ludicidade, da educação e do 

rigor científico, para tornar claro o processo de formação profissional e as 

vivências do lazer. Nesse mesmo sentido, o Participante 5 relata: “As aulas de 

campo foram importantes no sentido de me proporcionar vivências inéditas”. 

Destaca, ainda: “A grande herança que o curso deixou foi que percebi que tenho 

que estar sempre aprendendo, podendo melhorar, reinventando, recriando, e exijo 

isso da vida”. Esse é o aprendizado vivenciado na formação ludopoiética, que 

contribuiu para o processo da autopoiese do lazer e que certamente será levado 

para uma autoformação humanescente. 

O Participante 3 diz: “O lazer me dá forças para continuar a jornada... 

O curso é completo! Aprendemos a viver em grupo com respeito. Perdi o medo de 

encarar desafios”. Essa fala é importante por ressaltar o valor da formação 

ludopoiética, uma vez que possibilita que, i indivíduo se reinvente a cada instante, 

nas múltiplas interações, com plenitude e beleza. Esse participante se refere 

ainda, a mudanças ocorridas na forma de usufruir o seu lazer: “Ao invés de ir à 
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praia só para jogar vôlei e caminhar, passei também a ficar na varanda da casa 

de praia deitada na rede, lendo livros maravilhosos, só por prazer”. 

Sobre o valor do lazer, o Participante 2 comenta: “A participação em 

um curso de recreação em Recife (PE) foi extremamente proveitoso e divertido. O 

professor do curso nos fez chorar com uma música e pude perceber a amplitude 

do lazer [...] Num ENAREL, percebi que o lazer é um campo de atuação real [...] 

Hoje sou mais crítica e não lamento quando não tenho nada para fazer: 

simplesmente tento valorizar aquele momento com outras possibilidades”. Esses 

eventos de extensão são valorizados e incentivados no curso por terem relação 

com a pesquisa e a extensão dos projetos desenvolvidos pelos alunos 

anteriormente. Além disso, a carga horária complementa o ciclo de formação do 

currículo dos graduandos. 

Em relação ao envolvimento em projetos de extensão, o Participante 1 

assim se expressa: “O curso mudou minha visão de mundo”. As aulas vivenciais 

foram pensadas para que os alunos pudessem sentir pela via da corporeidade. E 

não poderia ser por outra: o lazer no seu pulsar ludopoiético por meio da cultura. 

Continua o Participante 1: “O curso deu uma base e fizemos acontecer nos 

projetos de extensão. A prática me ensinou como devo executar os ensinamentos 

recebidos na formação acadêmica. Aprendi como lidar em determinadas 

situações”. Esses projetos eram formatados com base na pedagogia de projetos, 

na qual se efetivavam os projetos integradores. Eram os seguintes: “Viver com 

Arte e Cultura”, “São João”, “Teatro na Escola”, “Equipamentos de Lazer da 

Cidade do Natal”, e outros, que visavam aproximar ensino, pesquisa e extensão. 

Para o Participante 2, foi de grande importância estar à frente de uma 

coordenação de projeto, por ter sido um momento de crescimento pessoal e 

profissional. Em suas palavras: “Coordenei um projeto cultural: ‘Viver com Arte e 

Cultura’ [...] Fiz estágio e cheguei a trabalhar com recreação em hotel e em outras 

instituições filantrópicas, de forma voluntária [...]. “As aulas de campo, congressos 

foram fatos marcantes na minha construção de compreensão do lazer”. Esses 

momentos foram significativos para evidenciar o campo de atuação profissional, 

que exige tais competências para a atuação. 

Os depoimentos apresentados mostram que a formação ludopoiética 

do futuro profissional de lazer em relação à propriedade da autovalia tem 

alcançado o objetivo pretendido. 
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A propriedade da autofruição trata do prazer, da alegria, do fluxo que 

é peculiar à vivência lúdica. Para que a formação humana, no ensino superior, 

seja caracterizada como ludopoiética, é necessário permitirem-se aos alunos 

momentos de prazer, de alegria e de fluxo nas suas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

Sobre suas vivências mais marcantes durante o curso, o Participante 1 

destaca: “Lembro do rape:, foi muito prazeroso! O lugar lindo, o castelo muito 

bonito, viagem prazerosa, grande festa no ônibus... No momento do rapel a 

superação do medo por meio da vivência do lazer foi muito boa”. O Participante 2 

complementa: “A aula de campo em Sítio Novo (RN) com o rapel despertou a 

vontade de fazer algo para meu bem-estar”. Essa aula do rapel, como um 

ambiente propício para ocorrer o fluxo, foi marcante, sendo lembrada em outros 

momentos da coleta de dados, como, por exemplo, no sandplay (jogo de areia). 

Essa vivência ludopoiética proporcionou momentos de encontros dos 

participantes consigo mesmos, deixando marcas tatuadas em cada um deles. 

Para o Participante 5, “As vivências de lazer no curso foram tão ricas 

que ninguém deveria se furtar ou ser impedido de fazê-lo [...] Aprendi o valor do 

sentimento, então quero sentir. Quero conhecer, rir, chorar... No lazer, a gente 

pode sentir, conhecer e agir. Se as pessoas valorizassem mais as vivências de 

lazer, a vida seria outra”.  Ele complementa afirmando: “Na vivência de lazer, não 

posso deixar de atender à ludicidade, à sensibilidade e à criatividade ... é um 

momento de desenvolvimento do indivíduo... é importante para minhas emoções”. 

Essa propriedade entra na formação ludopoiética buscando-se deixar marcas 

profundas no processo educativo, para que o sujeito possa aprender a se 

autoproduzir e a criar sua própria ludicidade. 

O Participante 3 ressalta a importância das vivências ludopoiéticas no 

curso como fator de mudança da qualidade do seu lazer. Ele relata: “Passei 

também a contemplar a natureza como uma forma de lazer. E essa contemplação 

me fazia refletir sobre o sentido da minha vida: planos, projetos etc.” E 

complementa: “A ludicidade, a sensibilidade e a criatividade aparecem em minhas 

vivências de lazer muito mais do que antigamente... Quando vivencio o lazer, fico 

mais relaxada, com uma sensação de prazer enorme”. 

A autofruição, como uma característica própria das atividades lúdicas, 

e o lazer são presenças constante na formação acadêmica do profissional de 
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lazer pela própria especificidade do objeto de sua atividade profissional. Mesmo 

assim, cabe destacar que uma formação ludopoiética deve ir mais além. E, nesse 

sentido, os participantes do estudo revelam que o propósito dessa forma de 

ensino, tem sido alcançada, ao apresentarem as repercussões dessa formação 

em suas vidas. 

A propriedade de autoconectividade trata do envolvimento e da 

implicação do ser consigo mesmo e com o mundo a sua volta. Isso significa 

reconhecer a importância da autoconsciência, do autorrespeito e da 

autoaceitação. Uma formação humana com objetivos ludopoiéticos deve evitar 

comparação e competição. A experiencialidade deve ser valorizada pela própria 

subjetividade. 

Em relação às mudanças no modo de se relacionar com o mundo, o 

Participante 5 ressalta: “O curso mudou minha concepção de vida, da forma que 

concebo o mundo e interajo com ele”. E justifica: “Quando comecei no curso já 

trabalhava, então realizava diversas relações do curso com o trabalho [...] Percebi 

o quanto o lazer poderia me ajudar”. Diz ele, ainda: “Nos momentos em que estou 

entregue à ludicidade da vivência, toda a minha existência parece se restringir 

àqueles momentos de prazer e liberdade”. 

Sobre as vivências ludopoiéticas que oportunizaram a perspectiva da 

autoconectividade, o Participante 1 comenta: “Uma disciplina, em especial, me fez 

perceber que todas as pessoas eram verdadeiras, porque traziam questões 

significativas. E foi nessa aula que revelei alguns traumas”. Em relação aos elos 

entre a teoria e prática que o curso tem propiciado, o Participante 2 assim se 

expressa: “A prática e a formação acadêmica são importantes [...] Sempre fiz um 

paralelo entre o conteúdo aprendido e as minhas vivências”. Sobre as conexões 

necessárias entre a formação e o campo de atuação profissional, afirma o 

Participante 3: “A partir das relações, comecei a fazer na minha prática 

profissional o que estava estudando e a partir desse momento passei a 

compreender a dimensão do lazer”. 
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4.4 O PROFISSIONAL DO LAZER E A AUTOFORMAÇÃO HUMANA NO 
LAZER  

Os estudos realizados por Csikszentmihalyi (1992, 1999) sobre a 

fenomenologia das experiências de fluxo e do envolvimento com a vida cotidiana 

apontam para uma necessidade de aprendizagem para se vivenciar plenamente o 

lazer. Para o autor, parece estranha a constatação de que o individuo trabalhador, 

hoje na maioria das sociedades desenvolvidas do planeta, possua garantido seu 

direito ao tempo livre, mas não saiba como usufruir essa conquista social com 

sensatez visando seu próprio bem-estar pessoal. Ressalta o autor que é comum 

se pensar que não há necessidade de qualquer habilidade para poder apreciar o 

tempo livre e que qualquer pessoa pode fazer isto. No entanto, argumenta que: 

 
[...] os sinais sugerem o oposto: é mais difícil desfrutar o tempo 
livre do que o trabalho. Ter lazer à sua disposição não melhora a 
qualidade de vida, a menos que a pessoa saiba como usá-lo de 
maneira eficaz; o lazer não é de modo algum algo que a pessoa 
aprenda a fazer automaticamente. (CSIKSZENTMIHALYI, 1999, 
p. 67) 
 

Para o profissional do lazer, antes de tudo é preciso ter um amplo 

repertorio de vivências do lazer que sejam significativas para a sua vida. Este 

saber vivencial, enraizado na sua corporeidade, não se aprende ouvindo palestras 

sobre as teorias do lazer nem participando de atividades recreativas 

estereotipadas. Uma formação acadêmica que defende uma perspectiva 

ludopedagógica no processo de ensino-aprendizagem pode mostrar a sua 

contribuição efetiva para a autoformação humana desses profissionais que ocorre 

principalmente no tempo livre como forma de lazer. 

A vivência do lazer torna-se, portanto, autocriação pessoal e coletiva. 

assim, o lazer assume um papel de extrema importância na vida sob vários 

aspectos: na manutenção das emoções do dia-a-dia funcionando como uma 

espécie de “recompensa” por viver em um ambiente de extrema competição e 

exigências profissionais; na ludicidade da vivência, toda a existência parece se 

integrar totalmente àqueles momentos de prazer e liberdade. 

Nessas vivências de lazer, o corpo sente e cria em si um saber 

reflexivo, com capacidade para transcender sua própria consciência corporal. 

Para Maturana (2000), devemos treinar as emoções. Cavalcanti (2004, p. 6), 
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apoiando-se em Damásio, complementa ressaltando que “o que dá sentido à vida 

é o sentimento da vida cultivado nas emoções de alegria e tristeza, de prazer e 

dor. As emoções que dançam no ‘teatro do corpo’ alimentam os sentimentos que 

cantam no ‘teatro da mente’”.  

Na ousadia de apresentar a beleza do fluir presente nos momentos 

vivenciais de lazer dos participantes do estudo, recorremos à abordagem do Jogo 

de Areia para fazer emergir emoções da memória lúdica ao longo da vida, 

destacando três momentos específicos: antes, durante e depois do curso. 

Também foram utilizadas informações contidas nos memoriais para 

complementar as análises. 

 
4.4.1 Autoformação Humana no Lazer Antes do Curso 
 

Ao indagarmos sobre a autoformação humana no lazer antes da 

entrada dos participantes da pesquisa no Curso de Lazer e Qualidade de Vida do 

CEFET-RN, pretendíamos identificar as vivências do lazer mais significativas 

apontadas por cada um, como também propiciar um momento de reflexividade 

sobre sua memória lúdica anterior aos estudos do lazer. Utilizamos o Jogo de 

Areia para que esses momentos fossem representados com a construção de 

cenários vivenciais. A seguir, apresentamos os cenários que foram criados na 

caixa de areia por cada participante com uma respectiva descrição imagética feita 

pela pesquisadora e uma interpretação fenomenológica realizada por cada um 

após a conclusão de sua construção imagética.  
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. Apresentação dos Cenários no Sandplay Antes do Curso 
 
Cenário Sandplay Participante 1 

 
 

Descrição Imagética do Cenário 1  
O cenário mostra uma diversidade de plantas e árvores. Porém, se olharmos mais 

de perto, percebemos que algumas são naturais e outras artificiais. Essas plantas 

e árvores estão distribuídas ao redor da caixa de areia e outras pelo meio do 

cenário. O azul em volta do cenário simboliza a perspectiva de horizonte. As 

flores ao centro podem representar o desejo de desabrochar. Identificamos dois 

amontoados, um de madeira e outro de pedras, dando o sentido de entulho 

acumulado num determinado espaço ou terreno. Existem também pessoas e 

animais circulando pelo cenário construído. Há equilíbrio e harmonia entre os 

seres vivos, revelando uma certa preocupação com a preservação da natureza. 

 

Interpretação Fenomenológica do Cenário 1  
Na construção do cenário, lembrei como era feliz! Como meus pais não me 

deixavam sair, eu brincava muito no quintal... Foi o que representei. Não sabia 

que era tão feliz! Este cenário me trouxe alegria e felicidade! Lembrei da minha 

criatividade porque tinha um pé de pitombeira que não dava mais pitomba e 

minha mãe dizia que era pitombeira macho, então fui à feira do alecrim e comprei 

um cacho de pitomba e guardei os caroços dentro da casca. Quando cheguei em 
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casa, fui colocar na pitombeira amarrando os cachos com cordão porque queria 

vê a alegria da família quando visse a pitombeira cheia de pitomba. Mas, quando 

viram e perceberam que as pitombas estavam todas amarradas riram muito e até 

hoje é momento de alegria e gozação nas festas em que a família se reúne 

relembra isso... Representei também a Arca de Noé porque assisti ao filme, e 

como gostei muito daquele filme, colocava vários animais que meu pai criava, 

como galinha, coelho, tartaruga e cachorro, que na realidade não conseguia 

colocar todos ao mesmo tempo na Arca. Então, era uma sensação de preservar 

os animais. No quintal, tinha madeira, pedras e muito entulho. E me lembro que 

pegava tudo e fazia de brinquedo usando a criatividade. 

 

Cenário Sandplay Participante 2 

 

 

Descrição Imagética do Cenário 2  

No cenário construído pelo participante 2, observa-se o horizonte bem claro e 

uma cavidade na areia, deixando o azul do fundo da caixa representar o mar. 

Pessoas descendo o morro em direção a praia e, do outro lado, duas pessoas 

jogando bola. Próximo ao mar há animais, uma espécie de cata-vento erguido de 

forma imponente. Em destaque, há um vidro com desenho de areia colorida. O 
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foco do cenário está na beleza da areia que apresenta movimentos ondulantes e 

harmoniosos. 

 
Interpretação Fenomenológica do Cenário 2  
Adorava ir à praia! Até hoje gosto muito. As férias eram esperadas com grande 

ansiedade para freqüentar a praia com minhas primas. Viajava também... 

Represento através da Praia de Ponta Negra com o Morro do Careca e o mar 

porque morava no bairro de Ponta Negra. Então vivia na praia. Esses animais são 

porque tinha bastante vivência em granja e convivia com animais. Preciso 

sinalizar essa vivência porque no final de semana gostava de ir com minha 

família. Represento também a rua porque até começar os estudos de lazer no 

CEFET, ainda gostava de brincar na rua com amigas. Tinha um monte de 

crianças na rua e gostava de brincar com elas. Essas são as formas de lazer que 

mais gostava. 

 
Cenário Sandplay Participante 3 

 

Descrição Imagética do Cenário 3  
O cenário destaca um ambiente ao ar livre, de praia, rio ou lagoa. Pessoas, 

carros, animal e árvore às margens de um espaço com água. Pessoas jogando 

bola, como se fossem dois grupos ou um jogo com duas equipes. Num canto do 

ambiente existem pessoas como se estivessem assistindo TV. 

 



 82

 
 
Interpretação Fenomenológica do Cenário 3 
Retratei três passagens nesse cenário. Primeiro, lazer para mim era ir para casa 

de praia do meu pai na cidade de Barra de Maxaranguape/RN e chegando lá ia 

passear na praia, tomar banho de mar; jogar cartas e dominó na varanda à noite; 

jogar vôlei e futebol com meu amor e meus irmãos. Segundo, assistir TV, bons 

filmes. Terceiro passear de Bugre pelas praias. Isso acontecia num mesmo 

espaço e tempo, nas férias. Além disso, as viagens com a família eram divertidas 

e constantes. Essas atividades eram as únicas que eu fazia porque na época 

ainda não tinha conhecimento das outras possibilidades de lazer. 

 
Cenário Sandplay Participante 4 

 

Descrição Imagética do Cenário 4  
O cenário mostra um espaço com várias alternativas de lazer. Existem pessoas 

em clima de confraternização em seu lazer. Um campo de futebol, carros 

estacionados, plantas para embelezar o ambiente, bolas e muita gente brincando. 

Um cenário que integra a beleza da natureza às vivências do lazer. 
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Interpretação Fenomenológica do Cenário 4 
O espaço representado é como se fosse um clube, porque o lazer que eu vivi 

enquanto criança, em Recife/PE, era nesse espaço que tinha piscina e sempre 

com a família. Ia para casa da minha tia que tinha piscina e ficava brincando com 

os primos. A família estava sempre presente nessas vivências. E, às vezes, 

saíamos com os amigos para clube de camping e praia, com muita gente 

conhecida. E todo final de semana, era sagrado sair para o lazer com toda família. 

Essas vivências de convívio familiar me proporcionam lembranças agradáveis. Os 

carrinhos representam o estacionamento dos lugares que íamos. Na casa da 

minha tia tinha um banquinho para ficar conversando e balançando. Meu lazer foi 

marcado pelo convívio familiar. Quando vim para Natal, sentimos muita falta 

desse lazer porque não tínhamos família aqui e deixamos de fazer esse lazer que 

era tão marcante nas nossas vidas.  

 

Cenário Sandplay Participante 5 

 

Descrição Imagética do Cenário 5 
O cenário apresenta-se bem diversificado com um jogo de futebol entre duas 

equipes ao centro da caixa de areia em destaque. Carros passando. Guitarra em 

destaque e, ao lado, um movimento intenso com cata-vento, carro, bruxa, anjo e 

outros personagens.  
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Interpretação Fenomenológica do Cenário 5 
Demonstrei o futebol que era minha atividade preferida e me ajudou na 

socialização e na própria questão da prática esporte mesmo. A biloca (bola de 

gude) era uma brincadeira que gostava muito. O iôiô era uma atividade que 

gostava, mas não tinha habilidade e por isso ficava frustrado porque meus 

colegas tinham habilidade e eu não. O futebol de botão que gostava muito; a 

corrida de carro que pegava tampinha de garrafas. Fazia uma corrida na areia 

com meus amigos, ludicidade pura.  Brincadeiras com meus amigos. A festa do 

Natal que para mim é uma data importante, mágica, um encontro familiar que 

gosto muito. Essas coisas misturadas são parecidas comigo porque representam 

a criatividade, pois gosto muito de brincar. Como fui criado dentro de casa sem 

poder sair, então pegava o que tinha em casa e fazia brinquedo. Viajava fazendo 

castelo, guerra. Então, era o que tinha à mão, pegava e criava. Fazia coisas 

gostosas que ficaram no meu imaginário e que me deram prazer e ajudaram a 

formar minha personalidade e que fizeram falta na minha adolescência devido ao 

trabalho e que tenho lembranças positivas. 

 
.  Análise Fenomenológica da Autoformação Humana no Lazer Antes do 
Curso 

 
Para esta analise fenomenológica da autoformação humana no lazer 

antes do curso, tomaremos como referência sete categorias dos interesses no 

lazer: físicos e esportivos; manuais e práticos; sociais, artísticos, intelectuais, 

turísticos e espirituais (DUMAZEDIER, 1979; CAMARGO, 1986; CAVALCANTI, 

2007). 

O Participante 1 destacou vivências do lazer que se distribuíram entre 

os interesses práticos, sociais e artísticos: brincar com animais; construir 

brincadeiras com material reciclável como pedras e madeiras; reuniões e festas 

em família; decoração de uma pitombeira; filme sobre a Arca de Noé. Ao refletir 

sobre essas vivências de lazer ao longo de sua vida, ressalta que era muito feliz. 

As restrições familiares ao seu tempo livre são compreendidas hoje como algo 

positivo que estimulou à criatividade e ao convívio familiar. O envolvimento do pai 

com a criação de animais domésticos lhe propiciou desenvolver o amor à 

natureza. 
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Antes de entrar para o curso, o Participante 2 apresentou suas 

vivências de lazer distribuídas em quatro diferentes conteúdos culturais: físicos e 

esportivos; práticos; sociais e turísticos. Para ele, as vivências mais significativas 

estão relacionadas a ir à praia; visitar os animais na granja; ir à praia com 

familiares; brincar na rua com amigos; viajar com os familiares. A praia sempre foi 

um espaço de lazer preferido aliado à sociabilidade com familiares e amigos. 

Ampliando a sua relação com a natureza, buscava o verde da vida rural por 

gostar muito dos animais. As brincadeiras de rua, também marcantes em sua 

vida, evidenciavam o seu interesse nas diferentes formas de convívio social no 

lazer. 

As vivências de lazer marcantes para o Participante 3 envolveram 

diferentes interesses: físicos e esportivos; sociais; artísticos; intelectuais e 

turísticos. O seu entusiasmo com o lazer antes do curso se refere aos banhos de 

mar; voleibol e futebol; jogos de cartas e dominó; assistir bons filmes; programas 

de TV; viajar para a praia com a sua família e passear de Bugre. O lazer familiar e 

as atividades com amigos foram marcantes para o Participante 3. O fato de ter 

casa em praia e poder desfrutar férias junto ao mar facilitava o relacionamento 

com os amigos. O lúdico estava muito presente na sua vida, embora considere 

pouca diversidade de opções de lazer naquela época por próprio 

desconhecimento. 

Para o Participante 4, as vivências de lazer antes do curso 

correspondiam aos interesses físicos e esportivos; sociais e turísticos. Foram 

marcantes na sua vida as brincadeiras na piscina; balançar no jardim; lazer 

familiar nos fins de semana; rodas de conversa; camping. As atividades sociais no 

lazer em família e com os amigos foram muito significativas na vida do 

Participante 4. A casa de um parente com piscina parecia um clube para ele. 

Além disso, o camping era outro espaço de lazer que privilegiava o convívio 

social, intensificando os relacionamentos entre família e amigos. 

O Participante 5 relatou suas vivências mais marcantes de lazer antes 

de entrar para o curso, destacando os interesses físicos e esportivos; práticos e 

sociais. Ressaltou o futebol; a biloca; o iôiô; futebol de botão; corrida de carros em 

pista de areia; construção de brinquedos, de castelo, de guerra; brincadeiras com 

amigos e Festa de Natal. Sendo o futebol sua atividade preferida, soube 

aproveitar o esporte para fazer amigos. As restrições ao lazer por motivos 
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familiares contribuíram para desenvolver a sua criatividade na construção de 

brinquedos e brincadeiras juntamente com os amigos. 

 
 

4.4.2 Autoformação Humana no Lazer Durante o Curso 
 

A autoformação humana no lazer durante o curso passa a ser um 

ponto marcante no estudo pelo fato de poder dialogar com a fundamentação 

teórica específica do lazer, e nesse sentido resgata-se alguns estudiosos da área 

que defendem que para se chegar a uma autentica autoformação precisaria se 

respeitar primeiro a formação. Alerta Galvani (2002) que é preciso inverter o eixo 

da ação educativa porque o sujeito deve ter autonomia na sua formação para 

poder chegar à autoformação. Assim, precisaria se pensar na autonomia 

perpassando por todo processo educacional. 

Com base nessa argumentação, deve-se ressaltar nessa discussão da 

autoformação humana durante o curso de lazer dois pontos: um que vem da 

autoformação institucional, ou seja, que é proporcionado pelo processo de 

formação do profissional do lazer no exemplo das aulas de campo e visitas 

técnicas; outro, oriundo da autoformação humana, que vem do próprio sujeito, da 

sua autonomia em escolher o seu lazer como necessário à sua formação humana 

para si e para a vida em sociedade. 

Os cenários apresentados foram construídos relembrando a memória 

lúdica implicada nas vivências do lazer que se realizaram paralelamente ao curso 

de graduação em Lazer e Qualidade de Vida. 
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. Apresentação dos Cenários no Sandplay Durante o Curso 
 
Cenário Sandplay Participante 1 

 

Descrição Imagética do Cenário 1 
Neste cenário, observa-se a suavidade de algumas árvores ao redor da caixa de 

areia, inclusive uma árvore seca. Destaca-se a exuberância de diversas formas 

impressas na areia: um morro com pessoas subindo e descendo; animais como 

cavalos, bois e vacas em um determinado espaço reservado para criação. Existe 

também um espaço urbano representado por pessoas próximas a um carro de 

passeio.  

 

Interpretação Fenomenológica do Cenário 1 
Lembro principalmente nessa parte da questão do medo do rapel. Foi muito 

prazeroso! O lugar lindo, o castelo muito bonito, viagem prazerosa, grande festa 

no ônibus. A superação do medo através da vivência de lazer foi muito boa. Não 

deu tempo de pensar que poderia ser um desprazer. A chegada para o rapel à 

rocha que me chamou atenção, os animais, a recepção que foi feita por duas 

crianças e o cachorro. O labirinto no castelo me chamou atenção porque tinha 

espaços para as pessoas colocarem a mão e fazer susto com o jogo de sombras. 

Tinha muito morcego, as pessoas gritavam e me assustavam. As plantas, as 

árvores frutíferas como umbu...  
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Cenário Sandplay Participante  2 

 

 
Descrição Imagética do Cenário 2  
Observa-se uma estrada de areia e um carro do tipo Bugre fazendo o percurso. 

Tem alguns objetos ao lado da estrada que podem ser animais e duas pessoas, 

uma de um lado e outra do outro lado. Percebe-se também um pequeno morro.  

 
Interpretação Fenomenológica do Cenário 2 
Durante o curso, as viagens, aulas de campo e congressos foram fatos marcantes 

no meu lazer. Conhecer lugares novos... Os estudos também, pois considero 

lazer. Os estudos foram marcantes! Considero lazer porque sentia prazer. As 

visitas aos museus... Lembro do ENAREL de São Paulo, que foi marcante pelas 

visitas na cidade, a viagem no ônibus, conhecer pessoas, foi muito bom... 
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Cenário Sandplay Participante 3 

 

Descrição Imagética do Cenário 3 
O cenário apresenta-se rico em elementos imagéticos com várias ambientações. 

Um lugar destinado à prática da leitura. Uma casa com móveis como mesa, 

cadeiras e estante. Um espaço de show com diversas pessoas assistindo um 

rapaz tocando guitarra. No canto direito e abaixo do cenário, pessoas curtindo 

uma praia e no outro canto acima um convívio harmonioso entre pessoas e 

animais num jardim. Há uma exposição de quadros e a vivência da capoeira 

representada por um berimbau.  

Interpretação Fenomenológica do Cenário 3 
Esse cenário retrata o conhecimento que tive a partir do curso do que seria lazer. 

Tentei representar os vários momentos que vivi com a turma e fora dela. Esta, 

deitada na rede, sou eu lendo, que para mim é uma atividade de lazer que adoro 

fazer. Outro momento que retrato é cozinhar. Não sabia que era lazer e descobri 

no curso. Adoro cozinhar para minha família! Fazendo comida para as pessoas, 

para mim é divertimento, pois nesse momento podemos crescer bastante. Os 

papéis representam as programações culturais que também não sabia que era 

lazer. A questão cultural não é todo mundo que sabe que é lazer. É um momento 

que crescemos muito. Saber ler uma exposição de quadros é muito legal. Outro 

momento foram os shows que íamos com a turma, como também assistir o coral 

cantando. Esse foi um momento marcante porque toda quarta feira a gente ia 
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para o Shopping Sea Way assistir show. E a partir daí, passei a viver outras 

formas de lazer. A praia também é uma atividade que gosto muito de ir com 

minha família. Subir dunas! Outra cena é o zoológico para ver um mundo 

diferente e coisas diferentes. Assim, a partir do curso aprendi muita coisa. Dá 

para perceber, da primeira fase para esta. O lazer para mim era uma coisa bem 

restrita onde tinha que ter uma viagem para local diferente, praia, bola essas 

coisas... E hoje vejo que lazer é muito maior! A gente pode ficar em casa e sentir 

prazer do mesmo jeito.  

 
Cenário Sandplay Participante 4 

 

Descrição Imagética do Cenário 4 
Neste cenário, o verde da natureza é bastante explorado como árvores secas 

dando o sentido de grandiosidade. Esse ambiente parece uma floresta com 

pessoas e animais, como se fosse um passeio numa trilha, sendo contemplada 

pelos participantes. A imagem principal sugere a idéia de ninho, de acolhimento 

pela natureza. 

 

Interpretação Fenomenológica do Cenário 4 
Foi marcado pelas aulas de campo. Sei que em outro curso não teria vivenciado 

esses momentos marcantes em minha vida. Então, vou tratar de uma aula que foi 

em Serra Caiada/RN com a disciplina de Lazer e Meio Ambiente, na qual 
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passamos três dias viajando, conhecendo gente por onde passávamos e a 

conversa com os amigos da turma foi que muito boa. Esse monte de areia é a 

Serra. Fizemos uma mini-corrida de aventura e eu estava com o GPS na mão 

para nos localizarmos. Como nunca tinha passado por essa experiência de 

localização no tempo, ficou muito marcado! A cruz em cima da Serra me chamou 

atenção. Tinha muito mato no percurso até chegar a Serra. Lembrei dessa aula 

porque realizei coisas que não faria em outro curso, que não fosse o de Lazer. 

Também porque no meu cotidiano eu não faria uma viagem dessas normalmente. 

Se eu fizesse outro curso, não iria ter oportunidade de vivenciar aulas desse tipo. 

Então, acho que o curso apresenta uma diversidade de disciplinas e conteúdos 

que proporcionam outro olhar para a vida... As atividades que realizamos foram 

muito interessantes! Os lugares que passamos... Essas aulas proporcionavam um 

convívio melhor com a turma, nos aproximava mais, porque não tínhamos tempo 

para parar e conversar de tanto trabalho colocado pelas disciplinas durante o 

curso. Essas aulas de campo eram ótimas porque acabávamos desconstruindo 

algumas representações que foram construídas ao longo do curso... Dessas 

idéias que os alunos traziam e até da turma em si. 

 

 

Cenário Sandplay Participante 5 
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Descrição Imagética do Cenário 5  
Fica muito claro nesse cenário dois mundos diferentes. Um que seria o mundo do 

trabalho e o outro, o mundo do lazer. Ambos compreendidos por seu criador como 

campo de vivências opostas. O mundo do trabalho fortemente marcado pela 

palavra, pela imposição. O mundo do lazer representado por exposição de 

quadros, pessoas na praia se bronzeando como também na piscina. Animais em 

convívio harmonioso com pessoas. 

 

Interpretação Fenomenológica do Cenário 5 
Durante o curso de lazer estava trabalhando na hotelaria de Natal com lazer, 

como animador sócio-cultural. Meu dia-a-dia era voltado para o lazer de outras 

pessoas, que era meu trabalho como prática esportiva, oficinas de artes e 

hidroginástica. Então, a partir daí passei a ver minhas atividades de lazer com 

outros olhos, mais críticos porque ali eram atividades prazerosas. Mas também 

percebi que ali era meu trabalho e não meu lazer. Com tanto trabalho, faltava 

tempo para vida pessoal. Então, meu lazer era pouco e quando tinha fugia 

daquelas atividades que tinha no dia-a-dia... Comecei a fazer coisas diferentes 

que não estava acostumado a fazer, como por exemplo, ir à praia para descansar 

e relaxar, contato com animais, ir ao campo contemplar a natureza... Passei a 

valorizar meu lazer e aumentar minha perspectiva de vida. O curso passou a abrir 

meus olhos para a vida através do lazer. Aprendi a me sentir diferente! Então, 

precisava estar em ambientes diferentes, atividades diferentes, pessoas 

diferentes. Isso pega o viés do desenvolvimento por outro lado, pegava o meu 

desenvolvimento enquanto pessoa, apreensão de novos conhecimentos como a 

motivação que a gente tanto precisa para o trabalho com o lazer. No início se tem 

essa motivação. Mas depois, no dia-a-dia do trabalho, vai desaparecendo... Mas a 

gente precisa para desenvolver o trabalho. Preciso aprender com o trabalho e por 

isso fazer coisas diferentes. O que me chama atenção é a cultura e 

principalmente a que é alheia a minha. Então passei a procurar cinema, museus... 

Então, o berimbau é para essa representação. Conhecer a cultura indígena e 

estrangeira. Então, passei a dar mais valor ao saber e a leitura, procurando mais 

conhecimento. Desenvolvi o hábito da leitura e a própria TV, que dizem que 

aliena, mas ela pode ser um grande viés para nos fornecer dados para que 

possamos criticar. Aprendi isso no curso de lazer! Podemos fazer um grande 
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balanço da vida do nosso País. Aqui estou no meu lazer que é o que mais gosto. 

O curso de lazer me deu oportunidade de analisar meus problemas da vida 

particular de forma critica, da minha realidade que me cerca. Por isso, passei a 

viver meu lazer com mais significado. Também, me ensinou a contrapor todo o 

meu trabalho às minhas vivências de lazer. Por isso, coloquei uma fronteira entre 

o tempo de lazer e o tempo de trabalho. 

 
.  Análise Fenomenológica da Autoformação Humana no Lazer Durante o 
Curso 

 

A análise fenomenológica da autoformação humana no lazer durante o 

curso enfrenta algumas dificuldades de ordem metodológica, no sentido mesmo 

de identificar as reais vivências de lazer que se realizaram paralelamente às 

demais atividades culturais institucionalizadas pelo próprio currículo de formação 

como as aulas de campo e viagens técnicas. 

Uma aula de campo como uma vivência de esporte de aventura 

realizada num fim de semana, numa localidade distante de Natal, mais de 300 

quilômetros, o que podemos considerar especificamente lazer e especificamente 

trabalho acadêmico? Supondo um envolvimento real de 48 horas de um grupo de 

alunos para realizar uma experiencialidade cultural, típica do interesse esportivo, 

tendo um professor-orientador para conduzir o processo ensino-aprendizagem 

daquela proposta, o que se caracteriza de fato como lazer num ambiente definido 

previamente como obrigação institucional? Além disso, no conjunto do “pacote 

acadêmico” está incluída a viagem de ida e volta, visita a localidades 

desconhecidas, hospedagem turística, rodas de conversa, tempo livre para 

descanso, entre outros aspectos. Na realidade, a distinção entre trabalho 

acadêmico e lazer para estudantes que precisam vivenciar os conteúdos culturais 

do lazer como obrigação institucional não é algo fácil de ser compreendido. Por 

esta razão, os depoimentos dos participantes do estudo podem parecer confusos. 

Consideramos que a perspectiva ludopoiética de formação acadêmica 

no curso de Lazer e Qualidade de Vida do CEFET-RN propicia essa discussão 

sobre a especificidade das vivências do lazer para aqueles que têm como tarefa 

acadêmica vivenciar o lúdico como obrigação institucional visando aprender a 

transformar tais saberes em vivências de lazer para pessoas e grupos. 
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Cabe ressaltar que muitos alunos fazem outros cursos em outras 

Faculdades e Universidades, o que implica na redução do tempo livre nos finais 

de semana, pois grande parte deste se destina ao cumprimento das tarefas 

acadêmicas de ambos os cursos. Além disso, os períodos de férias dos dois 

cursos, geralmente, não coincidem, dificultando o aluno a usufruir de um lazer 

mais prolongado e fora da cidade. 

Para o Participante 1, as vivências de lazer mais marcantes durante o 

período em que realizava a sua formação acadêmica em lazer foram as viagens 

com a turma, especialmente aquela que envolveu o rapel e a visita a um castelo. 

O aprendizado mais significativo para a vida foi a superação do medo, tanto no 

rapel como na caminhada pelo labirinto do castelo, quando uns assustavam 

outros, fazendo jogos de mímica usando a luz e as sombras. 

O Participante 2 também ressalta como vivências de lazer mais 

marcantes durante o curso as viagens, aulas de campo e congressos com a 

turma. Destaca as atividades intelectuais como lazer, pois gosta muito de estudar 

e sente muito prazer quando está envolvido com os estudos. O turismo urbano foi 

algo muito marcante, estando associado a um evento cientifico. O aprendizado 

significativo que deve ser evidenciado foi conhecer novos lugares e novas 

pessoas. 

Os destaques do Participante 3 se distribuem pelos interesses físicos e 

esportivos; práticos; sociais; artísticos; intelectuais e turísticos. Durante o curso, 

as suas vivências mais marcantes eram: ficar deitada na rede; ir à praia; cozinhar 

para a família; visitar o zoológico; lazer gastronômico; ficar em casa; exposição de 

arte; shows, coral; ler na rede; viagens com a turma. O aprendizado da teoria do 

lazer possibilitou ampliar suas próprias vivências do lazer com a turma e em 

outras situações culturais. A descoberta da culinária como possibilidade de lazer 

possibilitou a sua inclusão no repertorio pessoal de vivências lúdicas. O 

envolvimento com as atividades artísticas foi um aprendizado importante para a 

sua vida, para a sua autoformação humana que passou a compartilhar com outras 

pessoas da família e amigos. 

O Participante 4 aponta as aulas de campo com a turma como o 

momento mais marcante de lazer durante o período de sua formação no CEFET-

RN. A visita a uma localidade serrana no interior do estado como atividade 

acadêmica sobre as relações entre lazer e meio ambiente foi considerada uma 
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experiência culminante entre outras igualmente importantes para a sua 

autoformação humana. A mudança do olhar para vida e a valorização do conviver 

harmonioso foram lições significativas para contribuir com a desconstrução de 

representações limitantes sobre a vivência do lazer. 

O mundo do trabalho e o mundo do lazer apresentavam-se fortemente 

diferenciados para o Participante 5. Embora o seu trabalho fizesse parte do 

mundo do lazer de outras pessoas, geralmente turistas que usufruíam do 

equipamento hoteleiro, tal experiência dicotomizada contribuiu para que ele 

pudesse compreender melhor o lazer e valorizá-lo para si mesmo. Assim, 

destacou como vivências de lazer importantes na sua vida, durante o curso: ir à 

praia descansar e relaxar; contato com animais; conhecer pessoas diferentes; 

cinema, museus; leitura; TV; compreender a natureza. Tais vivências envolvem 

conteúdos culturais do lazer relativos ao corpo, às manualidades, à sociabilidade, 

às artes, às atividades intelectuais e à espiritualidade. Para a sua autoformação 

humana, o reconhecimento das fronteiras entre o lazer e o trabalho parece ter 

sido o grande aprendizado para a vida. 

 
4.4.3 Autoformação Humana no Lazer Depois do Curso 
 

Indagar sobre a autoformação humana no lazer depois da conclusão 

do curso de Lazer e Qualidade de Vida, reveste-se de grande importância para 

esta pesquisa, uma vez que a natureza dessas escolhas permite estabelecer 

conexões entre a formação ludopoiética e a sua repercussão para a autopoiese 

do lazer. 
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. Apresentação dos Cenários no Sandplay Depois do Curso 
 
Cenário Sandplay Participante 1 

 

Descrição Imagética do Cenário 1 
O cenário apresenta espaços bem demarcados por riscos feitos na areia. Os 

animais estão protegidos, separados por distintas espécies e as pessoas 

encontram-se ao centro do cenário. Há personagens como gladiadores 

protegendo as pessoas que estão sentadas e há uma pessoa em destaque lendo 

um livro, revista ou jornal. Um casal no canto conversando e observando o 

ambiente.  

 

Interpretação Fenomenológica do Cenário 1 
No momento não estou tendo muito tempo para meu lazer devido ao Mestrado. 

Estudo 16 horas por dia. Fui ao Museu da Água, o de Prudente de Morais. Este 

cenário é em Piracicaba, São Paulo. Então, vivo no Zoológico! Moro em frente e 

porque é gratuito. Então, vivo meu lazer no Zoológico e também faço 

experimentação lá. Alguns autores relatam que a obrigação social não é lazer e 

só consegui entender quando vi no Zoológico uma mãe querendo ver os macacos 

e o filho não queria porque já tinha visto e a mãe terminou indo para onde o filho 

queria. Então, esse espaço do Zoológico é meu espaço, uma extensão da minha 

casa. Teve um dia que só tinha eu e comecei a brincar dizendo que o Zoológico é 
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meu... Interajo com muitas pessoas embora não as conheço. Ou estou com meus 

livros lendo, ou só contemplando o Zoológico... Tem um espaço para as crianças 

que não vou muito porque tem brinquedos e, como não posso usar os brinquedos, 

vou pouco. Então, no momento, não vivo muito o lazer, devido à Dissertação. 

 

Cenário Sandplay Participante 2 

 

Descrição Imagética do Cenário 2 
O cenário apresenta ambientes diferentes como espaço de leitura, representado 

por uma estante com livros e uma moça fazendo uma consulta aos livros 

expostos; outro de contemplação, representado por um casal sentado à margem 

do mar, rio ou lagoa; um espaço de jardinagem; uma mesa com dois bancos; e 

duas moças ao redor de uma mesa como se estivesse num bate-papo.  

 

Interpretação Fenomenológica do Cenário 2 
Hoje, meu lazer é de ficar em casa! Receber amigos para conversar, a leitura, o 

passeio a praia, namorar e cuidar do jardim. Como trabalho os dois expedientes, 

prefiro curtir um lazer mais tranqüilo. O passeio à praia é que não posso deixar 

porque é muito importante para mim... 
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Cenário Sandplay Participante 3 

 

Descrição Imagética do Cenário 3 
Neste cenário, percebe-se que a natureza está bastante aflorada, representada 

por várias árvores e plantas, umas naturais e outras artificiais. Pessoas ao redor 

de uma mesa compartilhando algum momento importante de suas vidas. Um 

espaço reservado à leitura que está sendo vivenciado numa rede. Duas pessoas 

sentadas como se estivessem contemplando algo. Encontramos ainda pedras 

variadas formas para caracterizar a biodiversidade no mesmo meio ambiente. 

 

Interpretação Fenomenológica do Cenário 3 
Meu lazer hoje, depois que me formei é muito restrito. Só que a gente sabe que 

não pode viver sem o momento de lazer. E quando procuro ter meu momento de 

lazer, me volto para dentro da minha casa, justamente como ela é, com flores, 

verde, uma rede para ficar lendo, uma mesa para curtir o churrasco e almoço com 

minha família, assistir filme com meu amor. Minha casa tem uma varanda 

maravilhosa e fico na rede lendo... É como se eu esquecesse do mundo! E é 

maravilhoso porque continuo me desenvolvendo e descansando ao mesmo 

tempo... E a reunião com a família é para praticar o que aprendi na cozinha. 

Assim, ofereço momento de lazer para eles e para mim também. Aqui me divirto 

muito mais do que se estivesse em outro lugar. 
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Cenário Sandplay Participante 4 

 

Descrição Imagética do Cenário 4 
Este cenário parece representar um Shopping Center caracterizado por um amplo 

estacionamento e uma divisória de papelão representando as portas automáticas 

de vidro, características de Shopping Center. A entrada está marcada por duas 

linhas paralelas, mostrando pessoas como se estivessem entrando. Dentro do 

Shopping Center pessoas caminhando e olhando as lojas. Percebem-se 

manequins, lojas de bolsas, patins e supermercado. 

 

Interpretação Fenomenológica do Cenário 4 
Meu lazer se resume ao Shopping Center que representei com estacionamento 

de veículos, praça da alimentação, manequins, pessoas passeando, vários tipos 

de lojas e supermercado.  Meu lazer se resume ao shopping porque tenho 

trabalhado e estudado muito diante de um mestrado que estou concorrendo, já na 

fase final. Como também participo de projetos com minha orientadora, então 

chego à casa muito cansada. No final de semana, fico sem coragem de levantar 

cedo para ir à praia, então pego minha sobrinha à tarde para ir ao shopping. 

Quando estamos no curso, vive-se o lazer pela própria discussão nas disciplinas 

que proporcionam vivências. Como Natal não tem muitas opções de lazer, gera 

um fato dificultador para as vivências de lazer. Então, na realidade tenho vivido 

meu lazer de forma irresponsável, por tudo que aprendi no curso de lazer... Sinto 
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falta do lazer com a família que perdi quando chegamos a Natal.  À medida que a 

família tem seus filhos crescendo, eles vão se distanciando e cuidando de suas 

próprias famílias... Esse lazer começa a ficar distante também...   

 

Cenário Sandplay Participante 5 

 

Descrição Imagética do Cenário 5  

O cenário representa dois espaços vivenciais distintos. De um lado, uma pessoa 

em cima de um morro observando o mundo a sua frente.  Do outro lado, como se 

estivesse à disposição para ser vivido pela pessoa que o observa. Este espaço 

multivivencial está representado por carros, bolas, animais, pessoas, plantas e 

patins como se fosse um ambiente de convivência lúdica.  

 

Interpretação Fenomenológica do Cenário 5  
O que ficou? Tudo que aprendi no curso de lazer representou a práxis da minha 

vida. Coloquei pouca imaginação nessa última representação. O curso de lazer 

para mim foi uma árvore! É uma analogia perfeita porque foi muito difícil... Tive 

que plantar a muda, esperar essa arvore crescer, ficar forte. Alimentei, sofri, 

muitas vezes falhei, faltei, mas no final ficou uma árvore grande, forte e frutífera. 

Isto porque o curso de lazer mudou minha concepção de vida, da forma que 

concebo o mundo, da forma recebo o mundo e a forma que interajo com o mundo. 

O curso de lazer mudou Franklim! O curso foi um divisor de águas! Foi uma 
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mudança drástica na minha concepção de vida porque deixei de dar valor às 

coisas que a sociedade capitalista exalta e passei a dar valor a coisas mais 

significativas, profundas e críticas, como por exemplo: meu trabalho e as pessoas 

com quem convivo. Então, diante disso, fiz um resumo assim... Aprendi que na 

vida tem duas coisas que podemos garimpar, digamos, dois tesouros que 

ninguém pode tirar de você, uma é seu conhecimento, e o outro seus valores que 

você aprende. Digamos que o conhecimento é a grande riqueza que ninguém 

pode tirar e a segunda coisa são as emoções que a gente sente, sejam elas boas 

ou ruins, representadas por uma gargalhada, um show ou uma simples alegria de 

vê uma criança engatinhando, e uma música sendo cantada. Aprendi que é 

crucial e indispensável na nossa vida e no lazer. É bem isso! Quando se vive 

emoções diferentes como filmes dos dinossauros, andar de patins e que te 

deixaram marcas, você pode contar as pessoas. E a questão do conhecimento 

está presente em todas essas vivências porque elas constroem, criam e recriam. 

Você vive coisas que complementam a leitura. Então, não se pode comparar, 

você só aprende vivendo. Existe percepção que só emerge da vivência. A 

dinâmica do lazer é conhecimento, é emoção, ou seja, os dois juntos. Nossa 

atividade diária é tão mecanizada que terminamos negando as emoções que o 

lazer nos proporciona. A grande herança que o curso me deixou foi que percebi 

que tenho que está sempre aprendendo, podendo melhorar, reinventando, 

recriando... Exijo isso da vida! Aprendi a sentir, então eu quero sentir! Quero 

conhecer, rir, chorar... E no lazer a gente pode sentir, conhecer e agir. Se as 

pessoas valorizassem mais as vivências de lazer a vida seria outra. Aprendi a 

respeitar as emoções das pessoas. Então, não critico quem ri de uma piada besta 

porque só as pessoas sabem o que estão sentindo naquele momento. 

.  Análise Fenomenológica da Autoformação Humana no Lazer Depois do 
Curso 
 

Pretende-se com esta análise fenomenológica da autoformação 

humana no lazer depois do curso evidenciar as vivências do lazer 

qualitativamente diferenciadas como experiencialidades humanas significativas 

para uma vida com mais alegria de viver. 

Mesmo tendo pouco tempo disponível para o lazer, o Participante 1 

destaca algumas experimentações realizadas num espaço público de lazer 
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próximo de sua residência de estudante de pós-graduação. Um importante 

aprendizado apontado refere-se a distinção entre obrigações sociais e o lazer 

observada vivencialmente, diretamente. Os conteúdos culturais que constituem o 

seu lazer são relacionados às manualidades próprias do cuidado com animais; às 

atividades intelectuais que envolvem museologia; e às espirituais que incluem a 

contemplação. 

Com o tempo livre bastante reduzido, o Participante 2 busca vivenciar o 

lazer mais na sua própria casa para desfrutar de um lazer mais tranqüilo. Os 

conteúdos culturais mais privilegiados nas suas escolhas são os relativos ao 

corpo, como ir à praia; às manualidades como cuidar do jardim; aos 

relacionamentos como namorar e conversar com amigos. Destaca que há uma 

vivência de lazer muito importante, imprescindível para a sua vida que é passear 

na praia. 

O Participante 3 também vive um momento de restrição de tempo para 

o lazer. Seus interesses estão voltados para a culinária lúdica em família; lazer 

intimista na própria casa; leitura e cinema. Parece evidente o valor da 

solidariedade como aprendizagem importante de sua autoformação humana no 

lazer. 

Para o Participante 4, o tempo livre para o lazer é muito pouco. Diante 

da falta de opções culturais na cidade, assume uma postura contraditória com o 

que pensa por falta de disposição física para tomar outra atitude. A sua 

sensibilidade exige de si mesmo um outro posicionamento diante da vida e por 

esta razão considera-se irresponsável para consigo mesmo. O aprofundamento 

de sua autoconsciência deve ser destacado como uma dimensão de sua 

autoformação humana no lazer. Reduziu suas vivências de lazer a um passeio 

dominical com a sobrinha e abdicou de exercer o seu direito ao lazer e à vida. 

O Participante 5 mostra-se bastante entusiasmado com as lições que 

aprendeu no curso sobre o lazer. É enfático ao afirmar que o curso mudou a vida 

dele. Considera o curso uma árvore que foi adubada, cresceu e frutificou. O 

aprendizado mais importante para a sua autoformação humana refere-se ao valor 

das emoções e das vivências do lazer. 
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4.5 CONSTRUINDO PONTES LUDOPOIÉTICAS ENTRE A FORMAÇÃO 
ACADÊMICA E AS VIVÊNCIAS DO LAZER 
 

Após a realização das análises sobre a relação entre a formação 

humana durante o curso e as vivências de lazer ao longo da vida, torna-se 

necessário identificar as conexões mais relevantes entre a formação humana 

institucionalizada e a autoformação humana como vivencialidade própria do lazer 

que assume valores de criação e expressão de si mesmo na eco-

convivencialidade. 

O processo formativo do futuro profissional do lazer que atua 

necessariamente com uma perspectiva educacional mais ampla visando o 

desenvolvimento cultural de pessoas, grupos, comunidades e instituições, deve 

começar com o aprofundamento da compreensão do valor da cultura de si mesmo 

por si mesmo. Nesse sentido, entra em campo a autopoiese do humano. Trata-se 

de uma epistemologia que exige vivencialidade, emocionalidade. A Biologia do 

Amor entrou no cenário acadêmico para ressignificar a subjetividade humana, 

rompendo de vez com os dualismos mecanicistas que afastou o humano da sua 

natureza biológica para justificar estruturas sociais discriminatórias que 

privilegiam a racionalidade da competição de uns humanos contra outros 

humanos. 

Para Maturana (1999), a educação para a competição não se constitui 

em exercício de caráter natural/biológico, mas é algo construído culturalmente. É 

enfático ao afirmar que a competição não é e nem pode ser sadia, uma vez que 

se constitui na ação do outro, sendo na realidade um fenômeno cultural e humano 

e não em constitutivo do biológico. Assim, torna-se necessário reconhecer que os 

processos educativos competitivos que ensinam a competição são processos que 

afastam o ser humano da natureza. 

Nos seus estudos sobre o amar e o brincar, Maturana e Verden-Zöller 

(2004, p. 256) analisam a contradição emocional do tipo estrutural que se vive 

hoje na sociedade contemporânea. Por um lado, busca-se manter o conforto e o 

prazer do consumismo de nossa cultura e por outro, deseja-se preservar a 

natureza para o nosso bem-estar e contemplação. Para os estudiosos, a vida 

humana não pode ser vivida em harmonia e dignidade se essas contradições não 

forem resolvidas. Acreditam os autores que para ocorrer tal mudança é 
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necessário recuperar o amor e a ludicidade como guias fundamentais em todas 

as dimensões da coexistência humana. 

Aliando-se a este enraizamento biológico proposto pelos teóricos da 

Autopoiese, trazemos a teoria das Experiências de Fluxo com Csikszentmihalyi 

(1999) para nos apoiar sobre a necessidade de propostas de ensino-

aprendizagem para o usufruto do tempo livre e do lazer. Para o autor, ter tempo 

livre à disposição não é uma garantia de vivência do lazer. Seus estudos 

evidenciam que é mais fácil fluir no trabalho e em outras obrigações institucionais 

com regras bem definidas do que fluir no lazer que exige autonomia do sujeito 

para momentos determinados em sua coexistência social. 

Assim, os estudos recentes da ludicidade humana e do lazer apontam 

para uma necessária formação humana que vislumbre o processo de construção 

e reconstrução permanente de si enraizado na amorosidade do brincar, capaz de 

valorizar a autonomia do ser humano diante do seu tempo livre para as 

vivencialidades do lazer com pleno envolvimento de sua subjetividade. Trata-se 

portanto, de uma formação humana autopoiética que estamos denominando na 

Base de Pesquisa Corporeidade e Educação – BACOR/UFRN – de formação 

ludopoiética. Uma formação humana que considera o fenômeno lúdico como um 

fenômeno do ser vivo e como tal um fenômeno autopoiético. Assim, direcionamos 

o nosso olhar para a ludopoiese e para uma formação humana que assume o 

processo ludopoiético como fundamental para a existência humana. 

Para a construção dessas pontes ludopoiéticas entre a formação 

acadêmica proposta pelo curso de Lazer e Qualidade de Vida do CEFET-RN e a 

autoformação humana vivenciada como lazer pelos participantes do estudo, 

utilizamos como categorias de análise, quatro propriedades do lazer formuladas 

por Dumazedier (1979) com inclusão de outra concebida por Cavalcanti (2008). 

Assim, para a nossa reflexividade autopoiética adotamos as seguintes categorias: 

autotelia; autoliberação; autoconectividade; autovalia e autofruição. 

A partir dessas categorias apresentaremos algumas pontes 

ludopoiéticas que estão sendo construídas na formação acadêmica em lazer do 

CEFET-RN que perspectivam a autopoiese do lazer dos futuros profissionais que 

atuarão como animadores de um verdadeiro lazer poiético. 

A propriedade de autotelia foi evidenciada por todos os participantes do 

estudo, apontando a sua relação com a formação acadêmica, uma vez que a 
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descoberta das finalidades do lazer foram vivenciadas nos estudos com a 

reflexividade autopoiética, trazendo situações reais para discussão nas diversas 

formas que o processo ludopedagógico se apresentava: quer no ensino, na 

pesquisa ou na extensão. Foi unanimidade as valiosas vivências ludopoiéticas 

oportunizadas pela formação acadêmica no CEFET-RN. O lazer passou então a 

ter um sentido existencial próprio para todos os participantes do estudo. 

A propriedade de autoliberação para o lazer relaciona-se com a 

formação acadêmica à medida que a discussão teórica se ampliou com a 

mediação vivencial dos saberes da experiência cultural trazidos pelos alunos 

como situações reais do cotidiano vivido para o projeto formativo do futuro 

profissional do lazer. 

A propriedade da autoconectividade está bastante implicada na 

formação acadêmica à medida que o processo de reflexividade vivencial 

permanente exige naturalmente esta atitude subjetiva de envolvimento com uma 

aprendizagem significativa. 

A propriedade de autovalia vivenciada durante a formação acadêmica 

manifesta-se no entusiasmo dos alunos do curso de Lazer e Qualidade de Vida 

quando participam de projetos e eventos de pesquisa e de extensão. Embora a 

sociedade ainda não reconheça e/ou valorize adequadamente o profissional do 

lazer, os alunos do curso do CEFET-RN demonstram auto-estima e auto-

confiança na profissão que escolheram. 

A propriedade de autofruição, característica marcante das vivências do 

lazer, está presente em várias situações de aprendizagem que valorizam o 

processo ludopedagógico na formação acadêmica. Várias são as disciplinas e os 

projetos institucionais comprometidos com a perspectiva do reencantamento da 

educação no ensino superior. Para o futuro profissional do lazer, a aprendizagem 

do reencantar-se pela vida é fundamental. Portanto, é função da estrutura 

curricular permitir a vivência de autofruição na construção de saberes e 

sentimentos próprios para sua atuação ludopoiética no campo do lazer.  
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CAPÍTULO V 

CONTEMPLANDO A FORMAÇÃO LUDOPOIÉTICA À 

AUTOPOIESE DO LAZER 
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Da formação ludopoiética à autopoiese do lazer... Por que esta 

caminhada autopoiética é tão fundamental para o profissional do lazer na 

contemporaneidade? Acreditamos ter começado a construir esta resposta a partir 

do vivido, correndo todos os riscos que o pioneirismo nos impõe. Muitas 

incertezas, mas uma profunda certeza no coração: jamais perder a esperança! 

Paulo Freire nos deixou um legado que nos obriga a sermos 

esperançosos diante dos desafios da vida, quando apresentou a Pedagogia da 
Esperança como um reencontro a Pedagogia do Oprimido, o mestre que 

sempre defendeu a corporalização das palavras, nos diz: 
 
[...] Não entendo a existência humana e a necessária luta para 
fazê-la melhor, sem esperança e sem sonho. [...] A desesperança 
nos imobiliza e nos faz sucumbir no fatalismo onde não é possível 
juntar as forças indispensáveis ao embate recriador do mundo. 
Não sou esperançoso por pura teimosia mas por imperativo 
existencial e histórico. [...] Minha esperança é necessária mas não 
é suficiente. Ela, só, não ganha a luta, mas sem ela a luta fraqueja 
e titubeia. Precisamos de esperança crítica, como o peixe 
necessita de água despoluída (FREIRE, 2003, p.10).  

 

A formação acadêmica do profissional do lazer é um projeto social e 

institucional que envolve muita esperança para poder concretizá-lo. O lazer como 

fenômeno humano ainda é mal compreendido e pouco valorizado. Como 

fenômeno mercadológico encontra-se em alta nas bolsas de aposta de todo o 

mundo. Basta pensar na Copa do Mundo de Futebol, nos Jogos Olímpicos e 

outros eventos esportivos de grande repercussão internacional. 

Por considerar o lazer um fenômeno humano, fomos buscar o apoio 

epistemológico na Teoria da Autopoiese para contribuir com argumentações 

científicas para o nosso projeto de inserir a formação humana no contexto das 

diferentes formas de capacitação para o profissional do lazer na 

contemporaneidade. Sendo a ludicidade humana a matéria-prima para a atuação 

do profissional do lazer, entendemos que o seu processo formativo não poderia 

deixar de privilegiar a ludicidade como um fenômeno humano inteiramente 

relacionado ao lazer. Como fenômenos próprios do vivo, passamos a considerá-

los sistemas autopoiéticos. 
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Para esse processo formativo acontecer é necessário ambientes 

propícios e arraigados dos pensamentos quânticos, complexos e biológicos para 

que o Ser possa no seu viver cotidiano construir e reconstruir suas vivências e, 

consequentemente, se posicionar diante da sua vida e do mundo compreendendo 

e dando significado a sua própria vida e a humanidade. Essa teia construída 

nesses ambientes, entendendo que tudo estar interligados e conectados, deve 

estar presente de forma vivencial em sua vida como meio de formação e que o 

levará a autoformação. Sabendo que esse ambiente epistemológico se contrapõe 

ao modelo tradicional existente em nossas Escolas atualmente, que respeita uma 

linearidade nos processos educacionais. 

Destacamos também, no pensamento de Moraes (2004), que todo ser 

humano tem sua dinâmica estrutural que é oriunda de sua cultura, ou seja, da sua 

personalidade e do seu conhecimento de mundo e dessa dinâmica ser capaz de 

interpretar e conhecer a realidade em que estar inserido e dessa forma buscar 

sua realização pessoal. Nessa dinâmica estrutural estão presentes processos de 

adaptação, aprendizagem e desenvolvimento contínuo que provocam as 

mudanças estruturais que estão ligadas ao acoplamento estrutural. 

Uma observação importante de Moraes (2004) é que não evoluímos 

sozinhos, mas, com tudo que nos rodeiam, ou seja, acoplados a elementos que 

nos influenciam como energia, matéria e informações. Nesse sentido, devemos 

ficar atentos com nossa autopoiese, e também a do outro, pois isso influencia 

diretamente na nossa autoformação humana devido a interatividade que 

mantemos no convívio. Dessa forma, estamos cuidando de uma convivência 

agradável com possibilidade de ocorrência de fluxo no conviver. 

O ambiente de formação e autoformação humana devem estar regados 

de sentimentos de alegria, beleza, encantamento, prazer e ludicidade para que 

essas vivências possam catalisar experiências que produzam essa autoformação 

e que sirva de exemplo no processo formativo presente em espaços acadêmicos 

ou não, sabendo que: 

 
[...] Abrir espaço para deixar fluir as emoções, a intuição e a 
criatividade, e não apenas deixar prevalecer a razão na 
construção de algo significativo para nós. O importante é fazer 
dialogar todos esses processos na resolução de qualquer 



109 

 

 

problema, na preparação de respostas às dúvidas e às 
curiosidades que se apresentam (MORAES, 2004, p. 301). 

 

Nesse sentido, devemos estar com o olhar voltado para um 

conhecimento dinâmico que possibilita um novo emergir a cada instante na sua 

dinâmica, que por vezes não é linear mais em forma de espiral que impulsiona 

uma nova experiência, com possibilidade de se autoproduzir tornando-se um ser 

autopoiético. 

Penetrar no mundo autopoiético do ser humano nos deixou muito 

entusiasmada com as belezas do lúdico e do lazer. O sistema ludopoiético foi 

concebido na Base de Pesquisa Corporeidade e Educação – BACOR/UFRN, 

tornando-se um elemento epistemológico muito provocativo para os nossos 

estudos e reflexões sobre a corporeidade, a educação e a vida. 

Nosso coração continua pleno de esperança. Assumindo o desafio de 

coordenar institucionalmente o processo formativo de profissionais para a área de 

Lazer e Qualidade de Vida, podemos dizer com Paulo Freire que nos sentimos 

com mais força para encarar de frente os novos desafios de um futuro 

Bacharelado em Lazer no âmbito do CEFET-RN. A reflexividade poiética sobre a 

ludicidade humana no processo formativo dos futuros profissionais do lazer 

renovou as nossas esperanças. Assim, como afirma o mestre: a esperança: 
 

[...] Enquanto necessidade ontológica, precisa de ancorar-se na 
prática. [...] Precisa da prática para tomar-se concretude histórica. 
É por isso que não há esperança na pura espera. [...] Sem um 
mínimo de esperança não podemos sequer começar a embate, 
mas sem o embate, a esperança, como necessidade ontológica, 
se desarvora [...]. Daí a precisão de uma certa educação da 
esperança (FREIRE, 2003, p.11). 
 

Nesse sentido, a educação do lúdico é uma educação da esperança; 

assim como a educação para o lazer, também pode ser traduzida como uma 

educação para a desopressão. Uma educação enraizada na ludicidade humana é 

uma educação alimentada com alegria de viver. Trazemos novamente Paulo 

Freire para nos encorajar na caminhada pela trilha da formação ludopoiética, 

quando prefaciou a obra de Georges Snyders, Alunos Felizes, o nosso mestre 

assim nos alertou: 
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Este é, sem dúvida, um livro profundamente atual. Um livro que 
ultrapassa certo ranço tradicionalista em que a alegria se afogava 
envergonhada de si mesmo, contida para não virar pecado, que 
supera certo cientificismo arrogante da modernidade e grita, 
mesmo discretamente, mas decididamente ao estilo do autor, em 
defesa da alegria (FREIRE, 2006, p. 9).  
 

Ludicidade, alegria de viver implicam mudanças porque envolvem 

desejos. Ao contrário da defesa absolutista da racionalidade na educação, a 

presença da ludicidade na educação vem fazer brotar as sementes das emoções 

da alegria de viver, para assim fazer frutificar os sentimentos de amor à vida, à 

natureza, ao planeta. Compartilhamos com Paulo Freire quando enfatiza que a 

alegria na escola “não é só necessária, mas possível” e explica: 

 
Necessário porque, gerando-se numa alegria maior – a alegria de 
viver -, a alegria na escola fortalece e estimula a alegria de viver 
[...]. É necessária ainda porque viver plenamente a alegria na 
escola significa mudá-la, significa lutar para incrementar, melhorar 
e aprofundar a mudança. Para tentar essa reviravolta 
indispensável é preciso deixar bem longe de nós a distorção 
mecanicista; é necessário encarar um pensar dinâmico, dialético. 
O tempo que levamos dizendo que para haver alegria na escola é 
preciso primeiro mudar radicalmente o mundo é o tempo que 
perdemos para começar a inventar e a viver a alegria. Além do 
mais, lutar pela alegria na escola é uma forma de luta pela 
mudança no mundo (FREIRE, 2006, pp. 9-10). 

 

Assim, trazer a alegria para formação acadêmica é uma forma de lutar 

por um mundo melhor, mais humano. Para Snyders (1995), o discurso da alegria 

no ensino superior não pode ser uma imitação do discurso sobre a alegria na 

escola. Argumenta o autor que a tarefa do estudante universitário é produzir ele 

próprio, trabalhar para seu próprio progresso, para seu auto-aperfeiçoamento, de 

modo mais determinado e consciente. O autor revela que o seu sonho é que “a 

Universidade seja vivida ao mesmo tempo como formação profissional e como 

alegria presente” (SNYDERS, 1995, p. 10). Das suas reflexões, formula três 

questões para nortear as suas investigações sobre o tema da alegria: 

 
1. Como as alegrias podem se libertar das dificuldades, das não-
alegrias que formam a trama mais visível da vida dos estudantes? 
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2. Em que condições as não-alegrias, sem nunca desaparecer, 
podem ser compensadas, superadas nas alegrias, superar-se em 
alegrias? 
3. Que fazer para os elementos de alegria se fortaleçam, para que 
a alegria venha a emergir e a prevalecer sobre a não-alegria? 

 

Refletindo sobre esses questionamentos, nos animamos cada vez mais 

a prosseguir buscando respostas na concretude da nossa prática formativa no 

curso de Lazer e Qualidade de Vida do CEFET-RN. A Formação Ludopoiética é 

uma realidade, embora estejamos iniciando a sua teorização recentemente. 

Acreditamos que com a produção da Tese e os conseqüentes desdobramentos 

acadêmicos no ensino, na pesquisa e na extensão, possamos fortalecer a 

epistemologia da ludopoiese com os novos achados da formação e da 

autoformação que se enraízam na ludicidade humana. 

A pesquisa realizada conseguiu evidenciar dados importantes da 

formação ludopoiética desses profissionais do lazer para a autoformação humana 

e para a autocriação do próprio lazer, que por recursividade alimenta, esta 

autoformação de modo permanentemente. Propriedades do sistema ludopoiético 

vivenciadas na formação são buscadas com autonomia no lazer. Assim, o 

aprendizado da autotelia, da autovalia, da autofruição e da autoconectividade 

vivenciado durante o curso de graduação em Lazer e Qualidade de Vida é 

valorizado pela emoção da alegria e do amor à vida, tornando-se algo desejado 

pelos sujeitos que escolheram o lazer como profissão. 

O processo da autopoiese do lazer para esses profissionais do lazer 

constitui, portanto, o alimento primordial para cada subjetividade em expansão e 

fator educativo em si, que se revela na própria personalidade desse profissional, 

reconhecido como animador sociocultural. 

A autopoiese do lazer, tendo implicada a ludopoiese na estrutura de 

seu sistema autopoiético, torna-se diferenciada do movimento ludopoiético 

interno, por incluir a propriedade da Autoliberação de natureza espaço-temporal 

para criar o seu campo energético específico de vivência poiética. Assim, como 

campo vivencial específico para o cultivo da ludopoiese, o sistema autopoiético do 

lazer pode ser representado como uma flor, inspirado na metáfora de Dumazedier 

(1975) sobre o desabrochar da margarida. Esta flor possui cinco pétalas que 

representam diferentes fronteiras com as obrigações institucionais do indivíduo na 
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sociedade: trabalho profissional; trabalho escolar; obrigações familiares; 

obrigações religiosas; obrigações políticas. No centro da flor, encontram-se as 

quatro propriedades da ludopoiese e mais uma propriedade que especifica a 

natureza espaço-temporal do lazer e estabelece as fronteiras com as demais 

obrigações sociais do indivíduo. Esta propriedade específica que delineia o 

campo vivencial próprio para que o lazer seja exercido com o máximo de 

autonomia pelo sujeito, exige aprendizado. Aqui entra em jogo o papel da 

educação para o lazer. 

No contexto da formação acadêmica do profissional do lazer, a 

vivencialidade ludopoiética torna-se imprescindível para que possa ocorrer o 

aprendizado da autoliberação espaço-temporal e assim a ludopoiese ser cultivada 

em terreno propício e adubada com as emoções da alegria de viver. 

Quais são então os significados dessa jornada autopoiética para a 

autoformação humanescente do profissional do lazer? O lazer concebido como 

uma autopoiese do humano nos leva a buscar valores a serem priorizados para a 

autoformação humanescente do profissional do lazer. Destacamos então, sete 

saberes humanescentes que devem ser incluídos tanto na formação 

institucionalizada como na autoformação no lazer: simplicidade; confiança; 

alegria; coragem; persistência; serenidade, autotranscendência (CAVALCANTI, 

2007). 

Esses saberes humanescentes integram uma configuração do tipo 

galáxia, guiando em torno de uma fonte luminosa, o Ser Luminescente. Cavalcanti 

(2007, p. 4) assim explica a dinâmica desse sistema: 
 
Como corpos celestes, essas sete categorias de aprendizagens 
humanescentes exercem influência recíproca simultaneamente, 
formando uma corrente de energia em constante fluxo e evolução. 
No centro dessa movimentação cósmica, está o Ser 
Humanescente que é pura energia ontológica. Conforme evolui 
cada orbe de aprendizagem humanescente, torna-se capaz de 
irradiar luminosidade para o conjunto do sistema. À semelhança 
das cores do espectro solar, a vibração provocada pelos 
movimentos dançantes dessa coreografia humanescente 
produzirão a luz branca do Amor, e a sua intensidade dependerá 
da harmonia vibratória entre os componentes do sistema. 

 

O que vem acontecendo nos últimos anos no planeta, como atentado 

as torres gêmeas, os desafios do mundo do trabalho, os conflitos sociais, a 
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evolução tecnológica e mitos outros acontecimentos vem fazendo parte de uma 

trama global que, segundo Moraes (2004), apresenta à sociedade ambientes de 

incertezas e o convívio com o inesperado. Todos esses acontecimentos vêm 

afetando a vida das pessoas que por vezes não estão preparados a conviver com 

essas desordens e inseguranças, mesmo porque não se conhecem para poderem 

se localizar nesse ambiente e a partir daí se posicionarem e reposicionarem num 

jogo de construção e reconstrução de si. 

Não devemos lamentar o que já foi feito ou o que já passou, mas 

podemos remodelar um novo tempo que contemplado pela ética, respeito, 

cidadania, solidariedade, amorosidade, ludicidade e muitos outros sentimentos 

saudáveis.  

Aprendemos com Nietzsche, que aqueles que pensam sobre a vida 

como os filósofos deveriam ser os mais importantes Educadores da Vida, 

Animadores da Vida, devendo mostrar sua Vida poeticamente vivida como 

exemplo de sua Filosofia Poiética de Vida. Assim, a Filosofia e a Vida de um 

pensador, de um educador, de um animador deveriam ser apreciados como Obra 

de Arte, por sua beleza e servir de modelo de uma “bela possibilidade de vida”. 

Podemos concluir a nossa tese, convidando os Educadores do Lazer 

como os filósofos de Nietzsche, a prosseguirem na jornada autopoiética da 

autoformação humanescente para poderem exibir com dignidade a sua autêntica 

Obra de Arte Viva, poieticamente corporalizada no seu existir humanescente.   
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PARTICIPANTE 1: 

MEMORIAL DAS VIVÊNCIAS DE LAZER 

“Antes de entrar no curso de Lazer vivi intensamente os meus fins de semana, 

principalmente entre praias, boates, bares, festas em casa de amigos, muitas 

viagens para Recife, João Pessoa, Salvador (carnaval). Quando morei na 

França eram praticamente todos os dias de lazer, tendo em vista a grande 

diversidade cultural, além das muitas possibilidades oferecidas pela cidade. 

Como estava desempregado não tive férias, mas o período de “férias 

escolares” foi curtido com muitos filmes de locadora e muitas idas ao Praia 

Shopping para curtir uma cervejinha ao som de cantores potiguares na praça 

de alimentação do shopping. Sempre tentei relacionar os conteúdos (durante a 

formação) as atividades práticas, pois para mim é bem mais fácil falar sobre os 

conteúdos relacionando com o meu dia-a-dia, assim verifiquei que ao longo da 

minha vida, em minhas vivências de lazer, pouco teve lugar para os interesses 

manuais e físicos-esportivos. Durante o curso minhas vivências de lazer foi 

muito fraca, pois passei a trabalhar em duas empresas, além de estudar. Isso 

me deixou pouco tempo para vivenciar o que estava estudando. Às vezes que 

ocorreram oportunidades foram relacionadas. Com quais disciplinas? Com 

Algumas disciplinas, como Lazer, Corpo e Sociedade; Políticas Públicas; Lazer 

e Inclusão Social; Esporte de Aventura; Lazer e Urbanização; entre outras. 

Uma coisa que me acompanha até hoje é quando eu estou namorando e acabo 

indo para o cinema só para satisfazer alguém, sempre falo comigo mesmo, que 

droga de lazer que nada é pura obrigação familiar! Ainda pude estabelecer 

relações entre o espaço urbano e o lazer, sobre questões de infra-estrutura e 

até da falta de políticas públicas e a crescente influência do poder da mídia no 

tocante ao lazer, onde a indústria cultural acaba ditando muitas vezes o que é 

bom para você no tocante ao lazer. A viagem (aula) de campo que mais me 

marcou foi a constatação de que o poder público cria muitas vezes, 

principalmente no RN, (Visita ao Seridó) estruturas fantásticas como quadras, 

teatros, centros culturais, mas não sistematiza políticas que permitam que 

esses espaços sirvam para atender a comunidade em geral, sem políticas de 

capacitação profissional, sem preocupação com a  conservação, segurança, 

transporte, etc. A minha prática me ensinou como devo executar os 
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ensinamentos recebidos na formação acadêmica, me ensinou como lidar em 

determinadas situações, como tentar atingir os objetivos propostos; a minha 

formação acadêmica trouxe todo um embasamento teórico, a esperança de 

realmente oportunizar um lazer mais democrático, onde a comunidade seja 

trabalhada. A iniciativa e criatividade, a meu ver, são as duas principais 

atribuições de um profissional do lazer, tendo em vista a necessidade 

constante de improvisação, principalmente nas horas em que temos um público 

muito diversificado para trabalhar; a ludicidade torna mais prazerosa a 

atividade e assim maior participação teremos quando lidamos com o elemento 

lúdico nessas atividades; e a sensibilidade em tratar o lazer, entre outras 

coisas, como possibilidade de desenvolvimento dos indivíduos, sabendo 

quando eles querem descansar ou se divertir. Meu lazer foi muito modificado, 

apesar de estar desempregado e segundo alguns autores o que eu tenho é 

tempo ocioso, hoje consigo compreender de umas formas mais amplas outras 

possibilidades de lazer jamais pensadas por mim, como a contemplação de 

uma bela paisagem, a boa leitura, a preparação de um belo jantar, entre outras. 

Todos os momentos de conversa sobre lazer com minha querida amiga “V”, as 

discussões sobre o que é lazer, quais as possibilidades de lazer ocorridas no 

hotel que trabalhava e na APABB, tendo em vista os comentários dos outros 

setores que diziam que o que fazíamos qualquer um sem formação poderia 

fazer. A disciplina Esporte de Aventura que com sua prática me fez rever 

conceitos. A disciplina de Mídia e Indústria Cultural com a profa. “E” que nos 

possibilitou a realização de excelentes projetos (práticas) de lazer para a 

comunidade. As vivências que mais me lembro foram as da disciplina de 

Psicologia com a profa. “T”, onde realmente aprendíamos a compreender o 

outro e aceitar a diferença”. 

 

PARTICIPANTE 2: 

MEMORIAL DAS VIVÊNCIAS DE LAZER 

“Eu sou natural de Florianópolis me mudei pra Natal um ano antes de iniciar o 

curso de Lazer e Qualidade de vida, mas já havia morado aqui quando tinha 

seis anos. Consegui um trabalho seis meses depois de chegar aqui, era lá na 

ribeira quando eu conheci o clube de remo e comecei a praticar o esporte antes 
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do horário do trabalho, eu sempre fazia uma comparação entre Natal e 

Florianópolis e percebia aqui a falta de espaços agradáveis na cidade, à falta 

de eventos culturais aberto ao publico e outra coisa que me incomodava era o 

que começou a acontecer na praia de Ponta Negra, a urbanização, por um lado 

foi bom, mas por outro ... hoje em dia os moradores de Natal não se sentem 

mais a vontade naquela praia não só pela questão da prostituição, mas 

também pelo preço que é cobrado pelos serviços. Diante disso tudo começou a 

me interessar pelo assunto do lazer, me questionava sobre a quase única 

opção que tínhamos que era a praia e chácaras da família, mas porque na 

cidade era tudo tão abandonado, a própria Ribeira tão rica de histórias, 

comparei a Ribeira a Recife, o Recife Antigo que tinha conhecido anos antes e 

me questionava porque a Ribeira não poderia ser um lugar como o Recife 

Antigo, em fim estava sempre me questionando sobre as opções que 

poderíamos ter, mas não tínhamos. Antes de iniciar o curso tive férias bem 

longas, porque estava desempregada, então eu entrei num cursinho pré-

vestibular e depois das aulas eu procurava passear na cidade para encontrar 

pessoas, conversar e comecei até a praticar o surf em Ponta Negra, que, aliás, 

foi uma surpresa porque em outra oportunidade eu morei em Ponta Negra, mas 

percebi como ela foi invadida, o que me deixou triste, gostava muito da Ponta 

Negra antiga, quando íamos brincar nas calçadas e íamos para a praia que 

apesar das barracas podíamos nos sentir a vontade. Resumindo as minhas 

férias serviu muito para eu fazer uma reflexão. Antes do curso como eu já 

comecei a surfar e remar, isso fez o diferencial porque durante essas vivências 

eu percebia as coisas de outra maneira, por freqüentar o mesmo local várias 

vezes na semana, e durante o curso comecei a perceber a questão da 

corporeidade a partir da disciplina de corpo e sociedade, por que apesar de eu 

já ter passado pelo período da adolescência eu não me percebia tanto, e 

juntando os conteúdos dessa disciplina aos esportes que vinha praticando me 

percebi mais e isso me encaminhou para que eu me sentisse mais desinibida. 

Durante o curso além dos esportes que eu praticava e relacionava-os ao meu 

momento de lazer porque é maravilhoso remar sobre as águas do rio Potengi, 

que banha a cidade do Natal, de manhã cedinho, às vezes eu ia conversando 

com minha companheira de barco sobre vários assuntos, às vezes íamos em 

silêncio, escutando o barulho das águas, dos animais das casas ribeirinhas, até 
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porcos vivem por lá, acredita? Às vezes tomávamos banhos de chuva bem 

forte, às vezes me sentia muito disposta, às vezes remava com preguiça, só 

percebendo o rio, me assustava com os barcos grandes que atravessavam o 

rio provocando as marolas, tão temidas pela minha amiga, que morria de medo 

do barco virar, ela é uma pessoa que tinha o ritmo totalmente diferente do meu, 

mas nós dávamos muito bem, eu aprendi a respeitar as diferenças com ela e 

na faculdade eu estava estudando Cultura e Sociedade com a Profa. “I” e 

comecei a perceber como a diversidade cultural é importante e isso serviu até 

para eu deixar de ser tão critica com relação à organização da cidade de Natal, 

isso realmente me incomodava muito, mas a partir disso valorizei as diferenças 

que percebia entre Natal e Florianópolis, afinal qual seria a graça de encontrar 

aqui tudo o que eu já tinha visto por lá, mas ainda não desistir da idéia de 

melhorar a oferta de atividades de lazer para a população. Durante o curso fiz 

algumas viagens que não foram necessariamente de campo como a minha 

participação num curso de recreação que aconteceu na cidade de Porto de 

Galinhas em Pernambuco, que foi extremamente divertido e proveitoso, pude 

participar de atividades com o grupo do curso em diversos espaços e o que 

mais marcou foi as aulas que tivemos no acamamento mesmo com o prof. “E” 

que me fez chorar com uma musiquinha e pude perceber nisso a amplidão do 

lazer, que além de divertir pode também desenvolver a pessoa, isso eu 

comecei a ver na teoria com a disciplina Teoria do Lazer e nessa viagem 

percebi na prática, foi bem importante pra mim. Eu também fui a um evento do 

Enarel (Encontro Nacional de Recreação e Lazer) que aconteceu em Santo 

André/SP, nessa viagem eu percebi que o Lazer é um campo de atuação real, 

porque a minha família nunca sabia o nome do meu curso e eu percebia o 

desapontamento deles pela minha escolha o que às vezes me entristecia, 

pensava eu será que eles têm razão? Depois dessa viagem percebi que não 

porque vi muitas pessoas que trabalham com isso em vários lugares do Brasil e 

que vinha dando certo. Uma viagem de campo que eu gostei muito foi à 

realizada para a cidade de Sítio Novo/RN quando realizamos um rapel, eu 

sempre tive curiosidade por praticas de esportes de aventura, o mais perto que 

eu chequei disso foi a participação como PC em uma corrida de aventura, mas 

que também foi bem interessante eu estava do outro lado daquele evento e foi 

válido, percebi como é complicado organizar uma prova daquelas. 
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Aconteceram outras viagens de campo das quais eu não pude participar por 

causa da minha disponibilidade. Tenho muito das minhas práticas, mas a 

formação acadêmica é muito importante também, acho que esses dois nunca 

podem andar um sem o outro, ou melhor, até podem, mas não é tão 

proveitoso, pra mim os dois são extremamente válidos, já que como eu relatei 

sempre fiz um paralelo entre o conteúdo apreendido e as minhas vivencias. Eu 

sempre estou analisando as atividades que participo hoje em dia, como se eu 

quisesse avaliar como aquela atividade poderia ser mais proveitosa, ou a 

possibilidade de ela ser usada em outros momentos etc, mas tem sempre o 

momento em que aquela atividade pega mesmo e é quando o lúdico entra em 

ação. Eu hoje em dia com certeza sou mais criativa e não fico mais me 

lamentando quando não tenho nada pra fazer, eu simplesmente tento valorizar 

aquele momento com outras possibilidades de atividades, até o ócio não é 

mais vivenciado com aquela culpa de ser julgada como preguiça. Na verdade 

na hora da aula, acho que esses momentos não eram tão freqüentes, mas com 

certeza aconteceram coisas importantes quando estávamos apresentando 

trabalhos no círculo e que o assunto instigava a todos e o debate se tornava 

um fluxo de muitas idéias que somavam a apresentação, me lembro de 

momentos assim nas aulas ministradas pela profa. “S”, pois é não sei se pelo 

tema da aula que era corporeidade, mas eu sentia a turma muito integrada 

naquelas aulas. As aulas da profa. “G” também eram muito instigantes, acho 

que pela dedicação dos professores nós nos entregamos mais aos estudos, 

outra matéria foi a de primeiros socorros, porque nos sabíamos que aquele 

aprendizado teria de levar para a vida toda. Mas também acho muito 

importante os momentos em que nos reuníamos em grupo para a confecção 

dos trabalhos acadêmicos, nesses momentos também deliberávamos sobre o 

lazer com grande prazer e isso foi importante para valorizarmos esse estudo e 

até mesmo o curso ao qual estávamos nos dedicando. Eu comecei a valorizar 

mais as diferenças e desenvolvi também a paciência porque sempre 

precisamos trabalhar em grupos para a confecção dos projetos que 

desenvolvíamos a cada semestre. Participei como coordenadora de um projeto 

cultural que teve quatro edições denominadas Viver com Arte e Cultura. Não fiz 

nenhum projeto de intervenção nos fóruns realizados pela coordenação do 

curso. O projeto viver com arte e cultura surgiu da proposta feita em uma 
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disciplina ministrada pela profa. “E” denominada Estudos da Arte, e juntou-se a 

ligação que a maioria dos membros do grupo tinha com a APABB que é uma 

instituição voltada para o desenvolvimento de pessoas portadoras de 

deficiências e ela desenvolve muitos trabalhos na área da arte com essas 

pessoas, então resolvemos fazer esses eventos culturais lá mesclando 

apresentações dos alunos do centro de convivência da APABB com 

apresentações culturais de grupos existentes na cidade a fim de fazer uma 

‘troca’ de informações entre as pessoas envolvidas. Durante a minha formação 

acadêmica surgiram oportunidades de atuação que me ajudaram a desenvolver 

outros talentos em mim, como o de atuação junto ao público para desenvolver 

atividades de integração que para mim era algo inimaginável conduzir 

atividades com mais de 100 pessoas, por exemplo. Fiz estágio e cheguei a 

trabalhar com recreação em um hotel, na APABB, e de forma voluntária em 

alguns projetos como a Rua de Lazer. Na verdade cada disciplina do curso 

vinha ampliar mais ainda a minha visão com relação à área de interesses do 

lazer, a corporeidade, a utilização do tempo livre entre outras coisas, mas o 

que marcou mesmo foram às oportunidades de atuação porque sinto que era 

onde poderíamos fazer um paralelo entre a teoria e a prática muito saudável“. 

 

PARTICIPANTE 3: 

MEMORIAL DAS VIVÊNCIAS DE LAZER  

“As experiências de lazer que tive antes de entrar no curso de Lazer e 

Qualidade de Vida foram bastante diferentes das que tenho hoje enquanto 

técnica e quase tecnóloga. Imaginava que só era possível ter lazer se fosse 

para algum lugar que tivesse piscina, quadras de esportes e etc. Nunca tinha 

parado pra pensar que na minha própria casa poderia ter um momento de lazer 

bem melhor que os outros citados anteriormente. Viajei com meus pais para 

casa de praia em Barra de Maxaranguape. Fui ao clube para as festas à noite, 

caminhei na praia, joguei vôlei e vivenciei bons momentos com alguns amigos 

e familiares. Quando iniciei o curso de Lazer, comecei a perceber que minha 

concepção de lazer estava completamente equivocada, uma vez que ao 

estudar os conteúdos do lazer percebi que é possível vivenciá-lo de diversas 

formas possíveis e que vai depender de cada indivíduo. E foi a partir daí, ou 
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melhor, a partir das relações que comecei a fazer com o que estava estudando 

que passei a compreender a dimensão do lazer. Esse novo olhar a cerca do 

significado do lazer possibilitou a mim novas vivências que vivencio até hoje. 

Durante o curso de lazer vivências foram enriquecedoras e distintas. Passei a 

vivenciar o lazer intelectual, até então desconhecido por mim, e ao invés de ir 

pra praia só jogar vôlei e caminhar, passei também a ficar na varanda da casa 

de praia, deitada na rede e lendo livros maravilhosos só pro prazer. Passei 

também a contemplar a natureza como uma forma de lazer. E essa 

contemplação me fazia refletir sobre o sentido da minha vida, planos e projetos 

e etc. As disciplinas que mais contribuíram para o surgimento desses novos 

conceitos foram Teorias do Lazer; Filosofia do Lazer; Interesses Culturais do 

Lazer; Elemento Lúdico da Cultura; Lazer, Corpo e Sociedade; Lazer e 

Inclusão Social dentre outras.. As viagens de campo possibilitam aos alunos o 

contato com ‘vivências de lazer’ distintas ao ponto de contribuírem com sua 

autoformação, ou seja, oportunizando aos alunos a descoberta do seu próprio 

ser. Minha autoformação tem muito de mim e da minha formação acadêmica. 

Sou uma pessoa que tive uma criação centrada na ética e no respeito ao 

próximo. Aprendi com meus pais que devemos respeitar todos, independente 

de raça, sexo ou religião. Em minha formação acadêmica, firmei conceitos 

apreendidos anteriormente e aprendi outros novos conceitos, como por 

exemplo, a flexibilidade do ser humano. Aprendi que o conhecimento só se 

constrói se tivermos abertos (flexíveis) para oportunizar essa construção. E em 

minha prática profissional faço uso de tudo isso. Para trabalhar com lazer tento 

ser ético, respeitar a opinião dos outros, valorizarem todas as formas de 

expressão e principalmente, ser flexível no planejamento porque cada ser é 

uno. A ludicidade, sensibilidade e criatividade aparecem hoje em minhas 

vivências muito mais fácil do que antigamente. Hoje me permito viver 

momentos mais intensos e plenos desprendidos de certos ‘Q’s’. Para mim, hoje 

é mais fácil tocar e ser tocada, olhar e ser olhada... Corporeidade pura... Um 

momento bem marcante que aconteceu durante o curso e que levo hoje tanto 

para minha vida profissional quanto pessoal diz respeito a uma conversa que a 

profa. “S” teve com a turma. Estava rolando na turma certo mal-estar dado a 

concorrência de alguns alunos por notas até que a referida professora levou a 

seguinte reflexão para a turma: ‘nem sempre o melhor aluno é o melhor 
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profissional, ou seja, nem sempre, aquele que tira somente nota 10 é o melhor 

profissional’. Essa conversa contribuiu muito em minha autoformação e uma 

prova disso é que quando estou na prática profissional procuro sempre 

descobrir quais as potencialidades de todos os envolvidos para que o trabalho 

se desenvolva mais fácil, com a contribuição de todos e cada um da sua 

maneira. As vivências de lazer possibilitá-me melhoras no relacionamento com 

amigos e familiares, uma vez que, dado a maior compreensão sobre as 

questões do lazer, passei a visualizar novas formas e expectativas de lazer. 

Além disso, quando vivencio momentos de lazer fico bem mais relaxada, com 

uma sensação de prazer enorme... Ou melhor, é como se eu ficasse bem mais 

completa com uma sensação de felicidade plena”.   

 

PARTICIPANTE 4:  

MEMORIAL DAS VIVÊNCIAS DE LAZER 

“As vivências de lazer que tive antes de entrar no curso foram importantes pra 

mim enquanto instrumento de desenvolvimento pessoal. Lembro-me com 

saudade que quando criança, em Recife, a cidade em que morei até 8 anos de 

idade, todo final de semana saía com minha família e uma turma grande de 

amigos. Íamos a vários locais, praias, clubes, casas de amigos e eram 

momentos ricos de divertimento e de integração com pessoas que não faziam 

parte do meu dia-a-dia. Além disso, como estudava pela manhã, no período da 

tarde freqüentemente brincava com colegas do prédio onde morava. Quando 

vim para Natal, ainda criança, as brincadeiras continuaram. Fui crescendo e as 

vivencias de lazer foram se modificando, antes esses momentos eram em 

família, agora além da família vivenciava-os com amigos. Um dos momentos 

marcantes, além do citado anteriormente, era quando ia à praia com os 

amigos, pra caminhar, conversar e também quando saía da aula e ficava 

conversando e passeando pelo shopping. Hoje posso perceber que esses 

momentos eram momentos de lazer e momentos essências em minha vida, 

alguns até hoje permanecem. Eu realmente não lembro, mas a maioria das 

minhas férias ficava em casa, assistindo televisão, indo ao shopping, ao 

cinema, a praia. Sempre procurei fazer relações dos conteúdos estudados com 

minha vida. Acredito que através dos conteúdos pude perceber a dimensão do 
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lazer e identificá-lo em minha vida. Além disso, acredito que a vivência do lazer 

tem muito do indivíduo que o vivencia, é um momento rico de subjetividade e 

cada um o apreende da sua forma. Através da relação das vivências anteriores 

ao curso e os conteúdos no período de formação pude vivenciar o lazer de 

forma mais consciente e ativa. Durante o curso minhas vivências de lazer 

diminuíram, isso porque fazia outro curso e nos finais de semana tinha que 

fazer atividades pendentes. Além disso, os períodos de férias dos cursos nunca 

eram simultâneos. Porém, isso serviu para dar mais valor aos meus momentos 

de lazer, pois agora tinha consciência da sua importância, além disso, sentia 

necessidade de vivenciá-lo. Procurava vivenciar os mais diversos conteúdos do 

lazer e posteriormente tentava refletir sobre os mesmos na sala de aula através 

dos conteúdos das disciplinas. Acredito que cada disciplina pôde contribuir 

dentro de sua dimensão em minha vivencia do lazer, porém aquelas que 

tiveram uma parte prática, de vivência, contribuíram mais ainda para a 

compreensão do conteúdo estudado. Para mim as viagens de campo foram 

riquíssimas. Primeiro por possibilitar conhecer locais muito interessantes, antes 

desconhecidos por mim. Além disso, a cada lugar visitado e cada experiência 

vivenciada, representava um crescimento também enquanto pessoa, já que 

possibilitou fazer relações com coisas esquecidas, desejadas e desconhecidas. 

Acho que fazer essa separação é muito difícil, pois as coisas se misturam de 

tal forma que não sabemos até onde acaba um e começa o outro, até porque 

nessa área a exigência por formação profissional é recente. Mas, acredito que 

os conteúdos conceituais e principalmente os procedimentais que a formação 

acadêmica possibilitou aprender foram marcantes na minha autoformação. 

Acho que o curso mostrou a importância desses ‘itens’ nas vivencias de lazer. 

Hoje busco que os meus momentos de lazer sejam repletos de ludicidade, 

sensibilidade e criatividade. Momentos marcantes para mim eram os momentos 

de discussão do conteúdo e de algumas decisões que tinham de ser tomadas 

pela turma. Como a nossa turma era mal vista por alguns professores e tida 

como a ‘turma problema’ esses momentos de discussão foram marcantes, pois 

via quão rico eram esses momentos e que esse título não se adequava muito 

bem. Esses momentos serviram para que eu pudesse compreender a 

diversidade existente entre os seres humanos e achar o aluno crítico que a 

educação tanto procura. Acredito que a turma não tinha problema, mas de 
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quem era o problema? Além disso, esses momentos me possibilitaram ver as 

coisas sob outros ângulos e perceber os diversos olhares e os diversos 

mundos que coexistem em uma sala de aula. Por isso, admiro a Instituição 

CEFET e as pessoas que a fazem como a profa. “S” sempre falava: ‘Essa 

instituição é uma mãe’, e é verdade, só uma mãe acolhe do jeito que fomos 

acolhidos e escuta do jeito que fomos escutados, possibilitando momentos tão 

ricos como foram esses anos. Acho que as vivências de lazer são importantes 

no desenvolvimento social dos indivíduos. O dia-a-dia a correria faz com que 

esqueçamos coisas importantes como olhar no olho, conversar, escutar e no 

lazer posso vivenciar tudo isso. É nesse sentido que posso identificar a 

contribuição do lazer na melhoria do relacionamento com minha família, amigos 

...” 

 

PARTICIPANTE 5: 

MEMORIAL DAS VIVÊNCIAS DE LAZER  

“Antes do acesso ao curso de Lazer e Qualidade de Vida meu conceito de lazer 

se resumia ao conceito simplista e que, comumente, se encontra. Minhas 

respostas se referiam a dizer que meu lazer é jogar futebol, dormir, ler, assistir 

TV, e etc. eu não observava o lazer como algo tão importante para nosso 

cotidiano e desenvolvimento. E, até devida a minha formação católica, não 

observava o lazer com algo que se possa desfrutar tanto. Por isso, não posso 

relatar muitas experiências marcantes, a não ser, sobre os momentos de minha 

infância em família. Como venho de família humilde e muito cedo tive começar 

a trabalha, enquanto ainda estudava (concilio o trabalho com os estudos desde 

os 12 anos de idade), não tive a oportunidade de desfrutar de férias bem 

aproveitadas. Na minha infância minhas férias se consumiam em frente a TV e 

jogando futebol com os amigos, além de algumas “traquinagens” corriqueiras. 

Quando passei a trabalhar em empresas de médio e grande porte – aos 16 

anos – só pude desfrutar de férias quando já estava no decorrer do curso. 

Quando iniciei o curso de Lazer eu já estava atuando neste campo de atuação, 

pois desempenhava a função de recreador de lazer na hotelaria da cidade do 

Natal/RN. Portanto, tive a oportunidade de realizar diversas relações tanto 

quanto a atuação, em quanto profissional de lazer, bem como no que diz 
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respeito a minhas práticas particulares de lazer. Pois muito do que eu estudava 

no curso já até tinha observado em meu dia-a-dia profissional, porem tinha 

agora a oportunidade de observá-las sobre uma nova perspectiva, e, 

finalmente, fundamentá-las. Quando as minhas vivências particulares de lazer, 

ao mesmo tempo em que eu estudava sobre seu importante e verdadeiro papel 

na vida das pessoas, eu os observava transformando a vida das pessoas que 

estavam ao meu redor – sobretudo no trabalho – e, desta forma, eu passei a 

acreditar nas minhas próprias necessidades. Percebi o quanto o lazer poderia 

me ajudar em meu desenvolvimento pessoal e social e como a vida se poderia 

se tornar muito alienada ao não se internacionalizar o conceito de importância 

de lazer.  As viagens de campo foram importantes no sentido de me 

proporcionarem vivências inéditas. Em uma delas pude obter um contato com a 

natureza que no meio urbano seria impossível – o rapel. Nesta, senti uma 

emoção que só conhecia através de relatos alheios; em outra viagem tive duas 

experiências distintas: pude conhecer como o trabalho social de uma Prefeitura 

– do Recife – através do lazer, colabora com o desenvolvimento pessoal e 

social de crianças e adolesces tido com em “situação de risco” e a segunda foi 

conhecer o trabalho artístico de um dos maiores artistas ainda vivos no Brasil – 

Francisco Brennand – que expõe sua fantástica arte em um espaço ainda igual 

fantástico. Além de inúmeras outras que ainda poderia citar. Mas enfim, o que 

posso relara é que ter conhecimento das obras de artes, das práticas 

esportivas, dos lugares turísticos e culturais passíveis de visitação é bastante 

muito importante assim como todas as possibilidades de vivências de lazer. 

Contudo, apreciá-las de perto e vivê-las em toda sua plenitude proporciona um 

crescimento só possível desta forma. O que se pode acrescentar a si próprio 

através dessas vivências é tão rico que ninguém deveria se furtar ou ser 

impedido de fazê-lo. Em resumo, as práticas das viagens de campo foram 

importantes não só para por em prática o conhecimento teórico adquirido em 

sala de aula, mas, sobretudo, para me ajudar a me “redescobrir” em novas 

possibilidades dentro de um universo ao qual eu só “tinha ouvido falar”. Um dos 

principais motivos pelos quais eu procurei fazer o curso de Lazer e Qualidade 

de Vida foi o fato de já está atuando na área como já citei anteriormente. 

Portanto minha autoformação se deu através de um processo pelo qual 

paralelamente eu me apropriava dos conhecimentos expostos em sala de aula 
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e podia aplicá-los quase que automaticamente em minhas práticas 

profissionais. Portanto, é difícil distinguir as contribuições oriundas das minhas 

praticas e da academia uma vez que minha autoformação, em quanto 

profissional de lazer, bebeu dessas duas fontes concomitantemente. Hoje, ao 

observar as vivências de lazer, não posso deixar de atentar para esses três 

elementos (ludicidade, a sensibilidade e a criatividade). Tendo em vista que a 

ludicidade é essencial a essas vivências, no instante que significa a entrega 

total do individua a uma atmosfera impa da pratica de lazer; Para que esta 

entrega seja realmente incondicional, é preciso que o indivíduo esteja disposto, 

ou sensível, àquelas vivencias. Assim, poderá se apropriar de todas as 

possibilidades inerentes a ela; por ultimo, o momento da vivência é um 

momento de desenvolvimento do indivíduo, na medida em que, seus 

conhecimentos particulares, e que antecede aquele momento, irá se juntar às 

possibilidades postas pela vivência em um instante criativo de construção e/ou 

reconstrução das sensações, da própria vivência em si, dos conhecimentos 

relacionados e, enfim, do indivíduo como um todo no tocante a sua 

autoformação. Hoje o lazer assume um papel de extrema importância em 

minha vida sob vários aspectos. Sua importância na manutenção de minhas 

emoções do dia-a-dia funciona como uma espécie de “recompensa” por viver 

em um ambiente de extrema competição e exigências profissionais. Nos 

momentos que estou entregue a ludicidade da vivência, toda minha existência 

parece de restringir aqueles momentos de prazer e ‘liberdade’; o curso também 

me mostrou que o direito ao bem-estar proporcionado pelas vivências de lazer 

é algo que não se aprende na escola tradicional, muito menos no dia-a-dia, 

pois, tanto a educação formal como a informal é condicionada – certamente 

pela influência de nossa formação sob princípios católicos – a nos preparar 

para o trabalho e é omissa quanto ao lazer”. 
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ANEXO 2 

REFLEXÕES DA AUTOFORMAÇÃO 
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PARTICIPANTE 1 
PERGUNTA FINAL 

De que modo a formação humana vivenciada durante o curso de lazer contribuiu 

para a sua autoformação permanente vivenciada como lazer? 

 

“A formação humana propiciada pelo curso de lazer e qualidade de vida do 

CEFET/RN, juntamente com a minha formação familiar me impulsionou a buscar 

um diferencial no meu desenvolvimento tanto profissional quanto pessoal, tendo 

em vista que através de informações iniciais acerca da importância do lazer para 

o desenvolvimento dos indivíduos, eu busquei um aproveitamento melhor, com 

mais qualidade, dos meus momentos de lazer. 

A minha formação acadêmica foi bastante rica, principalmente por ter professores 

com bastante conhecimento sobre a área, e mesmo os que demonstravam uma 

total falta de conhecimento me ajudaram, pois, por acreditar que o conhecimento 

era importante, fui atrás, quer no mercado de trabalho (empirismo), ou buscando 

outras formas, como encontros, seminários, debates e até mesmo buscando um 

mestrado na área, em outro Estado. 

Outro fator que impulsionou a minha autoformação foi a abrangência da área, me 

encantando quanto a diversos temas como animação sociocultural, formação dos 

profissionais de lazer, políticas públicas. Esse último, sendo muito importante para 

mim, pois poderia trabalhar dois temas de meu interesse: lazer e deficiência, 

junção pouco discutida pela academia e pelo poder público. 

 Acredito que quando a base é bem feito, quando o aluno é estimulado, como nós 

fomos no CEFET/RN, principalmente com a confecção de um projeto a cada seis 

meses, a autoformação desse aluno na área é uma conseqüência. Trabalhar na 

área muitas vezes não é fácil, principalmente pela baixa remuneração e pelo falso 

entendimento da população em geral que acredita que para atuar na área não é 

necessário nenhum pré-requisito acadêmico, bastando apenas um riso fácil e a 

denominação de animador, ou qualquer outra semelhante a de palhaço. 

Todos esses pontos descritos acima me fazem buscar constantemente a 

autoformação na área, para meu desenvolvimento e para que eu possa passar 

esses conhecimentos para meus alunos, tendo em vista que sou, como professor 

universitário, um formador de opinião e por isso tenho a obrigação de buscar 

constantemente a formação adequada a minha função. 
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Quanto a formação para a prática do lazer, acredito que realmente o curso 

possibilitou um aumento significativo com maior qualidade em minha prática de 

lazer, pois ampliando os conhecimentos na área, descobrimos as várias 

possibilidades existentes, não reduzindo o lazer apenas às minhas práticas 

corriqueiras. Outro ponto importante, principalmente como profissional atuante na 

área, é o fato de me disponibilizar para entender, compreender e aceitar as 

diversas possibilidades culturais de cada comunidade, abrindo assim um leque de 

opções muito maior para mim. Apesar do escrito acima, tenho ainda um tempo 

mínimo disponível para o lazer, tendo em vista que a maior parte do meu tempo e 

disponibilizado para o trabalho” 
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PARTICIPANTE 2 
PERGUNTA FINAL 

De que modo a formação humana vivenciada durante o curso de lazer contribuiu 

para a sua autoformação permanente vivenciada como lazer? 

 

“Durante o curso tive contato com assuntos muito diversificados e que no meu dia 

a dia antes da faculdade eu não refletia a respeito. Como por exemplo, a questão 

do planejamento urbano voltado para o lazer e a qualidade de vida dos indivíduos, 

mas quando estudamos Urbanismo, se não me falha a memória, ministrado pela 

Profa. “D”. Citei essa disciplina só para exemplificar, mas sinto que a cada 

semestre eu não entrava em contato só com mais conteúdos acadêmicos, mas 

conteúdos relacionados ao mundo em que eu vivo, mas que eu simplesmente não 

tinha um lado critico, por desinteresse ou desinformação. Apesar de eu estar 

inserida no grupo das massas eu não tinha a capacidade de um olhar critico sobre 

a realidade da sociedade, de pensar projetos de melhoria, de tentar reinventar a 

vida, melhorar a qualidade de vida, não só a minha, mas principalmente da 

sociedade. Minha visão de mundo se ampliou muito mais, e isso se deu por causa 

das minhas vivências de lazer durante o curso, um pouco de teoria e de prática 

me tornou uma pessoa mais sensível e critica”. 
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PARTICIPANTE 3 
PERGUNTA FINAL 

De que modo a formação humana vivenciada durante o curso de lazer contribuiu 

para a sua autoformação permanente vivenciada como lazer? 

 

“O Curso de Lazer contribuiu plenamente para minha formação pessoal 

profissional dada diversidade de disciplinas ministradas no curso que trabalham o 

ser humano de forma holística. 

Foi no decorrer do curso que adquiri conhecimentos que me fizeram ver a vida de 

outra forma, bem como, a dar valor às pequenas coisas que nos cercam. 

Essa nova forma de ver a vida, adquirida através da autoformação, teve início 

desde as primeiras disciplinas ministradas no curso, como por exemplo, 

introdução à filosofia, teoria do lazer, sociologia do lazer, cultura e sociedade, 

gestão de negócios, lazer – corpo e sociedade, dentre outras, tendo permanecido 

até o final com as seguintes disciplinas: lazer e inclusão social, lazer e meio 

ambiente, desenvolvimento interpessoal, políticas públicas e etc. 

Todas as disciplinas trouxeram, acredito que não só para mim, mas para todos os 

alunos do curso de lazer, conhecimentos que nos fizeram crescer tanto quanto 

pessoa como profissionalmente. 

O curso proporcionou-me preparo para lidar com as diversas transformações 

societárias da contemporaneidade; empoderamento para que abandonasse a 

passividade pela atividade; tornou-me mais humana e mais consciente sobre o 

significado do lazer, já que passei a dar mais importância a qualidade de vida, a 

saúde e ao exercício da cidadania. 

Hoje posso dizer que tudo que aprendi no curso de lazer contribuiu bastante para 

minha vida em geral, mas de uma forma especial nas minhas vivências de lazer, 

uma vez que, comecei a dar mais importância às atividades que me davam mais 

prazer, que aguçavam mais minha sensibilidade e que me permitia escolher o que 

era mais interessante para fazer no meu tempo livre. 

Comecei a pensar o lazer como um momento que eu tenho para me divertir, 

desenvolver e descansar, além de (re)viver minhas emoções com as pessoas 

importantes para minha vida”. 
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PARTICIPANTE 4 
PERGUNTA FINAL 

De que modo a formação humana vivenciada durante o curso de lazer contribuiu 

para a sua autoformação permanente vivenciada como lazer? 

 

“Primeiramente acredito que o curso de Lazer e Qualidade de Vida do 

CEFET/RN, do qual eu fui aluna, possibilitou o desenvolvimento da minha 

formação enquanto pessoa. Em vários aspectos isso foi possível, mais 

principalmente no que diz respeito à conscientização a respeito do Lazer 

enquanto meio de desenvolvimento humano e necessário a sobrevivência.  

A formação humana vivenciada no curso de Lazer e Qualidade de Vida também 

serviu como forma de visualizar as várias possibilidades de vivencias do Lazer 

enquanto meio de autoformação. Desta forma, apesar da pouco tempo destinado 

ao lazer, acredito que há uma preocupação para a sua vivência, que antes do 

curso não havia”.  
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PARTICIPANTE 5 
PERGUNTA FINAL 

De que modo a formação humana vivenciada durante o curso de lazer contribuiu 

para a sua autoformação permanente vivenciada como lazer? 

 

“Quando cheguei ao curso superior de Lazer e Qualidade de Vida a minha 

concepção de lazer não diferia muito do que encontramos no senso comum, 

mesmo nos dias atuais. A respostas que eu poderia dá ao ‘o que é o lazer?’ eram: 

lazer é não fazer nada; é viajar; é praticar esporte e etc.. E, não estava errado. 

Contudo, no decorrer do curso, descobri que lazer era tudo isso, todavia, poderia 

ser muito mais. 

A formação acadêmica ajudou-me a descobrir, ou melhor, entender que o lazer 

apresentava-se em minha vida sob múltiplas possibilidades. E não se resumia 

aquelas opções mais imediatas de lazer que eram, na verdade, projeções de 

possibilidades de vivências emergidas de uma conjectura sócio-política viciada – 

um sistema de educação defasado e centrado na formação de mão-de-obra e não 

de cabeças pensantes; o agravamento das desigualdades sociais; e a crença de 

que as vivencias de lazer classificam-se como supérfluas, irrelevantes e/ou 

subjugadas aos princípios e objetivos do capitalismo. 

Compreendi que vivenciar o lazer é manifestar expressivamente – atitude – 

nossas vontades, desejos. E que são, além de tudo, fortemente necessárias para 

minha qualidade de vida, ou seja, minha saúde física e cognitiva. 

Em diversas atividades durante o curso pude ampliar meus conhecimentos de 

mundo, bem como minhas possibilidades de vivências. Como por exemplo, em 

uma atividade de campo na qual, viajando pelo interior de nosso estado para 

conhecer os teatros e manifestações culturais daquelas comunidades, percebi o 

quando é motivante a vivência do interesse artístico do lazer e, simultaneamente, 

como é gratificante estar inserido em um grupo de pessoas (a turma de alunos e 

professores), deliciando-se da presença dos outros, em uma época em que 

estamos cada vez mais individualistas e individualizados em nossos cotidianos, 

“escravizados” pelo ponteiro do relógio. 

Em outra atividade, tive a oportunidade de vivenciar o ‘rape’. Nesta, pude ampliar 

mais ainda minhas possibilidades de sentir emoções diversas. Emoções que eu 
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apenas tinha uma leve perspectiva do que pudesse ser mais que, até então, 

apresentavam-se muito além de meu campo de interesses. 

E foram muitas as atividades e, sobretudo, as discussões que me fizeram 

entender que a prática constante do lazer não era algo do qual devesse 

envergonha-me; que a ludicidade era um fenômeno do qual só se teria a 

verdadeira compreensão a partir de sua vivência; que o “fazer nada” – ócio 

criativo – poder ser experiências das mais enriquecedoras; e, mais importante 

ainda, aprendi o quanto a vivência do lazer me faz melhor: melhor homem; melhor 

profissional; melhor amigo; melhor filho, melhor companheiro, melhor estudante e 

muito melhor em muitas outras coisas. 

Ou seja, hoje não me furto de viver experiências novas, sensações novas de 

lazer. O lazer esta para mim assim como o trabalho e a formação acadêmica. 

Como um tempo da minha vida para conhecer o mundo, o outro e a mim mesmo. 

O tempo do meu bem-estar. O tempo de ser – e perdoem-me o clichê – só e 

somente ser feliz”. 
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