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RESUMO 

 

 

PEREIRA, Lígia Souza de Santana. Festa na escola e a autopoiese do lazer Natal: 

UFRN/PPGEd/CCSA, 2011. Tese (Doutorado em Educação). 

 

Este estudo apresenta a problemática da festa na escola e as suas relações com a perspectiva 

da autopoiese do lazer na vida de estudantes que residem em moradia estudantil. Teve como 

objetivo descrever e interpretar as vivências de lazer mais significativas no cotidiano de uma 

moradia estudantil e os processos ludopoiéticos para a autoformação humanescente. Dos 

pressupostos teóricos que subsidiaram o desenvolvimento desta pesquisa, destacamos: 

Educação com Freire (1996); Corporeidade com Pierrakos (1990); Lazer com Dumazedier 

(1999); Festa com Duvignaud (1983); Lúdico com Schiller (2002); Trabalho com Freinet 

(1998); Autopoiese com Maturana e Varela (2001); Cotidiano com Certeau (1994). A 

pesquisa de abordagem qualitativa adota princípios da pesquisa-ação existencial, numa 

perspectiva etnofenomenológica. Como recurso metodológico, utilizamos a Metáfora do 

Semear que abrange o plantio, o florescer, a colheita e a nova semeadura. O cenário do 

semear foi a Escola Agrícola de Jundiaí - RN. Participaram da investigação 25 estudantes 

residentes na escola nos anos de 2007 a 2008, que se envolveram mais ativamente no 

desenvolvimento de um projeto de extensão para implantação de vivências lúdicas e de lazer 

na referida instituição. Os principais instrumentos utilizados para a construção dos dados 

foram: observação participante, questionário, entrevista, o jogo de areia e o registro 

fotográfico.  O processo de análise dos dados com os princípios etnofenomenológicos 

destacou os seguintes aspectos: experiencialidade, indicialidade, reflexividade, auto-

organizabilidade, filiabilidade, arquetipalidade e humanescencialidade. Novos sentidos e 

significados da florescência ludopoiética da semente “festa na escola” foram revelados, sendo 

possível constatar a emergência do lazer autopoiético como uma grande árvore frondosa, 

capaz de brotar em solos adequadamente fertilizados para produzir frutos maravilhosos da 

alegria de viver. 

 

 

Palavras-chave: Corporeidade; Festa na Escola; Ludopoiese; Humanescência; Autopoiese do 

Lazer.  
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ABSTRACT 

 

PEREIRA, Ligia Souza de Santana. Party at school and leisure autopoiesis - Natal: UFRN/ 

PPGEd/CCSA, 2011. (Doctorate in Education). 

 

This study shows the problem of school party and its relations with the perspective of leisure 

autopoiesis in the lives of students living in student housing. It has aimed to describe and 

interpret the most meaningful leisure experiences in daily life of a student housing and the 

ludopoietic processes for the humanescent self-education. From the theoretical assumptions 

supporting the development of this research have highlighted: Education by Freire (1996); 

Embodiment by Pierrakos (1990); Leisure by Dumazedier (1999); Party by Duvignaud 

(1983), Playful by Schiller (2002), Working by Freinet (1998), Autopoiesis by Maturana and 

Varela (2001), belonging to each day by Certeau (1994). A qualitative study adopts the 

principles of existential action research, in an ethnofenomenological perspective. As a 

methodology, we use the metaphor of sowing covering the planting, flowering, harvest and 

new planting. The scenario was to sow the Escola Agrícola de Jundiaí - RN. Twenty-five 

students residing in the school participated in research from 2007 to 2008, which involved 

more actively in the development of an extension project for the implementation of 

recreational and leisure experiences in that institution. The main instruments used for the 

construction of data collection were: participant observation, questionnaire, interview, game 

sand and photographs. The process of data analysis with the ethnofenomenological principles 

emphasized the following points: experientiality, indexicality, reflexivity, self-organizability, 

adoptability, archetypal and humanescenciality. New meanings of ludopoietic flowering of 

 seed "party school" were revealed, and you can see the emergence of autopoietic leisure as a 

big green tree, able to sprout in soil properly fertilized to produce wonderful fruit of joie de 

vivre. 

  

Key-words: Embodiment; Party School; Ludopoiese; Humanescência; Autopoiesis of Leisure.  
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RESUMEN 

 

PEREIRA, Ligia de Souza Santos. Escuela del Partido y la autopoiesis de ocio. Natal: 

UFRN/PPGEd/CCSA, 2011. (Doctorado en Educación). 

 

Este estudio presenta el problema de la fiesta de la escuela y sus relaciones con la perspectiva 

de la autopoiesis de ocio en la vida de los estudiantes que residen en viviendas para 

estudiantes. El objetivo de describir e interpretar las experiencias más significativas del ocio 

en la vida cotidiana de un alojamiento para estudiantes y los procesos de formación de auto-

servicio para ludopoiéticos humanescente. Los supuestos teóricos que apoyan el desarrollo de 

esta investigación son: Educación con Freire (1996), La corporeidad con Pierrakos (1990), 

con Dumazedier Ocio (1999), Partido de Duvignaud (1983), Jugando con Schiller (2002), 

trabajo con Freinet (1998), Autopoiesis con Maturana y Varela (2001), todos los días con 

Certeau (1994). El enfoque de la investigación cualitativa adopta los principios de la 

investigación-acción etnofenomenológica perspectiva existencial. Como enfoque 

metodológico, utilizamos la metáfora de la cerda que cubre la siembra, floración, cosecha y la 

siembra nueva. El escenario era sembrar la Escuela Agrícola de Jundiaí - RN. Participaron en 

la investigación de 25 estudiantes que viven en la escuela en 2007 y 2008, en que participaron 

más activamente en el desarrollo de un proyecto de extensión para la instalación de 

experiencias de juego y ocio en esa institución. Los principales instrumentos utilizados para la 

construcción de la recogida de datos: observación participante, cuestionarios, entrevistas, la 

arena de juego y registro fotográfico. El proceso de análisis de datos con los principios 

etnofenomenológicos destacó los siguientes puntos: la indexicalidad de la experiencia, 

reflexión, auto-organizado filiabilidade, arquetípico y humanescencialidade. Nuevos sentidos 

y significados de las semillas de flores ludopoiética "escuela del partido", fueron revelados, y 

se puede ver la aparición del ocio como un sistema autopoiético árbol verde grande, capaz de 

germinar en suelos bien fertilizados para producir fruta maravillosa alegría de vivir.  

 

 

Palabras claves: la encarnación; Parte. Ludopoiese; Humanescência; Autopoiesis de ocio. 
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1 LANÇANDO OLHARES SOBRE OS CAMPOS DO LAZER 

 

 
 

 

 

Fonte: Narla Musse 

 

 

 

 

 

 

O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada.  

Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. 

Cora Coralina 

 



17 

 

A imagem que marca a abertura deste capítulo é a de um cenário construído com o 

jogo de areia, representando o meu olhar sobre a pesquisa desenvolvida dos campos de lazer, 

a partir de minha narrativa de formação, revivendo os campos existenciais por onde transitei 

em minha vida pessoal e atuação profissional até os dias atuais. Nesse cenário, revelo os meus 

valores morais, intelectuais e espirituais construídos no percurso de minha vida familiar, 

estudantil, profissional e acadêmica. Valores nos quais me apoio para a minha autoformação 

humanescente como semeadora nos novos campos do lazer, reconhecendo as pessoas que me 

amparam como solos acolhedores do germen que representa esta caminhada do semear e pelo 

cultivo das sementes da vida, pois como diz a epígrafe de Cora Coralina, é pela semeadura e 

pelos cuidados com os campos que poderemos colher frutos salutares e flores suntuosas.  

É tarefa de quem semeia lidar com a semente, desde a sua escolha até a semeadura 

no solo em que se deve plantar, observando o tempo propício, o manejo, a escolha do solo e o 

cuidado com a plantação. Faz parte da ação do semeador entregar-se a delicadeza e alegria da 

semeadura, para que, passo a passo, vá se formando canteiros, hortos e estrados cercados 

pelas flores. A vida precisa florescer, assim, sob raios de sol e gotas de neblina, para que, dia 

a dia, a vida possa se iluminar, aproximando-se da felicidade que o colorido das flores deve 

significar para cada um de nós. É notório que o semeador consegue perceber seus campos de 

cultivo a partir de diversos pontos – seja pelo preparo, pelo cuidado, pelo fazer ou pelo colher. 

Da mesma forma, neste trabalho investigativo, me fiz semeadora, valendo-me da Metáfora do 

Semear e pude assim vivenciar o cultivar e cuidar de sementes, flores, plantas e árvores, 

representados por meus alunos e participantes da pesquisa em seu ciclo de plantio e colheita, 

que se definiram pelas escolhas, pela espera, pelo cuidado e pela dedicação
1
. Como forma de 

poder transitar em  ideias concebidas no decorrer deste estudo, surge a Metáfora do Semear. 

Esta metáfora surgiu pelo próprio espaço vivencial da presente pesquisa, espaço rural, área de 

campo, de plantio. Espaço de intrínseca relação homem-natureza, espaço de educação, espaço 

de germinação de ideias, enfim espaço de vida.  

O olhar sobre os campos floridos, entre canteiros e jardins se produziu pelas lentes da 

sensibilidade, com as quais foi possível observar, ver em amplitude - e assim com mais 

sutileza - as possibilidades que existem para vivenciarmos o lazer, um lazer de entrega, de 

beleza e de autocriação. Assim, observei e caminhei por campos diversos, canteiros e jardins 

                                                 
1
 Neste capítulo introdutório tomo a liberdade de usar as formas verbais na primeira pessoa do singular, para 

tratar de um relato autobiográfico, sendo um fragmento da minha história de vida. Nas seções seguintes deste 

mesmo capítulo, o texto retomará a prática corrente que se utiliza das formas verbais na 1ª pessoa do plural ou no 

tratamento impessoal. 
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singulares. Espaços onde foi possível plantar, semear e colher bons frutos ao longo de uma 

trajetória de vida e, particularmente, pela minha inserção no mundo do trabalho. Dentre tantas 

formas de olhar, optei por um olhar de corpo inteiro – sinestésico - em que fosse possível não 

só visualizar, mas também ouvir, tocar, degustar esses campos do lazer, possibilitando 

florescer um novo sentido à vida das pessoas, distante tanto do pragmatismo, quanto da 

valoração econômica dada às coisas. 

Por mais paradoxal que possa parecer a observância do campo do lazer ocorre a 

partir da vida profissional. É exatamente a partir do mundo do trabalho que começo a 

reconhecer a importância e a necessidade do lazer na vida das pessoas. Afinal, não se pode 

colher o que não se planta. Nessa trajetória de vida é o encontro com os diferentes campos 

existenciais, que me faz perceber os diversos tipos de solo que se apresentam nos torrões da 

vida. Alguns férteis, propícios e prontos para a semeadura; outros, porém, menos apropriados 

para o cultivo, exigindo um processo mais cauteloso e intrincado, sendo necessário, nesses 

casos, uma fertilização, pelos mais diversos tipos de adubos e implementos. Em todos os 

casos, há sempre a necessidade de se respeitar com paciência, zelo e conhecimento os tempos 

de manejo, plantio e colheita, para que assim possa se rematar o ciclo do semear. 

Em diversos momentos, deparei-me com campos de várias aparências: abertos e 

fechados, planos e montanhosos, lisos e arenosos, em todos, porém, aspectos como a beleza e 

a sublimidade estiveram presentes para amparar a semeadura, o manejo e a colheita. Ao se 

aprofundar cada raiz, pude vivenciar a transformação também da semeadora, em minha 

autoformação humanescente, pela sensação prazerosa de observar as sementes que vibram ao 

encanto do rebento antes do florescimento e da frutificação. Assim é o ciclo da vida revelado 

também nos momentos de lazer.  

Dessa forma, o gesto representado pela metáfora do semear possibilitou em mim 

encontrar um novo significado para o lazer e, assim, lutar pelos espaços de lazer e vivenciar 

esse mesmo lazer. Semear foi um desafio de selecionar e plantar as sementes, fertilizar e 

observar os solos, esperar pela germinação e crescimento das plantas, entendendo e 

registrando o processo. E, assim, como semeadora que vive o afã de semear nos solos o que se 

transformará em frutos salutares ou flores suntuosas, ou mesmo em flores delicadas, 

sensíveis, apresento-me na presente pesquisa.  

A partir dessa metáfora, foi possível pensar na concretização do semear, processo 

que se inicia pela escolha do campo, do solo, das sementes, prosseguindo com o plantio, o 

florescer, a colheita e novas semeaduras. Como semeadora desse processo epistemológico, 

ontológico e vivencial, deparei-me com momentos de autorreflexão e de 
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autorreconhecimento, em busca de experienciar descobertas, alegrias e prazeres, bem como de 

possibilitar vivências ludopoiéticas para estudantes que residem em moradia estudantil. 

Vivências essas que têm como aspecto fundante a ludicidade como fenômeno humano, nas 

quais os adolescentes, os jovens, os adultos e os idosos possam ser a expressão de alegria de 

seu próprio lazer, tornando-se também semeadores da autoformação ludopoiética
2
. 

 

 

1.1 O ENCONTRO DA SEMEADORA COM A CORPOREIDADE E AS VIVÊNCIAS DO 

LAZER 

 

 

Na vida, meu processo de autoformação tem se constituído de observações 

vivenciadas, positivamente ou negativamente, que me possibilitam experienciar a 

aprendizagem e ampliar o conhecimento, pautado tanto nas ações cotidianas vividas nas ações 

docentes. Esse conhecimento, vivido em diferentes contextos, abarca experiências pessoais, 

familiares e de trabalho, aproximando-me da realidade, permitindo-me desvelar aspectos 

políticos, sociais e culturais, facilitando meu reconhecimento como subjetividade num mundo 

de pluralidades.  

Tais experiências, vivenciadas num espaço-tempo, determinam meu percurso e me 

faz um ser humano de histórias que, ao serem contadas, expandem minha ação no mundo, 

ampliando, consequentemente, minha relação com o meio. Ao caminhar sobre a alameda 

dessas experiências, retomando fatos vividos, sou capaz tanto de descobrir a origem de 

minhas fragilidades quanto de justificar minhas paixões e emoções. E, assim, permitindo-me 

ressignificar atitudes e valores de minha passagem pelo mundo, torno-me capaz de refazer-

me, de adaptar-me, de recriar- me. 

Para Josso (2004), as histórias de vida aprofundam o conhecimento “de si mesmo”, 

por meio das trocas de experiências com o outro, como também confrontam diversas 

realidades que a vida cotidiana oferece. Para a autora, o sujeito, primeiramente, passa por um 

processo de busca de si que o impulsiona para adiante da realidade e do qual ela sai em busca 

do nós, nas suas escolhas pessoais e sociais, de acordo com as afinidades e desejos. Nesse 

sentido, a autora afirma que a conquista dessas buscas do si e do nós ocorre,  

 

                                                 
2
 Processo de construção do indivíduo a partir de vivências lúdicas criadas como forma de gerar a sua alegria de 

viver. 
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quando o nosso conhecimento de nós mesmos nos permite associarmos-nos 

aos outros com prazer e criatividade, experimentando o equilíbrio entre o dar 

e o receber, estamos disponíveis para a exploração além de nós mesmos, 

estamos disponíveis para a vida (JOSSO, 2004, p. 96). 

 

 

Como a autora, entendemos que essas buscas nunca estão acabadas numa simples 

fruição, uma vez que as pessoas deverão renová-las sempre nas suas narrativas, “como uma 

continuidade lógica, em função, por um lado, das temáticas existenciais precedentes e, por 

outro lado, do fato de a sua apresentação sucessiva” (JOSSO, 2004, p.96). 

A necessidade de relatar minhas experiências como educadora, justifica-se pelo fato 

de as mesmas terem gerado momentos de indagação e de reflexão, influenciando meu 

envolvimento no processo educacional e na consequente formação dos participantes do 

presente estudo. Nesse sentido, consegui visualizar pontos de interseção entre os aspectos 

vivenciados em minha própria trajetória de vida e as experiências dos adolescentes 

participantes da pesquisa. Tomo como exemplo dessa interseção os diferentes desafios 

enfrentados em cada mudança vivenciada nos aspectos pessoal e profissional.  

Para cada desafio, um florescimento transfigurado aqui pela imagem de uma nova 

adaptação, quer seja às interações interpessoais, quer seja ao local e aos costumes. Foi a partir 

dessas experiências cruzadas que passei a buscar e a corporalizar uma educação de sentidos, 

agora me colocando nesse processo não somente como educadora, mas, principalmente, como 

ser aprendente (FREIRE, 1996). 

Fazer esta apresentação autobiográfica resgatando experiências impetuosas e 

pungentes foi uma vivência por deveras marcante. Voltar no tempo e resgatar as histórias que 

vivi, as quais dimensionaram e redimensionaram minha existência, exigiu, por vezes, um 

esforço maior, findando por suplantar a dor, quando percebi que, a partir daí, muitas foram as 

atitudes reveladas, os pensamentos reformulados e as ações transformadas. Muito foi feito e 

até mesmo desfeito para que minha postura profissional e pessoal ganhasse uma identidade 

própria e um espírito desafiador. Outras vivências possibilitaram-me experiências de fluxo
3
, 

com maior aproximação da plenitude, nesse processo de redescoberta e de autoformação.  

Iniciei minha vida acadêmica na década de 1980, num momento em que o cenário 

político nacional estava sendo modificado. O início da abertura política permitia que os 

                                                 
3
 Estudada na Teoria do Fluxo por Csikszentmihalyi (1992), essas experiências  se caracterizam como um 

momento de entrega total do Ser numa atividade compatível com as suas habilidades levando-o a um excelente 

sensação de bem-estar. 
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estudantes voltassem a se manifestar mais abertamente. Ainda que sob um clima de 

incertezas, os sonhos e esperanças juvenis de transformar o mundo em um espaço mais justo e 

democrático possibilitaram a reconstrução do movimento estudantil e o renascimento da 

União Nacional dos Estudantes - UNE.  

Foi precisamente no ano de 1980 que me tornei aluna do curso de Licenciatura Plena 

em Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. Nesse 

período, meus pensamentos não se voltavam para uma prática reflexiva do conhecimento, 

mas, sobretudo, para a busca de independência, aproveitando a experiência de certa 

autonomia, a de ser jovem e universitária, o que naquele momento pode ser preenchido, 

apenas, pela possibilidade de interagir com outros jovens e com eles curtir as festas, com 

ritmos do rock, do forró e da MPB.  

Entretanto, e até em consequência disso, a necessidade de buscar independência 

financeira, tanto para manter minha autossustentabilidade econômica, quanto para contribuir 

para as despesas da família, fui sensibilizada de forma acentuada. Por isso mesmo é que, 

ainda como estudante, comecei a ministrar aulas de Educação Física, enfatizando a recreação 

e a brincadeira infantil. Desde aquela época, apoiei meu fazer pedagógico em autores que 

compreendiam a Educação Física não na visão mecanicista, com gestos repetitivos, ou 

meramente esportivizante, com técnicas específicas e rígidas, mas, sobretudo, como uma 

disciplina curricular que visava o desenvolvimento harmonioso de seres humanos, os quais 

pensam, sentem e agem de forma sensível, dando sentido e significado as práticas motoras. 

Pela dificuldade encontrada para consegui um trabalho e salário dignos no meu estado, ousei 

sair para outro espaço do país a fim de conquistar minha realização profissional. Busquei 

novos desafios no extinto Território Federal de Roraima. 

Naquele extinto Território, tive variadas experiências tanto na vida pessoal como na 

vida profissional, em contextos sociais bem diferentes do que vivi na minha adolescência e 

infância. Iniciei a vivência do lazer, com mais independência, uma vez que me libertei das 

rígidas normas impostas pelos meus pais, aspecto esse que me impedia de entregar-me ao 

fluir das vivências traduzidas como lazer, passando a conhecer muitas pessoas de diferentes 

culturas, e principalmente alcançando liberdade no tocante aos cumprimentos de horários. 

Iniciei uma nova etapa de vida, na construção de minha autoformação, sabendo utilizar meu 

tempo livre de maneira criativa e significativa, pois como afirma o sociólogo Joffre 

Dumazedier (1994, p. 48), o lazer é “acima de tudo, uma forma nova de afirmação de si 

mesmo do sujeito social em face do trabalho e das outras instituições de base da cidade”. 
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Nas minhas atribuições profissionais, pude por meio da docência ampliar os laços de 

amizades com alunos e professores da escola no espaço escolar, no entanto, sempre foi difícil 

desenvolver o lazer, uma vez que este era considerado como simples momento de brincadeira 

e ou mera recreação, dissociado da autoformação do indivíduo. Ainda assim, participando de 

Orgãos que tinham o objetivo de fomentar o esporte e o lazer em nível estadual. Nesses 

momentos, pude conciliar ações profissionais e pessoais que contribuíram para o despertar de 

uma nova visão sobre a importância do lazer na minha vida, visto que tais atividades 

começaram a ganhar um novo significado, expandindo-se, ainda que intuitivamente, para os 

meus estudos atuais do lazer na academia. 

Com o trabalho que passei a desenvolver, desempenhei ações administrativas que me 

oportunizaram viajar para diferentes localidades dentro e fora do estado de Roraima, 

ministrando cursos e treinamentos para professores de Educação Física. Conhecer pessoas e 

lugares distintos foram experiências enriquecedoras para minha autoformação, através de 

cursos de capacitação técnica e humana, nos níveis de atualização e de aperfeiçoamento 

ministrados, foi possível contribuir para elevar a qualidade dos processos de ensino e de 

aprendizagem e, consequentemente, colaborar para a formação integral do professor.  

Após treze anos vivenciando experiências formadoras de caráter lúdico, por 

aspirações pessoais fui impulsionada a me transferir para outro estado brasileiro, juntamente 

com meus familiares. No final do ano de 1997, a semente plantada em solo distante foi 

trazida pelo vento para ser fixada em um novo espaço de educação: a Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, mais precisamente na Escola Agrícola de Jundiaí, situada em uma 

fazenda na zona rural do município de Macaíba/RN, onde venho exercendo a função de 

professora de Educação Física, num contexto de ensino básico e tecnológico bem distinto dos 

anteriormente vivenciados.  

Minha atividade profissional nessa escola teve início no final do ano letivo de 1997, 

com um breve contato com as alunas concluintes do curso Técnico Agrícola, por meio de 

sessões de alongamento e relaxamento corporal, utilizando a música como elemento 

facilitador do trabalho. Esta foi minha primeira aproximação com os estudantes que na 

maioria residiam na moradia estudantil em regime de internato. A partir daquele momento, 

iniciou-se uma convivência diária por meio de conversas informais, nas aulas de Educação 

Física e outras atividades recreativas. 

Os estudantes se queixavam do intenso ritmo das aulas práticas e teóricas que 

tinham nos cursos de técnico em Agropecuária e de Ensino Médio. Como também 

reclamavam das poucas oportunidades de atividades de lazer e de dificuldades interpessoais 
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na convivência diária nos alojamentos (masculino e feminino). Muitos estudantes 

apresentavam dores musculares, decorrentes de postura corporal inadequada assumida no 

desenvolvimento de sua prática de manejos e com os implementos agrícolas ocorridas no 

campo
4
. Assim, solicitaram aulas com atividades de sensibilização, relaxamento e de 

conhecimento do próprio corpo, e também requeriam atividades de lazer, principalmente as 

alunas justificando que as existentes eram focadas nos alunos, por meio de atividades 

esportivas de domínio masculino, principalmente o futebol. 

Diante da realidade observada nesse ambiente escolar, que compreende experiências 

formativas e autoformativas na vida dos residentes e, frente às minhas fragilidades, de cunho 

epistemológico e metodológico que servissem de alicerce para o desenvolvimento de ações 

mais consistentes e significativas à da demanda estudantil, busqueiaproximação da Base de 

Pesquisa Corporeidade e Educação da UFRN (BACOR), com o intuito de ampliar meus 

conhecimentos acerca dos estudos do corpo, da corporeidade e do lúdico. Para essa 

concretização, matriculei-me como aluna especial no Ateliê de Pesquisa Corporeidade e 

Ludicidade da linha de pesquisa Corporeidade e Educação do Programa de Pós-graduação em 

Educação da UFRN, em 2006. 

A proposta pedagógica adotada nos ateliês, de caráter vivencial, envolvia todos os 

presentes e nos proporcionava momentos de reflexão e de autoformação a partir da 

ludicidade. Mas não se resumia ao campo vivencial. Na verdade, constituía-se como o 

instrumento motivador, na busca da construção de referenciais teórico-metodológicos 

partindo dos fenômenos revelados e nos diálogos mantidos com diferentes autores. 

A partir daí, busquei o “espírito científico” em Bachelard (1996); uma “pedagogia 

amorosa” em Byington (2003); os ensinamentos de “educar na biologia do amor e da 

solidariedade” de Moraes (2003); as “experiências máximas e a descoberta de fluxo” em 

Csikszentmihalyi (1999); o “lúdico” em Callois (1986); o “jogo” em Huizinga (2005); o 

“lazer” em Dumazedier (1999); a “humanescência” em Cavalcanti (2005); a “corporeidade” 

em Pierrakos (1990) e Keleman (1994); uma “educação libertadora e autônoma” em Freire 

(1996; 2005); inspiração autopoiética na “árvore do conhecimento” de Maturana e Varela 

(2001), o “reencantamento da educação” de Assmann (1998), dentre outros pensadores com 

os quais dialoguei durante todo esse percurso acadêmico e de pesquisa científica.  

                                                 
4
 Os estudantes realizam aulas práticas nos setores de produção da Escola como, por exemplo, na capina em 

áreas para plantação de mudas, como também no plantio na horta,  no manejo de animais, na parição de uma 

fêmea.   
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Nesse cenário ontológico, epistêmico e metodológico, deparei com questões do tipo 

“onde está a ludicidade na minha vida?” ou “quais as memórias lúdicas em minha vida 

acadêmica?” Essas e outras questões me inquietaram, levando-me a refletir sobre a vida, sobre 

meu corpo e sobre minha corporeidade. Mas, enfim, onde e como estaria minha corporeidade? 

Como minha corporeidade pode se revelar nas minhas ações cotidianas? A partir dessas 

reflexões, entendi que, antes de tentar ser uma facilitadora da alegria na escola, precisava 

encontrar a minha própria alegria de viver, que, antes de tratar de meu espaço de trabalho, eu 

precisava cuidar de meu mais íntimo espaço de vida: meu corpo. Notei que precisava 

aprofundar minha caminhada para meu interior, na tentativa de consolidar meu eu e, assim, 

expandir-me para o outro. 

E, no mergulho existencial, nesse processo de redescoberta e de 

autorreconhecimento, vivia conscientemente a minha corporeidade. Nesse sentido, fiz 

algumas leituras nos estudos de Keleman (1994, p. 27), onde encontrei algumas respostas do 

meu ser. Numa linguagem metaforicamente poética e sensível, o autor revela: 

 

 

O corpo é um rio de acontecimentos e imagens, o curso de nossos processos 

– pensamentos, sentimentos, ações, desejos, imaginações – uma corrente de 

motilidades.  [...] O corpo é um oceano de excitação biológica, que se 

manifesta como impulsos e desejos, gerando novas formas e movimentos em 

direção à satisfação. 

 

 

É de tal modo que me sinto: ora rio ora oceano. Assim é possível me expandir para 

além das fronteiras da racionalidade imposta, ao mesmo tempo que, paradoxalmente, tento 

controlar minha excitação, permitindo que minha energia e minhas emoções possam se 

implicar nas ações desempenhadas na vida cotidiana, incluindo a minha atividade 

profissional, possibilitando para que eu possa semear nos campos do lazer. 

Esclarecendo em mim esses sensações e sentimentos, Maturana e Verden-Zöller 

(2004, p.231) afirmam que “nossa consciência operacional do mundo em que vivemos é uma 

expansão de nossa consciência corporal. Os mundos que vivemos surgem como domínios de 

ações enquanto realizamos nossa corporeidade em nossas coordenações sensório-motoras”. 

Dessa forma, eu e meus mundos nos entrelaçamo no cotidiano do ser mulher, filha, 

mãe, educadora e pesquisadora. Assim, de acordo com o pensamento de Maturana e Verden-

Zöller (2004), fui além dos espaços da academia, ampliei meu campo de energia, tornei-me 

uma pessoa mais alegre e extrovertida e, ao longo de minha trajetória em meu mundo 
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profissional, vivenciei encontros enriquecedores, os quais me possibilitaram um olhar 

ampliado para a vida do Ser multidimensional. Desvendo assim, então, meu encontro com a 

corporeidade!  

E é a partir desse encontro com a corporeidade que tenho vivenciado ricas 

experiências na docência, por meio das aulas de Educação Física no ensino médio da escola 

em que trabalho, com estudantes que residem na própria escola. A corporeidade me 

possibilitou e continua me possibilitando um olhar além das aulas de Educação Física, um 

olhar transdisciplinar. Essas experiências extrapolam o campo pessoal e alimentam minha 

vida pessoal. 

Com as experiências de vida profissional e acadêmica e das novas descobertas em 

minha vida pessoal, fui motivada a buscar respostas para outras inquietações já observadas em 

minha convivência com os residentes na escola em que trabalho. Estava em campos propícios 

ao semeio, mas para semear, ver brotar e florescer é necessário muito mais que simplesmente 

lançar as sementes no solo. Novos desafios surgiram em minha vida! 

 

 

1.2 SITUANDO A PROBLEMÁTICA DA PESQUISA  

 

 

Com a convivência diária e com o conhecimento mais aprofundado das situações 

vivenciadas, como emoções e sentimentos expressados no cotidiano dos estudantes que 

residem em moradia estudantil na Escola Agrícola de Jundiaí - RN senti-me motivada a dar 

aos mesmos uma atenção diferenciada daquela normalmente cultivada nas escolas. Então, 

percebi neles uma clara necessidade de se movimentar, de se relacionar melhor com seus 

pares e com a natureza, de se expandir para uma nova vida, assumida no cotidiano de maneira 

coletiva.  

Compreendi a necessidade de desenvolver, não só nas aulas de Educação Física, mas 

também em outros momentos do cotidiano desses adolescentes, vivências lúdicas e criativas 

que lhes possibilitassem uma educação para o lazer. Era necessário preparar melhor aquele 

solo para acolher aquelas sementes, ávidas por brotar e frutificar. Eram os campos de lazer 

que deveriam florescer. 

Nessa perspectiva, o sociólogo Stanley Parker (1978) defende que a experiência do 

lazer é alicerçada por valores, significados individuais e sentidos sociais, ocorrendo de três 

maneiras as relações entre o lazer e a educação: educação para o lazer, educação como lazer e 
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educação permanente. O autor defende que a preparação para o lazer deve ser iniciada nas 

escolas, considerando, principalmente, a composição dos objetivos da educação e a influência 

do tipo de ensino que é dado e que interfere na forma de melhor aproveitar o lazer. Ele 

argumenta e nós concordamos com ele, que parte da educação para o lazer seja estimulada no 

sentido de se instigar nas crianças, nos adolescentes e nos adultos ideias sobre como escolher 

as maneiras valorosas de lazer.  

Portanto, atividades culturais como teatro, arte, música e outras manifestações devem 

ser estimuladas, “em razão do valor que têm como matérias de ensino, sem levar em conta o 

modo como as pessoas as utilizam ou o que possam realmente desejar” (PARKER, 1978, p. 

113). Charles K. Brightbill, citado por Parker (1978, p.114), declara: 

 

 
Educar para o lazer significa expor as pessoas, desde cedo por muito tempo, 

nos lares, escolas e dentro da comunidade, a experiências que as ajudarão a 

desenvolver critérios e habilidades no uso de um crescente tempo de lazer. 

Ele afirma que a educação para o lazer é um processo lento e seguro, 

envolvendo a transmissão de aptidões e a boa vontade em exercê-las. O 

lazer pode contribuir para outros objetivos educacionais – compreender o 

mundo, obter saúde e estabilidade emocional, apreciar e expressar a beleza. 

Neste sentido, o lazer não é uma fuga às labutas da educação; é um 

elemento revitalizador no próprio processo da educação. 
 

 

Enfatizamos que a educação precisa assumir verdadeiramente as outras dimensões do 

Ser, valorizando todas as suas potencialidades, sua capacidade criativa e sua alegria de viver. 

Essas possibilidades podem ser vivenciadas como lazer, inclusive no processo permanente da 

autoformação humanescente pela via da ludopoiese. 

Em sua obra “Saber Cuidar”, Boff (1999) nos presenteou com a linda Fábula-mito do 

cuidado (Fábula de Higino), na qual se percebe exatamente essa atitude que deveria está 

sempre presente vida do indivíduo nas suas relações diárias. Assim ele nos conta: 

 

 

Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve 

uma idéia inspirada. Tomou um pouco de barro e começou a dar-lhe forma. 

Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Cuidado pediu-

lhe que soprasse espírito nele. O que Júpiter fez de bom grado. Quando, 

porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia moldado, Júpiter o 

proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu nome. Enquanto Júpiter e Cuidado 

discutiam, surgiu, de repente, a Terra. Quis também ela conferir o seu nome 

à criatura, pois fora feita de barro, material do corpo da Terra. Originou-se 

então uma discussão generalizada. De comum acordo pediram a Saturno que 

funcionasse como árbitro. Este tomou a seguinte decisão que pareceu justa: 
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Você, Júpiter, deu-lhe o espírito; receberá, pois, de volta este espírito por 

ocasião da morte dessa criatura. Você, Terra, deu-lhe o corpo; receberá, 

portanto, também de volta o seu corpo por ocasião da morte da criatura. Mas 

como você, Cuidado, foi quem, por primeiro, moldou a criatura, ficará sob 

seus cuidados enquanto ela viver. E uma vez que entre vocês há acalorada 

discussão acerca do nome, decido eu: essa criatura será chamada Homem, 

isto é, feita de húmus, que significa terra fértil (BOFF, 1999, p. 46, grifos do 

autor). 

 

 

Diante dessa fábula, observo que o cuidado com o outro se torna constitutivo na 

essência do ser humano. Boff (2007) considera-o como essência do feminino, antes, porém, é 

necessário saber cuidar de si mesmo. E, nesse cuidar de si procurei dar continuidade na minha 

formação acadêmica e autoformação humana, redimensionando minha prática educacional e 

minha postura pessoal frente às adversidades da vida. Eu precisava me tornar uma semeadora 

para fazer brotar esses novos campos. A semeadora é antes de tudo uma cuidadora, que 

acolhe, que dá atenção, que se faz presente no campo e compreende o ciclo vegetativo de cada 

semente. 

A aproximação com os pressupostos teóricos da educação, da corporeidade, do 

lúdico e do lazer no contexto de desenvolvimento da Pedagogia Vivencial Humanescente
5
, 

defendida na Base de Pesquisa Corporeidade e Educação - BACOR possibilitou o meu 

autoconhecimento e o aprofundamento do referencial teórico e metodológico, tornando-se 

fundamentais para o desenvolvimento do presente estudo, o que me levou a considerar os 

aspectos da ludicidade, criatividade e a sensibilidade essenciais no processo de 

autoconstrução e autoformação do Ser humano, nas distintas fases da vida e nas distintas 

etapas do semeio e da germinação. 

No sentido de criar um espaço no qual se possa desenvolver a educação, a alegria e 

os processos de autocriação, o ambiente escolar pode se apresentar como um lugar propício 

para que essa realidade pode ser construída. Porém, esses dois últimos aspectos pouco são 

vivenciados na sua plenitude, uma vez que os conteúdos curriculares e a conduta disciplinar 

vêm ocupando prioritariamente o espaço escolar, sem, no entanto, reunirem os aspectos 

relevantes no sentido da formação sistêmica do Ser. 

À escola se reserva a transmissão de conteúdos e momentos lúdicos de maneira 

pontual; em outras palavras, quando existem, os momentos de alegria, de livre escolha de 

                                                 
5
 Pedagogia Vivencial Humanescente é desenvolvida a partir de uma concepção que reconhece a educação como 

um campo energético de vibrações quaânticas, configurando assim, uma realidade pedagógica de intervenção 

transcorporal humanescente (SAMPAIO, 2010, p. 31). Vem sendo adotada por vários pesquisadores da 

BACOR/UFRN nos seus laboratórios de pesquisa. 
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atividades lúdicas e de autocriação ficam restritos a algumas datas comemorativas e a festejos 

escolares (BATISTA; MARTINS, 2008). Além disso, grande parte das instituições escolares 

e não escolares continua não concebendo o lazer como direito do homem e fundamento de sua 

própria existência, observando-se, então, que passa a ser uma manifestação desvinculada da 

vida escolar.  

 Entendemos que a atividade lúdica não pode permanecer fazendo parte apenas do 

mundo infantil. É um importante fenômeno que acontece também na vida do adulto, como 

entende Schiller (2002, p. 80): “o homem joga somente quando é homem no pleno sentido da 

palavra, e somente é homem pleno quando joga”; Assim, entendemos que o homem só se 

torna completo quando brinca. Essa ideia de brincar, jogar, faz parte de uma compreensão de 

totalidade do ser humano, seja adulto ou criança, que envolve a alegria nas atividades que 

realiza.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, (BRASIL, 2000), no artigo 4º, 

assegura à criança e ao jovem o direito ao lazer, assim como à educação, ao esporte e à saúde, 

no mesmo patamar de absoluta prioridade, dentro e fora do espaço escolar. Entretanto, no 

cotidiano escolar, observam-se alguns eventos culturais proporcionados em datas 

comemorativas, não havendo uma prática mais cuidadosa e sistemática que envolvam 

aspectos que consideramos relevantes para o pleno desenvolvimento do Ser, que vise não 

apenas a formação, mas também a construção da autoformação do sujeito. 

É necessário que nos inquietemos com o destino que se tem dado à prática do lazer 

no cotidiano das pessoas, pois deve ser considerado fundamental na vida do ser humano, 

assim como criar espaços para o desenvolvimento da criatividade e da sensibilidade, não só 

no âmbito escolar, mas na sociedade e na vida do indivíduo de uma forma geral. É preciso 

despertar para a relação existente entre o lazer, a autoformação e a alegria de viver, 

compreendendo o lazer criativo, autopoiético. 

Torna-se primordial que as pessoas criem e vivenciem o lazer, sendo estimuladas a 

aprimorar o usufruto de seu tempo livre; valorizando-o como algo importante para seu 

desenvolvimento e crescimento pessoal.   

Em pesquisa realizada na Europa pelo sociólogo Joffre Dumazedier em 1982, sobre o 

nível de satisfação dos adolescentes em atividades cotidianas escolares e extra-escolares, foi 

revelado que é no tempo extra-escolar que os jovens, em sua imensa maioria (90,4%), se 

declaram felizes. Verificou-se também que durante o período fora da instituição escolar 

ocorrem os momentos onde eles percebem ter mais atitudes para tomar mais decisões, ou seja, 

72% dos jovens respondem neste sentido. Para 57% destes jovens, os momentos “mais 
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importantes” do dia situam-se geralmente fora do estabelecimento escolar (DUMAZEDIER, 

1994), reforçando assim, que o espaço escolar não se constitui em um campo onde se produz 

e se proporciona o lazer ou atividades com suas propriedades ludopoiéticas.  

Esse estudo colabora com a ideia que temos sobre a necessidade da escola rever sua 

missão e seu papel na formação de uma sociedade mais feliz e possa contribuir efetivamente 

na formação integral do indivíduo. Nessa pesquisa, o autor questiona a existência de alegria 

na escola, o tempo que se dedica ao aprendizado, da responsabilidade e apresenta como um 

dos resultados relevantes que situações vivenciadas fora da escola podem ser mais 

importantes na formação do jovem.  

E o que dizer da situação dos jovens que passam uma parte importante de suas vidas 

dentro de uma instituição de ensino, como é o caso dos participantes desta pesquisa? As 

conclusões da pesquisa de Dumazedier (1994) mostram a necessidade de reformulação da 

educação escolar quanto a atuações que motivem uma formação mais transdisciplinar e 

sistêmica (MORAES, 2004), com significado nas diferentes dimensões do ser humano, uma 

formação que considere o estudante um Ser auto-organizativo, sem fragmentações, ecológico 

(MATURANA; VARELA, 2001; CAPRA, 2006). 

As ideias do sociólgo Joffre Dumazedier são fundamentais, pois enfatizam como é 

imprescindível às vidas do jovem, do adulto e do idoso, o lazer como um direito a ser 

desfrutado, e não como uma atividade que venha compensar um dia de estudo, de trabalho ou 

de todo um tempo de atividade profissional, especialmente quando se trata de uma instituição 

de ensino na qual o educando adolescente permanece, por um longo período da vida, longe da 

família, em moradia estudantil. E, quando se considera esse espaço coletivo um ambiente de 

responsabilidade, respeito e consideração pelo bem público, espaço formador de lideranças, 

de cooperação, de ações gerenciais e políticas. 

É preciso considerar o lazer como um fenômeno social que está implicado no 

processo de autoformação humana. Assim, é salutar compreendê-lo e evidenciá-lo como um 

fenômeno que contribui para a transformação do ser humano na sociedade contemporânea, 

principalmente quando se percebe a preocupação com o modo como os jovens o vivenciam, 

com maior ou menor satisfação e intensidade, ou, mesmo, como experiência que proporciona 

o desenvolvimento de valores criativos que contribuem para a autoformação humana do ser 

(DUMAZEDIER, 1980). 

A partir da observação do cotidiano vivenciado pelos estudantes do curso técnico em 

Agropecuária, residentes em moradia estudantil da Escola Agrícola de Jundiaí-RN, percebe-se 

o quanto esses jovens, afastados da família, assumem uma intensa jornada de aulas práticas e 
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teóricas no currículo integrado. Eles enfrentam uma convivência diária e coletiva em que se 

configuram diversos conflitos pessoais, motivados tanto pela dificuldade no relacionamento 

interpessoal quanto pela ausência de um efetivo programa de lazer, que possa ser vivenciado 

de maneira significativa na formação humana daqueles jovens.  

Reconhecemos que a escola constitui um pilar básico, na sociedade, para a formação 

dos indivíduos e da própria comunidade em que se integram. Não podemos negar a 

peculiaridade dessa instituição, porém consideramos necessário um repensar sobre sua 

missão frente às constantes transformações do mundo atual.  

Desse modo, destacamos a importância do lazer no processo educativo, numa 

dimensão pedagógica da educação pelo lazer e da educação para o lazer, enfatizando, acima 

de tudo, uma educação para o lazer, que tenha como objetivo formar o indivíduo para que o 

mesmo possa gerir e viver no seu tempo disponível da melhor maneira possível, de forma 

positiva, dentro de um processo de desenvolvimento integral, por meio do qual possa ampliar 

o conhecimento de si mesmo, do lazer e das relações do lazer com a vida e com a sociedade. 

Portanto, essa educação deve ser considerada como um processo integral nas ações diárias, 

no ambiente escolar e outros espaços da vida do indivíduo, no sentido de buscarmos sempre 

respostas para as nossas inquietações. 

Como argumenta Bachelard (1996, p.18), “se não há pergunta, não pode haver 

conhecimento científico”. Assim, a partir dessa problemática, procurei responder a seguinte 

pergunta: qual o significado das vivências do lazer para estudantes-residentes, no cotidiano de 

uma moradia estudantil para a autoformação ludopoiética?  

Esse questionamento norteou o presente estudo na busca de respostas que venham 

contribuir para uma formação do estudante residente para que ele mesmo possa criar seu lazer 

na vida cotidiana de uma moradia estudantil e no seu tempo livre de final de semana ou férias 

fora do ambiente institucional. 

Dessa forma, pretende-se apresentar uma contribuição teórica e reflexões acerca de 

novas formas de criar e vivenciar o lazer por estudantes residentes, dentro e fora do contexto 

escolar. Para isso a pesquisa tem como objetivo geral descrever e interpretar as vivências de 

lazer mais significativas no cotidiano de uma moradia estudantil, assim como os respectivos 

processos ludopoiéticos buscando estabelecer relações com a autopoiese do lazer fora do 

ambiente institucional. 
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1.3 JUSTIFICANDO A ESCOLHA DO SOLO E DAS SEMENTES PARA O CULTIVO 

 

Na contemporaneidade, o lazer tem sido um tema abordado e discutido por vários 

segmentos da sociedade. Apesar dos avanços das pesquisas acadêmicas, ainda são poucas e 

restritas aquelas destinadas ao lazer na adolescência, especialmente as pesquisas que tragam a 

um enfoque na autoformação humana na perspectiva da ludicidade. Uvinha (2007) destaca 

que o lazer, mesmo considerado um assunto especial por muitos, quando relacionado ao 

adolescente tem sido pouco abordado em pesquisas no Brasil. 

Pinho (2007) verificou as vivências de lazer entre adolescentes de ambos os sexos 

com idades entre 14 e 17 anos, de diferentes realidades sociais da cidade de Montes Claros – 

MG, analisando as possíveis relações entre realidade social de duas escolas, uma particular e 

outra pública, tempo disponível e conteúdos vivenciados no lazer, constatou-se que o tempo 

disponível dos adolescentes de ambas as realidades sociais tende a uma restrição devido às 

obrigações sociais: que no caso da escola particular são, em sua maioria, os cursos extra-

escolares, enquanto na instituição pública são as tarefas domésticas.  

A principal barreira para o lazer dos adolescentes da instituição privada foi a falta de 

tempo, já para os adolescentes da instituição pública foi a falta de recursos econômicos. No 

que se refere às vivências do lazer dos adolescentes, notou-se uma restrição nos conteúdos 

culturais. Ao mesmo tempo em que o lazer dos adolescentes é restrito em suas vivências, 

grande parte dos adolescentes (em sua maioria da instituição privada) não anseia por outras 

vivências além do que já é praticado. Para o autor, esta contradição afirma a falta de 

informação da população em relação ao lazer.  

Em outra recente pesquisa realizada na região Sul do Brasil, num contexto 

educacional, envolvendo dez escolas das redes públicas e privadas, com o objetivo de 

conhecer os hábitos de lazer e o autoconceito dos adolescentes, julgou-se necessária a atenção 

à população jovem, focalizando o cuidado com as problemáticas específicas advindas dessa 

fase do desenvolvimento e do contexto em que vivem os jovens (BONATO, 2006).  

Evidenciou-se que o lazer tem um importante papel na redução dessas 

problemáticas, atuando como fator protetor de condutas de risco e promotor da saúde integral. 

Destacou-se, naquele momento, a importância da diversificação das atividades de lazer no 

contexto juvenil, aspecto salientado nas análises em relação à preponderância dos hábitos 

hedonistas. A vivência de práticas de lazer alternativas promoveu melhores níveis de 

autoconceito, através do desenvolvimento de diferentes áreas da vida do adolescente. 



32 

 

Identificou-se também que os hábitos instrutivos correspondem a melhores níveis de 

autoconceito, seguidos dos hábitos hedonistas.  

Destaca-se que as relações existentes entre os hábitos de lazer e o autoconceito 

indicam que as práticas de lazer qualificam o autoconceito dos adolescentes e este, por sua 

vez, atua na escolha e na manutenção dos hábitos de lazer bem como no envolvimento com 

esses hábitos. 

Em outro contexto educacional, envolvendo adolescentes em escolas de ensino médio 

da cidade de São Carlos – SP um estudo realizado por de Prata e Santos (2007) revelou que os 

interesses e as atividades praticadas pelos indivíduos nessa fase da vida sofrem alterações no 

que diz respeito aos momentos de lazer. Esses autores observaram que, nessa etapa de vida, o 

adolescente quer sair sozinho com os amigos, frequentar lugares diferentes e ter horários 

diversificados para praticar atividades.  

 A Organização Mundial da Saúde (1986) tem dado grande importância às atividades 

exercidas pelos adolescentes, uma vez que foi observado que existem relações entre elas e 

diversas doenças (em curto ou em longo prazo), uma vez que algumas delas como 

comportamentos de risco, como o uso de drogas e comportamentos nocivos à saúde do 

próprio indivíduo ou de outra pessoa (BARROS et al, 2002). Para esta pesquisa, esses fatos 

foram de relevantes, pois reforçou a nossa intenção para investigar o lazer não como 

atividade, mas como fenômeno procurando evidenciar o significado das vivências do lazer no 

cotidiano de estudantes residentes em moradia estudantil e sua repercussão no processo de 

autoformação humana.  

Larson e Verma (1999) consideram que as atividades lúdicas como a conversa, as 

interações sociais dentro e fora do contexto familiar, podem estar entre os espaços mais 

importantes de aprendizado e podem oferecer a crianças e adolescentes oportunidades de 

desenvolverem competências sociais e emocionais. 

No estudo exploratório realizado em três países (Estados Unidos, Chile e Itália) 

envolvendo 493 adolescentes, com o objetivo de analisar a aplicabilidade do modelo geral de 

experiências relacionadas à identidade na autodefinição das atividades do lazer, verificou que 

a maioria dos adolescentes tem altos níveis de experiências identidade dentro de atividades de 

auto-definição, confirmando que os processos de desenvolvimento da exploração de 

identidade e formação na adolescência ocorrem frequentemente no contexto de atividades de 

lazer (COATSWORTH et al, 2005).  

Outro estudo realizado por Moraes et al (2004) na Escola Agrícola de Jundiaí - RN 

apresentou como objetivo investigar os aspectos positivos e os negativos da experiência de 
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internato para o desenvolvimento de alunos de uma instituição pública federal de ensino 

técnico bem como a influência da vivência coletiva sobre o desempenho escolar e a 

concepção sobre um internato ideal.  

Salienta-se que esse estudo trouxe uma significativa contribuição a nossa 

intervenção, primeiramente por tratar do mesmo lócus da investigação em questão. A partir 

deste estudo foi possível compreender o fenômeno do lazer em relação ao cotidiano dos 

sujeitos da pesquisa. A partir dos resultados foi possível também fazer algumas reflexões 

acerca das fortes implicações da convivência grupal, das limitações estruturais do internato e 

a rotina estressante vivida pelos residentes para um melhor desempenho escolar e nas 

dificuldades interpessoais enfrentadas entre os residentes, na moradia estudantil. 

No período de 2003 ao primeiro semestre de 2008, foram publicados, na revista do 

Centro de Estudos de Lazer e Recreação da Escola de Educação Física da Universidade 

Federal de Minas Gerais, Licere
6
, 82 artigos acadêmicos que tratam de estudos teórico-

práticos interdisciplinares sobre recreação e lazer, assim como da ampliação da abrangência 

da ação de ambos em nossa sociedade. Nos trabalhos publicados nesse periódico, foi 

constatada uma diversidade de experiências e análises conceituais das políticas públicas do 

lazer, discussões sobre essas políticas e sobre suas dimensões em diferentes contextos, 

formais ou não formais.  

A partir desse levantamento e com base nas principais e variadas categorias 

(palavras-chaves) apresentadas nos artigos publicados, verificamos pouca aproximação da 

temática do lazer com a formação do profissional dessa área e a contribuição do lazer no 

âmbito escolar, porém não observamos relação direta das vivências do lazer que 

possibilitassem as pessoas na fase da adolescência criar seu lazer com vistas a uma 

autoformação ludopoiética, em outras palavras uma autoformação na qual o próprio sujeito 

exerce a capacidade de criar sua alegria de viver.  

Nesta perspectiva, destaca-se um trabalho publicado nesta revista no ano de 2008, 

que apresentou a ludicidade num enfoque transdisciplinar por meio do jogo de areia, fazendo 

                                                 

6
 LICERE é um periódico especificamente dedicado a discutir a temática do lazer, em suas múltiplas dimensões, 

e a partir de uma ótica multidisciplinar. Foi lançado com dois intuitos básicos: a) preencher uma lacuna na área, 

uma vez que não existiam, em nosso país, publicações periódicas dedicadas exclusivamente ao assunto; b) 

contribuir para o avanço das discussões, ao dar visibilidade à crescente produção acadêmica (seja eminentemente 

teórica, fruto de discussões conceituais e de pesquisas realizadas ou resultado de reflexões entabuladas a partir de 

experiências de intervenção), reflexo do aumento do número de teses de doutorado, dissertações de mestrado, 

monografias de especialização e graduação, assim como da ação de grupos de pesquisas organizados.  
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uma relação das vivências ludopoiéticas com o processo de autoformação humanescente na 

pós-graduação de educação em uma instituição pública federal (CAVALCANTI, 2008a). 

Assim, verifica-se uma necessidade acadêmica, epistemológica e metodológica em se 

aprofundar a temática no estudo em questão, considerando-a como um processo singular na 

vida das pessoas. 

Esse processo autoformatvo na vida desses adolescentes não ocorre apenas na instância 

escolar; constrói-se em outros espaços de interação onde aspectos como o prazer e a liberdade 

possam permear as ações. Dumazedier (1999, p.12) conceitua o lazer como “[...] o tempo de 

uma autoformação permanente e voluntária muito mais séria que a formação imposta pela 

escola em crise, ou então será reduzido a uma simples recreação pela extensão e pela reforma 

da educação escolar”. A afirmação do autor parte da realidade de que nas escolas não são 

oportunizados momentos em que os educandos possam desfrutar da ludicidade e do lazer, 

pois, para muitos, o lazer ainda é visto como algo distante da escola e sem importância na 

vida do homem. Assim, o autor enaltece que "a autoformação coletiva ou individual de uma 

pessoa supõe uma autolibertação dos determinismos cegos, fonte de estereótipos, de idéias 

feitas e de preconceitos, produzidos pela estrutura social" (DUMAZEDIER, 1980, p.16). 

 Diante dessa realidade educacional, acreditamos que a autoformação humana na 

perspectiva da ludopoiese do indivíduo, no ambiente escolar, pode ocorrer por meio de uma 

intervenção vivencial, sendo a ludicidade o eixo principal da educação pelo e para o lazer. Na 

perspectiva de uma educação para o lazer, considera-se que as vivências do lazer podem ser 

desenvolvidas como uma abordagem transdisciplinar da educação, a partir dos interesses 

culturais do lazer. Dumazedier (1975) propõe cinco interesses culturais do lazer: o físico-

esportivo, o manual, o intelectual, o social e o artístico. Posteriormente, essa classificação foi 

ampliada, incluíndo o lazer turístico (CAMARGO, 1989) e o virtual (SCHWART, 2004). 

Neste estudo, a classificação cultural do lazer apresenta-se de acordo com as pesquisas 

do sociólogo Joffre Dumazedier (1975), por concordar-se que tais características auxiliam no 

entendimento do significado do lazer no cotidiano das pessoas, nos diferentes momentos e nas 

distintas faixas etárias.  

Um dos desafios desta pesquisa foi concentrar a atenção e o envolvimento do 

estudante residente numa proposta de trabalho numa perpectiva transdisciplinar, diferenciada 

das então desenvolvidas pela instituição, e, acima de tudo, podendo ajudá-lo a se sentir e a se 

imaginar como Ser que mantém uma relação consigo, com o meio e com o planeta. Que a 

vida possa, a partir dessas experiências, tornar-se mais bela e ser vivida, em suas diferentes 

dimensões, com a criação de seus momentos de lazer de maneira lúdica e plena. 
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A contribuição epistemológica desta pesquisa se configura como um referencial 

teórico acerca da temática do lazer quanto à autoformação ludopoiética e as suas implicações 

no contexto escolar, em particular num meio onde o sujeito mantém uma convivência diária 

em comunidade, dividindo cotidianamente seu espaço com outros sujeitos, compartilhando, 

sentimentos e emoções; enfim, construindo relações significativas na vida presente e na futura 

na autopoiese do lazer. 

Esse estudo também cumpre papel relevante para as instituições públicas federais, a 

seus dirigentes e residentes, principalmente àquelas que oferecem moradia estudantil, uma vez 

que apresenta uma nova perspectiva da ressignificação do conceito e da importância do lazer 

e do lúdico na vida, para essas instâncias educativas.  

 

 

1.4 IDENTIFICANDO OS FERTILIZANTES DO PLANTIO 

 

 

No processo de manejo e preparação do solo para o cultivo, faz-se necessário o uso de 

tecnologias, implementos, fertilizantes, bem como a seleção das sementes. Desses, destaca-se 

a importância dos fertilizantes, já que na ausência de condições ideais, como luminosidade, 

temperatura, água, são eles que garantem os nutrientes para o crescimento saudável.  

Nesse sentido alguns fertilizantes utilizados garantem a produtividade epistemológica 

da cultura, pois enquanto pressupostos teóricos, embasam, sustentam e direcionam a 

florescência da colheita. Dentre esses fertilizantes destacam-se: 



36 

 

 

 

 

 

 

 

  Capacidade do ser vivo de autoproduzir-se como sistema 

auto-organizativo (MATURANA E VARELA, 2001).  

 

 

Autopoiese 

  Fenômeno humano que expressa o sentimento de beleza 

e estética do ser em sua relação harmoniosa com o meio 

(SCHILLER, 2002).  

  Organização necessária nas ações do indivíduo, que 

possibilite o crescimento do potencial humano para uma 

produção social ulterior, a longo prazo, que ele seja, em toda 

acepção da palavra, a preparação integral, individual, 

inteligente, ao mesmo tempo física e psiquica, e não somente 

técnica, para a produção do amanhã (FREINET, 1998). 

  Construção permanente que ocorre ao longo da vida, 

formando indivíduos críticos, autônomos, responsáveis e 

felizes em sua inteireza, capazes de transformar a sociedade 

(FREIRE, 1996).  

  Foco irradiante primeiro e principal da educação, 

fenômeno capaz de envolver e mover os indivíduos por meio 

de suas emoções e de seus sentimentos, em sua totalidade 

(ASSMANN, 1995).  

  Expressão de liberdade, escolha e satisfação refletidas nas 

ações lúdicas, sensíveis e criativas do homem em seu tempo 

livre, em suas relações consigo e com universo 

(DUMAZEDIER, 1999).  

  Reinvenção do tempo e das práticas diárias pautadas na 

alegria de viver (CERTEAU, 1994).  
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1.5 DELIMITANDO O CANTEIRO A SER CULTIVADO 

 

 

No processo de semear, diferentes são as culturas desenvolvidas. Nele encontramos 

os canteiros da saúde, educação, moradia, lazer. No entanto, apesar da diversidade de áreas, 

solos, práticas desenvolvidas, esse estudo limita-se aos canteiros da educação e do lazer, com 

os quais buscou-se descrever e interpretar as vivências de lazer mais significativas no 

cotidiano de uma moradia estudantil e os respectivos processos de autoformação ludopoiética 

na vida dos estudantes residentes. Foi realizado na Escola Agrícola de Jundiaí, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no período de 2007 a 2008, envolvendo 25 

estudantes que residiam em moradia estudantil dessa escola e faziam o curso técnico em 

Agropecuária em concomitância com o Ensino Médio da educação básica.  

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

A estrutura desta pesquisa está organizada em seis capítulos. Cada capítulo é 

introduzido por um cenário que retrata simbolicamente o sentido e significado da metáfora do 

semear que acompanhará o conjunto da obra, assim descrito: 

O Capítulo 1, Lançando olhares sobre os campos do lazer, inicia-se pela 

apresentação autobiográfica da autora, tratando das influências deste estudo bem como dos 

aspectos que fundamentam sua configuração geral, em que se mostram a problemática do 

estudo, objetivos, pressupostos teóricos e a delimitação do estudo. 

O Capítulo 2, Os Fertilizantes para o semear, reúne as teorias que alicerçam a 

construção epistemológica, o que chamamos de fertilizantes do estudo, bem como as quatro 

seções que apresentam as categorias estruturantes da tese. 

O Capítulo 3, Os Percursos trilhados para o plantio e o manejo do semear, aponta 

a escolha e os caminhos metodológicos mais adequados para o desenvolvimento do estudo. 

Está dividido em oito seções, nas quais apresentamos o local, os participantes, os 

instrumentos e como foram coletados os dados, a pesquisadora e as vivencialidades do lazer. 

O Capítulo 4, A Descrição e análise da colheita ludopoiética dos solos cultivados, 

dividido em duas seções traz uma análise a partir dos fenômenos observados nas descrições e 

cenários construídos no jogo de areia, revelando como os participantes do estudo vivenciaram 

o lazer ludopoiético em diferentes momentos do cotidiano escolar.  
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O Capítulo 5, A Expansão das vivências ludopoiéticas, apresenta, analisa e discute 

os etnofenômenos a partir dos fenômenos suscitados e nos depoimentos escritos e orais dos 

participantes do estudo. 

O Capítulo 6, Celebrando a colheita: as árvores do lazer autopoiético, apresenta as 

considerações finais, ressignificações, observações e revelações que merecem ser destacadas e 

avançam, sugerindo outros olhares acerca das vivências  do lazer em moradia estudantil e na 

vida, para possíveis manejos e semeaduras da autopoiese do lazer. E, finalmente, as 

conclusões e recomendações para futuras pesquisas. 

Desejo que a alegria permeada durante a construção desse estudo e, principalmente 

durante as experiencialidades ludopoiéticas, descritas no transcorrer da nossa tese, como 

vivências ludopoiéticas, possibilitem o florescimento e espalhem-se nos canteiros da vida das 

pessoas o lazer autopoiético. 

 



 

 

2 OS FERTILIZANTES PARA O SEMEAR 

 

 

 

 

 

Fonte: Narla Musse 

 

 

 

Eu sou a fonte original de toda 

vida. Sou o chão que se prende à 

tua casa. Sou a telha da coberta de 

teu lar.A mina constante de teu 

poço.Sou a espiga generosa de teu 

gado e certeza tranqüila ao teu 

esforço.Sou a razão de tua vida.  

 

Cora Coralina 
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No cenário de abertura desse capítulo, demonstramos a dialogicidade evidenciada 

entre as narrativas de vida, o fluxo energético proporcionado pelos processos de interação 

com a natureza, as leituras, as vivências na Base de Pesquisa da Corporeidade anteriormente 

descritas com a necessidade de teorizar esse processo de conhecimento e autoformação. Essa 

representação simbólica construída no jogo de areia, com miniaturas evoca os lugares, objetos 

e pessoas que me inspiraram na construção desta pesquisa e que hoje com o aprofundamento 

teórico-metodológico ganham um sentido mais profundo e significativo. É, portanto a 

imagem que evidencia o início do processo de semeadura e revela a importância dos 

fertilizantes que nutrem o ciclo do semear. 

 

 

2.1 DO CORPO À CORPOREIDADE 

 

 

A concepção do corpo, o lugar que ele ocupa na sociedade e sua presença no 

imaginário de cada sujeito sofreu modificações com o decorrer da história humana. Na Idade 

Média, quando o corpo recebeu uma forte influência da religião católica, revelando-se com 

distintas significações, visualizava-se uma “idolatria divina” sobre o corpo e, em 

conseqüência, uma separação entre corpo (res) profano, e espírito (cogito) sagrado. Nesse 

cenário, o corpo foi definido como instrumento das relações sociais, e suas características 

físicas como altura, cor da pele, peso, entre outras características contribuíam para a indicação 

da função que o sujeito exercia na sociedade feudal (GÉLIS, 2008).  

Por meio do corpo e pelo corpo, movido pela atividade emocional e a intelectiva, nas 

mais diferentes circunstâncias, experienciamos o processo contínuo de construção e 

reconstrução de nós mesmos, ou seja, de consciência do corpo-Ser. Mas, para o Ser humano 

pensar o corpo nesse contexto, isto é, na totalidade vivida, muitos foram e são os estudos 

sobre corpo e corporeidade construídos e reconstruídos ao longo da história do homem 

(FEATHERSTONE; TURNER, 1995). 

A moral cristã impedia ou tolhia as práticas corporais que tinham como foco o culto ao 

corpo, uma vez que a alma devia permanecer pura, como reforça Falk (1985) quando afirma 

que havia um esforço da Igreja no sentido da castidade e da pureza da alma, contra os males 

da carne e outros vícios mundanos, cada vez mais voltados para uma idéia de corpo como 

sede do pecado humano. Segundo Matos et al (2004), nesse contexto histórico o corpo foi 

considerado perigoso, em especial o corpo feminino, visto como um "lugar de tentações", 
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corroborado por Gélis (2008, p. 20) quando afirma “se ouve incessantemente dizer que é pelo 

corpo que ele corre o risco de se perder [...] o pecado e o medo, o medo do corpo, 

principalmente o medo do corpo da mulher”.   

Na Renascença, fase marcada pela releitura de pensadores clássicos da ciência 

moderna, e já sem o viés religioso, o corpo começa a adquirir um novo significado, passando 

a ser foco de estudos de base científica, nos quais a disciplina e o controle das práticas 

corporais formaram os preceitos principais com ênfase na saúde corpórea. Assim, o corpo 

passa de corpo a ser salvo pela igreja a corpo a ser tratado pela medicina. 

Assim, o dualismo que opõe corpo e espírito, descrito primeiramente por Platão, 

afirmava ser o corpo o cárcere da alma. Descartes (1999), por sua vez, imerso no contexto das 

ciências naturais, na forma que constituía o homem em duas partes, postulou a separação total 

entre mente e corpo, cabendo o estudo da mente à religião e à filosofia, e o estudo do corpo às 

pesquisas científicas. Para esse filósofo, o corpo fazia parte do mundo material, e era uma 

máquina, não havendo propósito, vida ou espiritualidade na matéria. Descartes deu ao 

pensamento científico sua estrutura geral a concepção da natureza como uma máquina 

perfeita, governada por leis matemáticas (CAPRA, 1986). 

Todo esse movimento materializou uma perspectiva de conhecimento em que a 

dimensão religiosa e tudo o que não emanava da razão humana foram para outra dimensão, a 

da intuição, da superstição e das credulidades sem limite, ou seja, uma dimensão oposta à do 

conhecimento científico, a qual deixou, até os dias atuais, fortes marcas na concepção de 

corpo, criando assim, como revela Pierrakos (1990, p. 40) “um abismo entre humanidade e 

natureza, entre intuição e razão e entre a pessoa humana e o eu interior”.  

 Na atualidade volta-se a falar muito em corpo e corporeidade, relacionando-os às 

questões da ecologia, do autorreconhecimento, da visão holística e globalizada de mundo. 

Nesse sentido, busca-se valorizar o Ser no próprio corpo, ou seja, estimular o homem a 

valorizar-se em sua essência, na perspectiva da autoformação humanescente. 

 Vive-se num mundo de um novo paradigma: a visão ecológica, concebida como um 

todo integrado, “e não como uma coleção de partes dissociadas”, como afirma Capra (2006, 

p. 25, destaque do autor) e o autor continua esclarecendo sobre este novo paradigma: 

 

Pode também ser denominado visão ecológica, se o termo “ecológica” for 

empregado num sentido muito mais amplo e mais profundo que o usual. A 

percepção ecológica profunda reconhece a interdependência fundamental de 

todos os fenômenos, e o fato de que, enquanto indivíduos e sociedades 

estamos todos encaixados nos processos cíclicos da natureza (e, em última 

análise, somos dependentes desses processos).  
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Esse paradigma vem se consolidando nos estudos da física quântica e da teoria da 

relatividade, tendo em comum a visão de totalidade entre quem observa e o que é observado. 

Ambas as teorias “trouxeram uma nova compreensão da estrutura da matéria ao dissolver o 

mundo físico num conjunto de feixes dinâmicos de energia” (MORAES, 2003, p.148), a qual 

vibra e se move participando da transformação de objetos por meio de interconexões, 

assemelhando-se a uma grande teia ou uma rede. Como afirma Capra (2002, p. 267) sobre a 

concepção sistêmica e unificada da vida no padrão de uma rede “desde as redes metabólicas 

dentro da célula até as teias alimentares dos ecossistemas e as redes de comunicação da 

sociedade humana – os componentes dos sistemas vivos se interligam sob a forma de rede”. 

E, nós, seres humanos, como devemos nos situar frente a esse novo paradigma? De que 

maneira nossa corporeidade pode se revelar frente aos novos desafios? Buscando respostas 

para esses questionamentos, encontramos os estudos acerca da corporeidade e da 

humanescência. 

Tais estudos estão sendo desenvolvidos na Linha de Pesquisa Corporeidade e 

Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN buscando inspiração na 

metáfora da Teia de Aranha que apresenta nos seus três primeiros raios a ludicidade, a 

criatividade e a sensibilidade.  

A partir do primeiro raio lançado formando a borda superior que representa a 

reflexividade autobiográfica e depois dos três raios centrais constituindo uma triangulação 

vivencial – lúdica, criativa e sensível, as bordas laterais e inferior propiciam a sustentabilidade 

epistemológica da teia representando a reflexividade vivencial. Os demais raios que se 

expandem do centro para as bordas representam diferentes áreas de conhecimento que 

dialogam com a corporeidade. O processo de construção do conhecimento utilizado nesse 

sistema metafórico é realizado de modo espiralado, do interior para o exterior, indicando a 

nossa perspectiva recursiva que é a humanescência (CAVALCANTI, 2008a). 

Ao mesmo tempo, buscamos aporte teórico na pedagogia da autonomia e na 

pedagogia da esperança apresentadas por Paulo Freire (1996; 2005), por concordar que a 

história e a existência humana como feixe de possibilidades e virtualidades, podem pela 

prática histórica ser levadas à concretização.  
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Na obra O que é a Vida? publicada em 1943, o físico Schrödinger, 

tenta compreender os fundamentos físico-químicos da organização 

biológica dos seres vivos. Mas, apesar dos avanços obtidos nos 

estudos e pesquisas, muitos cientistas continuam se dedicando a 

responder a tal questão nos dias atuais, pois muitos mistérios e 

transformações acontecem nas interações cotidianas. Percebe-se, cada 

vez mais, a necessidade de nos compreendermos como seres 

autopoiéticos, capazes de nos autoproduzir e transcender.  

 

 

No sentido de a pessoa interagir na vida, no mundo e expressar sua corporeidade em 

sua força vital, reportamo-nos a Pierrakos (1990, p. 27) quando fala de sua compreensão do 

desenvolvimento da capacidade humana de amar e transcender. Diz o autor: 

 

 
A Essência é a capacidade humana total, uma massa vital e luminosa, a fonte 

e a consciência da força vital. A Essência tem completa unidade. Não existe 

dualidade nesse primeiro nível de realidade, nenhum isso ou aquilo, nenhum 

bom ou mau. É uma operação vibratória indivisível, um processo no qual 

cada pessoa conhece instintivamente a verdade, sentido o pulso da vida. As 

características qualitativas dos movimentos da Essência são as emoções 

positivas primais, ou movimentos para fazer contato e unificar a pessoa com 

o mundo exterior. Elas podem ser resumidas numa expressão sublime: amor.  
 

 

Para nós, o corpo é mesmo uma dimensão energética com a qual o homem experiencia 

a vida, constrói relações e faz-se presente no mundo. Um corpo que sente, que toca, vê, ouve, 

que se move pela emoção, que se expressa a partir do que pensa e sente. Um corpo que dança 

a existência pela vivência da corporeidade. Concordamos com o autor ao considerar o corpo e 

sua corporeidade os fundamentos da existência humana. Sobre essa mesma dimensão 

energética, o autor argumenta: 

 

 
O ser humano possui uma capacidade ilimitada para expandir a consciência, 

que é sua principal característica. A condição real e natural da vida é alegria 

e realização. à medida que não conseguimos chegar à realização, precisamos 

compreender que bloqueamos o fluxo de consciência e energia positiva, que 

é âmago da Essência. Na verdade, a Essência exprime e é a espiritualidade 

do ser humano (PIERRAKOS, 1990, p.273/274). 

 

 

Acreditamos que o sujeito necessita se reconhecer como tal, visando atingir um nível 

energético capaz de trazer para sua vida e a da humanidade mais alegria e liberdade para 

extravasar suas emoções e sentimentos, ao longo de sua existência. 



44 

 

Apesar de existir, nas teorias e pesquisas, um esforço para entender o corpo e a 

corporeidade do Ser, pode-se observar que a visão de corpo do indivíduo está associado a 

camada social a que ele pertence, ao modo como ela vê as diversas manifestações corporais, 

como a sexualidade, a dança, as atividades esportivas, as terapias, dentre outras. Assim, 

multiplica-se a literatura a respeito da saúde fisiológica, da sexualidade e da beleza estética do 

corpo. Parece que, tanto tempo submetido ao controle de um racionalismo dominante, ele 

agora se rebela e se transforma no foco das atenções.  

Este corpo é o centro das atenções na cultura de consumo, tão crescente na atualidade 

como afirma Featherstone (2010) sobre a imagem corporal que está relacionada a forma como 

a pessoa se vê frente ao olhar dos outros. Para o autor, esta visão é baseada em suposições 

populares fisionômicas do corpo, especialmente o rosto, que representa um reflexo de si 

mesmo, ou seja, o caráter interno de uma pessoa ou personalidade se revela em seu corpo ou 

aparência exterior. Assim, a sociedade de consumo se entrega às técnicas de transformação 

que poderá resultar automaticamente em uma imagem corporal mais positiva e aceitável. E 

esta sociedade de consumo tem uma grande contribuição dos adolescentes que, na maioria das 

vezes não estão satisfeitos com sua imagem corporal. 

Featherstone e Turner (1995) trouxeram uma relevante contribuição para essa 

discussão na revista Body & Society por meio de uma série de debates, decorrentes de estudos 

do corpo e da corporeidade nas diferentes áreas de conhecimento e apontam que a 

fragmentação do corpo na cultura de consumo e sua reconstrução através da moda, 

cosméticos e manutenção do corpo refletem temas típicos do pós-modernismo. Para esses 

debates, os autores contaram com estudiosos como Nietzsche, Heidegger Husserl, Freud, 

Mauss, Schilder e Bataille enfatizando seus legados, para o estudo e compreensão do corpo na 

sociedade. 

As pesquisas de Featherstone e Turner (1995) afirmam que apesar de o corpo ter se 

configurado nas áreas das ciências humanas e das sociais, esse interesse surgiu de maneira 

desequilibrada, considerando que as pesquisas sobre o corpo concentram-se em algumas 

áreas. A primeira área apresenta um interesse geral no significado simbólico do corpo e o uso 

do corpo como representação simbólica, bem como a importância do corpo no discurso 

metafórico. Todas as nuances do corpo ocorrem no contexto cultural ao qual o sujeito está 

inserido. As formas de andar, sentar, cumprimentar o outro, são significativos da cultura.  

A segunda área tem sido pouco desenvolvida, diz respeito à análise do papel ativo do 

corpo na vida social. Nessa área Merleau Ponty (1999) procurou ir além dos dualismos, como 

natureza-cultura e mente-corpo, mostrando que o corpo é mais que um mero objeto.  
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A terceira área analisa as diferenças entre gênero e sexo, é a que mais tem se 

desenvolvido. Nela, apesar de uma série de tradições distintas, existe um consenso ao afirmar 

que embora as diferenças sexuais fundamentadas nos aspectos físicos (anatômicos, biológicos 

e fisiológicos) e gêneros são considerados uma diferenciação sociocultural de funções e 

papeis masculinos e femininos. Em suma, observou-se que o sexo é socialmente construído. 

Ao tratar das diferenças de sexo e gênero cabe ressaltar o risco da gravidez na adolescência, 

que envolve o corpo e a corporeidade promovendo modificações significativas nos aspectos 

físicos do corpo, representando uma problemática social.  

Wahn e Nissen (2008) realizaram uma pesquisa envolvendo mães adolescentes e 

afirmam no grupo investigado, as adolescentes tinham baixa auto-estima e sintomas 

depressivos, que influenciam negativamente na capacidade de lidar com a maternidade. Para 

as autoras, estas mães adolescentes necessitam de apoio para que possam assumir sua nova 

condição, possibilitando que seus filhos nasçam saudáveis. E neste sentido, Pike (2007) 

discute como a participação em atividades desportivas pode retardar a atividade sexual e 

assim, reduzir a gravidez na adolescência, fortalecendo a importância de se pensar o corpo em 

sua inteireza do sentipensar. 

A quarta área trata da relação entre o corpo e a tecnologia, esclarecendo que o 

desenvolvimento da tecnologia, em uma possível substituição do corpo, leva em consideração 

o avanço da engenharia genética e outras técnicas de dispositivos artificiais, e, mais recentes 

de implantes de órgãos do corpo humano. Neumann (2010) discute a questão das próteses em 

suas mais variadas formas, enfatizando a questão das próteses das partes humanas como pés, 

pernas e mãos. A autora discute, sob o olhar da fenomenologia, a forma de interação dos 

sujeitos com seu novo corpo. 

A quinta área, mais voltada para a sociologia do corpo, é altamente desenvolvida nos 

estudos relacionados à saúde e à doença. Recebeu uma grande influência dos estudos de 

Michel Foucault (1987) sobre o desenvolvimento do corpo e a organização do estado da 

saúde. 

Por fim, a sexta área dá uma atenção especial ao corpo e à sociologia do esporte. 

Além da atuação de quem joga, trata da participação de quem assiste como espectador e do 

envolvimento das emoções. Essa relação permite a imersão do indivíduo no corpo coletivo, 

mostrando-se o sentimento de euforia nos eventos desportivos. 

No estudo de Featherstone e Turner (1995) percebe-se uma preocupação com as 

manifestações do corpo, em diferentes concepções e culturas, na sociedade ocidental, 
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contribuindo para o avanço de uma maior e melhor compreensão do corpo humano como uno 

(carne, espírito, alma), isto é, como uma unidade, em suas diferentes dimensões. 

Falk (1985) manifesta seu pensamento acerca do corpo e corporeidade reconhecendo 

a sua historicidade ao longo do tempo. A historicidade do corpo e da corporeidade é 

estruturada o um plano no qual o corpo é relacionado ao “outro”: espírito, alma, razão e o “si” 

(ego). A mudança histórica destas oposições binárias é relacionada a crescente 

instrumentalização do corpo, considerada a partir de dois aspectos: o próprio corpo e o corpo 

de outro. 

Em Merleau-Ponty (1999) encontramos concepções com as quais comungamos e que 

ajudam a responder a alguns questionamentos. Esse autor reconhece a necessidade de se 

construírem novos conceitos que possam ampliar a compreensão da existência a partir da 

vivência corporal, que no nosso estudo consideramos como vivência corporal lúdica. Nesse 

sentido, ele apresenta a noção de corpo próprio, contrapondo-se à noção cartesiana de corpo-

objeto, buscando superar o discurso que situa o corpo como inferior à consciência. Afirma 

que a sensação e a percepção não são elementos inferiores à evidência racional, sendo ambas 

imprescindíveis ao processo do conhecimento.  

Nos estudos sociológicos do corpo, na busca da compreensão das lógicas sociais e 

culturais, envolvendo a extensão e os movimentos do ser humano, o corpo passa a ser 

incluído no contexto existencial, sendo a dimensão com a qual atribuímos significado ao 

mundo. Nesse sentido, Le Breton (2006, p.7) afirma que a existência é corporal. E justifica: 

 

 
Moldado pelo contexto social e cultural em que o ator se insere, o corpo é o 

vetor semântico pelo qual a evidência da relação com o mundo é construída: 

atividades perceptivas, mas também expressão dos sentimentos, cerimoniais 

dos ritos de interação, conjunto de gestos e mímicas, produção da aparência, 

jogos sutis da sedução, técnicas do corpo, exercícios físicos, relação com a 

dor, com o sofrimento, etc. 

 

 

Neste estudo, o corpo assume seu papel de existência e expressão, sendo revelado em 

sua corporeidade pela singularidade própria de cada um, revelando assim em sua história, 

emoções e sentimentos, isto é, seu sentipensar (MORAES e LA TORRE, 2004). 

Essa existência materializada em seus inúmeros movimentos nos transporta para uma 

análise mais abrangente de “ser” com o corpo. Nesse sentido, o corpo é compreendido como 

repertório de experiências vividas, que vão estruturar sua conduta, sua personalidade, enfim 

seus apelos emocionais. O corpo é visto como unidade. Nos estudos da Educação Física e da 
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Corporeidade, Gonçalves (1994, p 99) também destaca a compreensão do homem nessa 

dimensão de unidade. Para ela, 

 

 

[...] na unidade dialética da experiência de ser-no-mundo, podemos focalizar 

o momento da experiência da interioridade. Nessa experiência, o homem 

percebe a si mesmo como uma unidade e como possuindo uma identidade 

que permanece por meio do tempo e das mudanças. Em todas as nossas 

experiências, pensamos, sentimos e agimos, ao mesmo tempo que intuímos 

que essas três formas de ser emergem de uma única origem: o nosso Eu . 

 

 

Através do comportamento e dos gestos do corpo, vislumbramos toda uma influência 

social e emocional que afeta a atuação de seus movimentos, de suas atitudes, padronizando 

seus interesses, suas vontades, e devido a qual o corpo, muitas vezes, torna-se um objeto, 

apresentando uma imagem preestabelecida pela sociedade.  

Entretanto, buscamos no corpo adolescente, em sua totalidade, um ser vivo, vibrante, 

suas percepções, sensações e a maneira singular que apresenta para encarar tantas 

transformações e desafios, frente às diversidades da vida cotidiana.  

Nesse sentido, na educação, compreendemos que a corporeidade deve ser foco 

irradiante primeiro e principal, fenômeno capaz de envolver e mover os indivíduos, por meio 

de suas emoções e de seus sentimentos, em sua totalidade (ASSMANN, 1998). Além disso, 

observamos que os estudos sobre a teoria de fluxo de Csikszentmihalyi (1999) reforçam e 

complementam a proposição de Assmann (1998), pois mostram a necessidade que o sujeito 

tem de vivenciar corporalmente o conhecimento e atingir o fluxo energético, emocionando-se 

e possibilitando uma aprendizagem verdadeiramente significativa e duradoura em sua vida. 

Nesse jogo vibracional, o homem pode encantar-se com a vida, descobrir suas 

potencialidades, porque se reconhece como sujeito belo e criativo. 

A corporeidade tece a existência do Ser com os fios da vida, fios que dão sentido ao 

Ser na vida, de modo a permitir a emergência da humanescência, essa capacidade do Ser 

irradiar a sua luminosidade para o outro e para a vida. Adotando uma linguagem metafórica 

da teia da aranha, esses fios são: a reflexividade autobiográfica, a ludicidade, a criatividade, 

a sensibilidade, a reflexividade vivencia e a humanescência (CAVALCANTI, 2008). 

Cada fio mostra um significado na teia da corporeidade e na vida da pessoa, 

iniciando com a reflexividade autobiográfica. Esta diz respeito ao conhecimento que o sujeito 

tem da sua própria história de vida, ou seja, à construção do conhecimento ao longo da vida, a 
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sua própria consciência. As memórias refletidas dessas histórias vividas passam a fazer parte 

de seu acervo corpóreo de vida. São memórias importantes, que deixam marcas tatuadas no 

corpo e na corporeidade. Para Josso (2004, p. 59): 

 

 
O processo do caminhar para si apresenta-se, assim, como um projeto a ser 

construído no decorrer de uma vida, cuja atualização consciente passa, em 

primeiro lugar, pelo projeto de conhecimento daquilo que somos, pensamos, 

fazemos, valorizamos e desejamos na nossa relação conosco, com os outros 

e com o ambiente humano e natural. 

 

 

Portanto, observamos que o processo autobiográfico traz à tona uma reflexão 

consciente do indivíduo por meio da construção e reconstrução das histórias vividas e 

externalizadas no seu dia-a-dia, possibilitando a tomada de consciência, um 

autorreconhecimento de si e novas orientações para sua caminhada de vida. 

A autoformação com ênfase na criatividade e imbricado no fio da sensibilidade da 

teia da corporeidade, e como componente da essência humana, mobilizados por meio da 

experienciação dos sentidos, são capazes de impulsionar o Ser a se reconhecer na sua 

multidimensionalidade e a se expressar de infinitas formas de ser, sentir e estar no mundo 

(PIRES, 2000; SCHILLER, 2002; DAMÁSIO, 2004;). 

O papel da criatividade na vida humana tem sido investigado por muitos autores, 

com destaque para os estudos de Csikszentmihalyi (1996) que investigou a criatividade na 

vida de pessoas reconhecidas como criativas. O autor afirma que a criatividade não está no 

sujeito, não é um fenômeno individual. Ela é construída por meio da interação entre o criador 

e o seu contexto vivencial. A sensibilidade entendida como o conjunto dos nossos sentimentos 

e sensações e do modo como o sujeito os experimenta, envolve as informações que os 

sentidos recebem do mundo externo, tornando-se uma via de acesso a esse mundo 

(DAMÁSIO, 2004). É o modo de estabelecer relações com as coisas, exatamente por ser um 

modo como se experimenta o corpo e os demais corpos. Portanto, é a maneira como se olha 

para as coisas, como se ouve, mas também como as coisas são pensadas. 

A reflexividade vivencial como último fio que participa da teia da corporeidade, 

implica no princípio transdisciplinar e mobilizador das potencialidades e capacidades 

humanas, envolvendo o sujeito num processo formativo, no qual a atribuição de sentidos e a 

compreensão do mundo como um processo sistêmico se dá a partir da vivencialidade do 

conhecimento, no espaço-tempo, num intenso sentipensar (MORAES, 2004; CAVALCANTI, 

2008).  
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Assim, tecendo a teia da corporeidade com seus primeiros fios lançados, 

sensibilidade, criatividade e ludicidade, o Ser em movimento expande  sua luminosidade, 

podendo participar de uma sociedade com mais justiça, solidariedade e cidadania planetária. 

Pois, como afirma Keleman (1994, p.94): 

 

 

O ser humano não é uma entidade cristalizada, nem uma imagem de 

perfeição ou uma criatura fadada a resolver conflitos ou viver em dualidade, 

oscilando entre luz e sombra, o bem e o mal, o racional e o irracional, o 

sagrado e o secular. [...] Somos um processo biológico que pensa, sente, tem 

necessidades, é capaz de respostas altamente especializadas, sonhar e agir. 

Somos uma cadeia de eventos, todo um sistema ecológico com muito 

ambientes vitais, desde lagunas pulsantes e arcaicos oceanos bioquímicos até 

os altamente complexos sistemas de ação cérebros-órgão. Estamos 

continuamente em movimento, continuamente em formação, reorganizando 

a nós mesmos e aquilo que nos cerca. 

 

 

E, assim, essa forma de viver e transformar o mundo com mais significado, no 

campo individual e no da coletividade, será mais verdadeira quando se corporalizar em novas 

formas de ser, de sentir, de pensar, de valorizar, de agir, de rezar, de modo que seja irradiado 

o que há de mais belo em cada um de nós, deixando transparecer na corporeidade o amor e a 

solidariedade. 

Entendemos, portanto, a corporeidade como campo energético que pode se revelar 

pela interação do Ser com o outro, com o meio e com o cosmos. Com a corporeidade o sujeito 

atribui sentidos e significado a sua ação e a suas aprendizagens no mundo. Essa capacidade de 

autocriar-se, que é uma condição do humano, faz parte do processo vital, possibilitando a 

construção de um mundo novo, baseado nas experiências vividas durante diferentes fases da 

vida, por meio de uma efetiva interação entre as pessoas e o meio. E, essa maneira de interagir 

com os outros, com mundo e com o cosmo é determinada na nossa corporeidade.  

 

2.2 DA LUDICIDADE À LUDOPOIESE 

 

Um grupo de adolescentes brinca próximo ao açude. Correm, gritam, se abraçam e dão 

muitas risadas. Estão felizes, deixando que a brincadeira os envolva. Esta cena pode ser 

recente ou pertencer aos primórdios da nossa civilização. O espaço e o tempo podem mudar, 

mas a ação do brincar é uma das mais primitivas do homem. Mas esta ação também é 
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encontrada entre os seres irracionais, como afirma Huizinga (2005, p. 3) “os animais brincam 

tal como os homens”, são lúdicos e vivem sua ludicidade. 

A ludicidade, como fenômeno interno do homem, está presente em todas as etapas da 

vida. O termo lúdico, que tem origem na palavra latina ludus, significa jogo, o que revela a 

sua existência desde os primórdios da civilização na dinâmica humana.   

Para compreendermos o lúdico na vida do homem nos aproximamos dos estudos de 

Huizinga, na sua obra Homo Ludens (2005), que aponta o papel do jogo na vida do ser 

humano e como elemento da cultura; e dos estudos de Callois (1986), principalmente na 

apresentação das categorias do jogo, ressaltando o tipo de experiência que o jogo pode 

proporcionar, nas suas diferentes situações. Huizinga (2005, p.33) afirma que,  

 

 

O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária e, exercida dentro de 

determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 

concedidas, mas absolutamente obrigatórias, dotadas de um fim em si 

mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma 

consciência de ser diferente da „vida quotidiana‟.  

 

 

Esses três elementos que caracterizam o jogo, segundo Huizinga (2005), são úteis 

para se analisar as estratégias de planejamento e aplicação das atividades lúdicas, como 

também para saber melhor como aproveitá-las. Callois (1986) concorda em parte com as 

ideias preconizadas por Huizinga, discordando com relação aos jogos de azar, por entender 

que Huizinga excluíra estes em sua definição de jogo. Estabelecendo, a partir daí, 

características próprias para o jogo, como uma atividade livre, separada da vida cotidiana, 

incerta, regulamentada e fictícia e enfatiza também a necessidade de igualdade de 

possibilidades dos jogadores. O autor argumenta que os jogos de azar contribuíam para a 

economia e cotidiano da sociedade (CALLOIS, 1986). Em seus estudos o referido autor 

apresenta quatro categorias do jogo estabelecidas a partir das sensações e experiências que 

proporcionam: Agon, Alea, Mimicry e Ilinx.  

Agon está presente nos jogos de competição, onde a igualdade de oportunidades se 

torna artificial, para que os competidores se enfrentem em condições ideais. A rivalidade é o 

elemento principal e o resultado se estabelece por meio de mérito pessoal: “portanto sempre 
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se trata de uma rivalidade em torno de uma só qualidade (rapidez, resistência, força, memória, 

habilidade, engenho, etc.)” (CALLOIS, 1986, p. 43, destaque do autor).  

Encontra-se nesses jogos o desejo da vitória, pois “a prática do Agon supõe por ele 

uma atenção sustentada, um treino apropriado, esforços assíduos e uma vontade de vencer”. O 

Agon está presente também em fenômenos culturais, visto que “fora dos limites do jogo, se 

encontra o espírito do Agon em outros fenômenos culturais que obedecem as mesmas leis: o 

duelo, o torneio, certos aspectos constantes e surpreendentes da chamada guerra de cortesia” 

(CALLOIS, 1986, p. 45).  

Alea caracteriza os jogos onde a decisão não depende do jogador. O elemento 

principal compreende o acaso, nos quais a habilidade não tem poder e o jogador lança-se ao 

destino: “exemplos puros dessa categoria de jogo são os dados, a roleta, cara ou cruz, jogos de 

cartas, loteria, etc.” (CALLOIS, 1986, p. 48). Para o autor, estes jogos não têm a função de 

fazer ganhar dinheiro aos mais inteligentes, mas de anular as superioridades naturais e 

adquiridas, a fim de possibilitar condições iguais antes que o veredito da sorte seja dado.  

Mimicry caracteriza o jogo no qual se faz presente a ilusão, a interpretação e a 

mímica. Permeados pelo uso de máscaras, o jogo torna-se uma grande representação com a 

construção de diversos personagens. Incluem-se nesta categoria as interpretações teatrais e 

dramáticas, pois “A Mimicry é a invenção incessante” (CALLOIS, 1986, p. 58). 

Ilinx refere-se à busca da vertigem e do êxtase, consistindo em romper por algum 

instante a estabilidade da percepção e da consciência em um pânico voluptuoso: “em qualquer 

caso, se trata de alcançar uma espécie de espasmo, de transe ou de perturbação dos sentidos 

que provoca a anulação da realidade por algo brusco que se torna superior” (CALLOIS, 1986, 

p. 58). 

O jogo é mais do que um fenômeno fisiológico ou um reflexo psicológico, 

ultrapassando uma pura atividade física ou biológica; ele assume uma função primordial da 

vida do ser humano (HUIZINGA, 2005). E sua existência “não está ligada a qualquer grau 

determinado de civilização, ou a qualquer concepção de universo” (HUIZINGA, 2005, p.6). 

Partindo da importância do jogo e da brincadeira na vida, consideramos a ludicidade como a 

expressão corporalizada do lúdico, nas ações cotidianas do homem. Assim, de acordo com o 

referido autor: 

 

 

 

 



52 

 

[...] todo homem e mulher devem viver a vida de acordo com essa natureza, 

jogando os jogos mais nobres, contrariando suas inclinações naturais [...] A 

vida deve ser vivida como jogo, jogando certos jogos, fazendo sacrifícios, 

cantando e dançando, e assim o homem poderá conquistar o favor dos deuses 

e defender-se de seus inimigos, triunfando no combate (HUIZINGA, 2005, 

p. 235) 

 

 

O lúdico, por meio do jogo e da brincadeira, faz parte da essência do homem tornado-

se indispensável nas relações interpessoais. Maturana e Verden-Zöller (2004) afirmam que a 

brincadeira ocorre quando estamos atentos ao que se faz no momento que se faz, e que 

infelizmente, a cultura ocidental tenta negar tal fato, valorizando na brincadeira as 

conseqüências e não a intenção de estarmos brincando. Isso se reflete exatamente na forma 

pela qual nos relacionamos com as pessoas, muitas vezes criando dificuldades nas relações 

interpessoais.  

Devemos compreender a importância do brincar na vida das pessoas, pois ao abrirmos 

espaço para a ludicidade, nas ações cotidianas, ampliaremos a possibilidade de vivermos 

plenamente nossa corporeidade, uma vez que o “lúdico como uma dimensão humana presente 

na corporeidade envolve o gosto pelo belo, o prazer, o viver e o conviver com plenitude” 

(PIRES, 2007, p.1). Esse pensamento se reforça nos estudos de Trigo (2006. p.127) quando 

nos leva a refletir acerca dos projetos de lazer nas instituições e nas nossas vidas: “Você tem 

que começar as coisas partindo do homem, da mulher, que sente, que quer, que dá. Por que 

não buscar as competências de cada um, quais são os pontos positivos, as energias 

positivas?”. Este questionamento deve ser respondido por cada pessoa que abre seu campo de 

energia para vivenciar o lúdico e o lazer no seu cotidiano. 

Nos estudos sobre o lúdico na vida urbana, Redin e Romani (2007) alegam que o 

lúdico é um dos aspectos fundamentais da cultura infantil, apesar de não ser exclusivo do 

mundo infantil, mas próprio do humano, da socialização, da aprendizagem e do 

desenvolvimento da corporeidade infantil. Concordamos com os autores e acrescentamos que 

a partir das observações em nossos estudos acerca das vivências de lazer com adolescentes e 

jovens, o lúdico também está presente na cultura juvenil revelado pela sua corporeidade em 

um processo contínuo da autoformação (PEREIRA, 2008a). 

Na trama da teia da corporeidade, a ludicidade representa o fio do brincar, que 

impulsiona o ser humano para uma vida mais feliz. Assim, esse fenômeno é traduzido nas 

ações vividas e sentidas como necessidade humana, não expressada por palavras, mas 

compreendidas pela fruição, povoadas pela fantasia, pela imaginação e pelos sonhos, que se 
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articulam como teias tramadas com materiais simbólicos no jogo da vida 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1999; HUIZINGA, 2005; SANTIN, 2006).  

No contexto educacional, muitos estudos vêm provocando reflexões sobre o lúdico e 

a ludicidade no processo de ensinar e de aprender envolvendo os diferentes componentes 

curriculares (OLIVEIRA, et al, 2003; ALMEIDA, 2006; CAMPOS, 2006; TEZANI, 2006). 

Tais estudos relacionam o lúdico como aspecto importante na prática docente e recomendam 

o seu uso de forma ampla para o desenvolvimento do aluno.  

Luckesi (1998, p. 2) apresenta uma significativa contribuição quando afirma que, 

 

 
na vivência de uma atividade lúdica, cada um de nós estamos plenos, inteiros 

nesse momento; nos utilizamos da atenção plena, como definem as tradições 

sagradas orientais. Enquanto estamos participando verdadeiramente de uma 

atividade lúdica, não há lugar, na nossa experiência, para qualquer outra 

coisa além dessa própria atividade. Não há divisão. Estamos inteiros, plenos, 

flexíveis, alegres, saudáveis. Poderá ocorrer, evidentemente, de estarmos no 

meio de uma atividade lúdica e, ao mesmo tempo, estarmos divididos com 

outra coisa, mas aí, com certeza, não estaremos verdadeiramente 

participando dessa atividade. Estaremos com o corpo aí presente, mas com a 

mente em outro lugar e, então, nossa atividade não será plena e, por isso 

mesmo, não será lúdica.  

 

 

Essa entrega plena em uma ação, bem como o tipo de experiência é o que 

Csikszentmihalyi (1999) denomina “fluxo”. Assim, o fluxo tende a ocorrer quando as 

habilidades de uma pessoa estão totalmente envolvidas em superar um desafio que está no 

limite máximo do sujeito. A partir disso, verifica-se que quando, são propostos elementos 

desafiadores para o indivíduo, esta pode vir a se transformar em uma experiência que gere 

fluxo, ou mesmo transformar-se em uma experiência máxima.  

Pesquisa realizada por Csikszentmihalyi (1999) verificou a qualidade da experiência 

de fluxo, nas atividades cotidianas, relatadas por adultos e adolescentes. Como resultado desse 

estudo, o autor mostrou que as atividades produtivas como trabalhar em casa ou estudar são 

apontadas como positivas, quanto ao fluxo alcançado na sua realização. E, observou que a 

qualidade da experiência vivida, vem a determinar o resultado positivo, significando assim, o 

estado de fluxo da pessoa. Ainda como parte do estudo citado, o referido autor verificou que , 

em relação às atividades de lazer que envolveram a mídia e o repouso, apesar de serem 

motivadoras, houve pouco fluxo e pouca concentração, o que resultou do baixo envolvimento 

mental em tais ações, consideradas, pelo autor, como passivas.  
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Quanto às atividades de lazer que envolvia a conversa sem compromisso e a 

socialização, foram classificadas como experiências muito positivas, ao passo que o romance 

e o sexo, apesar de se terem enquadrado entre os melhores momentos vivenciados no dia, por 

não se terem enquadrado como ações rotineiras, com exceção de quando se dão em 

relacionamentos duradouros, foram apontadas como não envolvendo muita concentração 

mental.  

Analisando-se o estudo acima apresentado, constata-se que a pessoa precisa saber 

gerenciar seu tempo de maneira a gerar seu próprio lazer, organizando suas atividades diárias, 

valorizando aquelas que contribuem para seu desenvolvimento e que podem trazer-lhe mais 

felicidade e bem-estar, se caracterizando como um processo autoformativo, ou seja, como 

experiências altamente positivas. 

Observamos que para criar e desenvolver seu próprio lazer, como processo 

autopoiético, a pessoa precisa estar aberta ao novo, dialogar com coisas diferentes, com o 

inusitado, enfim, tornar-se mais criativa, mais disponível para as descobertas e realizações.  

A capacidade criativa está, cada vez mais, tornando-se uma exigência na vida das 

pessoas, seja no campo pessoal seja no profissional. Bohm e Peat (1989) mostram que a 

criatividade atua não só através do jogo livre do pensamento como também do movimento 

livre do alerta e da atenção. A criatividade é considerada latente no ser humano, que emerge 

de vivência ao longo da vida, tornando-se uma possibilidade de autorrealização do Ser, que se 

torna capaz de transformar a si e a coletividade (BOHM, 1989; LA TORRE, 2008). 

Os estímulos emitidos pelo meio e pelas pessoas circundantes que favorecem a 

capacidade criativa do indivíduo são denominados “fatores de aptidão”. La Torre (2008) se 

refere a alguns fatores mentais que vêm sendo atribuídos à criatividade, como: fluência, ou 

produtividade, que se traduz pela participação ativa do educando no processo educativo, com 

uso de abordagens abertas; fluência de associação; flexibilidade ou variedade, que exige do 

educando um acentuado número de ideias, como também a utilização de categorias e de 

diferentes respostas para atender às soluções dos problemas; originalidade, que implica a 

produção de respostas criativas para situações distintas; elaboração, que requer a 

especificação de detalhes que ajudem a elaborar a ideia geral; e, por fim, o fator de aptidão 

para educar a inventividade, que se traduz pela capacidade de produzir modelos complexos o 

qual requer tempo e treinamento. 

Todos esses fatores de aptidão, associados aos fatores atitudinais como a 

sensibilidade para os problemas, a tolerância, o formar na autonomia e na liberdade, e o 

estímulo à curiosidade, que visam à formação integral da personalidade do indivíduo, devem 
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ser valorizados no processo educacional, favorecendo uma educação de sentido e significado 

(LA TORRE, 2008).  

Contribuindo com a construção e entendimento desse conhecimento acerca do aluno, 

enquanto um Ser uno, os estudos realizados na área da neurociência, tem abordado a relação 

que existe entre o cérebro humano e a ludicidade. Assim, com a intensificação dos estudos das 

neurociências, que também abrange o meio educacional, cientistas e educadores são 

provocados a repensarem seus fundamentos e práticas, impulsionando uma mudança de 

paradigma.  

Nesse sentido, Santos (2001, p. 8) argumenta que estudos da neurociência sobre a 

ludicidade e o cérebro humano “têm sido enfocados como estratégia do desenvolvimento que 

leva a uma vida mais plena e prazerosa e que interfere na vida do sujeito mesmo antes do seu 

nascimento”. Assim, a dimensão do lúdico deixou de ser enfocada como uma característica 

própria da infância, abandonando-se a idéia romântica do brincar apenas como uma atividade 

descomprometida de resultados, e passou a ser colocado em outra dimensão, que envolve 

todas as fases do desenvolvimento humano (SANTOS, 2001). Percebe-se que, com o avanço 

das pesquisas das neurociências, a importância da ludicidade na vida cotidiana do ser humano, 

fica mais evidente, como apontado por diversos estudiosos do tema. 

Estudiosos  têm mostrado a necessidade de se criar ou expandir um espaço para a 

fantasia, o devaneio, a beleza, a imaginação e para o jogo onde o individuo possa refletir, 

questionar, transformar-se e criar. Acima de tudo, para que isto ocorra no sujeito é necessário 

que exista uma abertura do corpo e sua corporeidade, fazendo fluir suas emoções e 

sentimentos (SANTIN, 1992; LUCKESI, 1998; TRIGO, 1999). 

Sabe-se que a ludicidade como fenômeno inerente ao homem pode ocorrer em 

diferentes espaços e contextos. Csikszentmihalyi (1992, p. 218), nos seus estudos sobre fluir 

no trabalho, afirma que, “existe abundante comprovação de que o trabalho pode trazer 

satisfação, e de que, na realidade e com freqüência, é a parte mais satisfatória da vida”. Tal 

afirmação se baseia em depoimentos de uma pesquisa realizada por esse autor com habitantes 

dos vales montanhosos da Europa, que, poupados da Revolução Industrial, nas aldeias 

alpinas, trabalham dezesseis horas por dia e, mesmo assim, raramente conseguiam distinguir o 

trabalho do tempo livre.  

Não se pode, entretanto, generalizar esse exemplo, que se distancia da realidade pós-

industrial. Ainda assim, se vê que, em determinadas situações e contextos, é possível conciliar 

trabalho e satisfação. O autor classifica pessoas que são capazes de transformar as 

oportunidades de trabalho para expressar sua liberdade e criatividade como capazes de atingir 
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uma personalidade autotélica. Para que essa satisfação ocorra, Csikszentmihalyi (1992, p. 218) 

afirma que entre outras coisas é necessário, 

 

 
[...] mudar o próprio trabalho, até que suas condições sejam mais favoráveis 

ao fluir, mesmo para as pessoas que não possuam personalidade autotélica. 

Quanto mais a natureza de um trabalho lembrar um jogo – com variedade, 

desafios adequados e flexíveis, metas claras e retorno imediato – mais trará 

satisfação, independentemente do nível de desenvolvimento de quem o 

executa. 

 

 

Seguindo os princípios da Teoria do Fluxo, qualquer atividade pode ser alterada para 

satisfazer o interior do homem. Na escola, por exemplo, se os estudantes executarem 

atividades que os levem a fluir, poderão sentir satisfação na realização das atividades, durante 

sua vida escolar. Portanto, torna-se necessário que sejam claras as principais condições do 

fluir. No entanto, é importante se atentar para o fato de que nem todas as condições externas 

garantem o fluir no trabalho ou em outra ação. Para Csikszentmihalyi (1992, p.222), “a 

experiência máxima depende de uma avaliação subjetiva das possibilidades de ação, e de 

nossas próprias aptidões, muitas vezes o indivíduo se sentirá descontente, mesmo com um 

trabalho potencialmente bom”. Cabe a cada indivíduo descobrir seu potencial e procurar aliá-

lo a experiências que possam fluir.  

Nos estudos sobre os tipos autotélicos de trabalho, o autor argumenta que é 

necessário criar estratégias no trabalho com atividades do fluir, fazendo o sujeito reconhecer 

nas oportunidades de ação o aperfeiçoamento das aptidões. Csikszentmihalyi (1992) reforça 

ainda que tais estratégias, isoladamente, não conferem nenhuma satisfação ao trabalho, mas se 

juntas, poderão contribuir para que as experiências máximas se concretizem.  

Para a discussão acerca do trabalho e o lúdico na educação, nos aproximamos dos 

estudos de Célestin Freinet (1998). Apesar de desenvolver uma pedagogia sobre o 

comportamento em crianças, esse autor aborda a educação do trabalho. 

O autor traz na pedagogia do trabalho a proposta de formar cidadãos para o trabalho 

livre e criativo, capaz de transformar o meio e emancipar quem o exerce. Está fundamentada 

na junção de ações cooperativas no trabalho coletivo, valorizando a produção individual. 

Privilegia ao mesmo tempo a produção de cada estudante, em um ritmo próprio, fazendo com 

que se sintam pertencentes a um grupo social cooperativo, no qual sua produção possa ser 

valorizada, recebendo contribuições dos colegas no sentido de sua melhora e ampliação. 
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Essa proposta pedagógica apresenta significativas contribuições para a educação não 

só infantil, mas também do público juvenil, principalmente no que se refere ao incentivo de 

ações cooperativas no trabalho. Tais ações podem ser contempladas nas Ciências Agrárias na 

qual se cultiva as plantas e no cuidado dos animais, aliando-se a exaltação da espiritualidade 

que guia e idealiza o gesto de quem trabalha.  

A educação para o trabalho assim como a educação para o lazer valoriza o caráter do 

individuo. O autor se empenha em distinguir o “trabalho” tanto das tarefas extenuantes quanto 

das atividades artificiais de diversão na vida da criança Outra preocupação do autor é 

desenvolver ao máximo as possibilidades de cada criança, além de mostrar à criança a 

necessidade de sentir-se pertencente a uma coletividade (FREINET, 1998).  

Na educação para o trabalho, aspectos como o prazer, a liberdade e o contato com 

elementos da natureza precisam ser valorizados numa relação trabalho-jogo, defendida por 

Freinet. Relação esta que apresenta características que se aproximam de algumas das 

características da educação para o lazer. O ato de possibilitar às pessoas a livre expressão e a 

experiência de algo novo que atenda às suas necessidades, ou seja, a pessoa se encanta e 

envolve-se com aquilo que deseja realizar, de maneira individual ou coletiva, seja em uma 

proposta didática ou em uma vivência de lazer.  

Na relação trabalho-jogo, proposta por Freinet, observa- se a valorização do jogo no 

trabalho desde a fase infantil, fazendo com que isso possa ser reconhecido e alimentado ao 

longo da existência do indivíduo, de modo que, nas fases posteriores, possa ser corporalizado 

em sua vida. Cabe à família e aos educadores, de uma maneira geral, colocar o trabalho-jogo 

em situação de maior valor, e ele “será por si só, a um só tempo, aprendizagem e cultura” 

(FREINET, 1998, p. 206). Nesse sentido, o autor apresenta valores do jogo que interferem no 

trabalho, como o prazer pela brincadeira e o êxito, que eleva o sentimento de potência da 

pessoa.  

Nas palavras de Freinet (1998), se pensarmos no jogo como essencial na vida, e, 

admitindo-se o trabalho como uma atividade não natural da criança, claro, será dada ao jogo 

uma nova importância, até convertê-lo no motor da vida. Isso pode ocorrer também, quando 

se trata de adolescentes. Estabelecida a relação trabalho-jogo, pode-se, depois, expandi-la 

para a relação jogo-trabalho, se a elas forem dadas as condições do fluir na natureza humana, 

principalmente quando se considera a natureza humana como um “solo que só se fertiliza 

muito lentamente; os sulcos se nivelam a cada ano pela força dos elementos e só com o tempo 

é que conferem aos campos seu aspecto e sua identidade” (FREINET, 1998, p. 213).  
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Podemos, portanto, considerar tais aspectos como essenciais para o desenvolvimento 

das ações e como condição necessária a uma educação para o lazer, que defenda o 

desenvolvimento de um indivíduo livre e autônomo, e também integrado e solidário com os 

outros e com o mundo. 

Na perspectiva de uma educação para o lazer, como uma possibilidade do indivíduo 

desenvolver as diferentes dimensões humanas, inclusive a ludicidade, Godbey (1994) declara 

que o lazer tem se tornado uma parte importante nas nossas vidas, em vez de simplesmente 

ser uma parte que sobra da vida. O autor enfatiza que isso tem se tornado mais importante em 

determinar a nossa felicidade e tem contribuído também para uma área da vida em que nós 

podemos fazer grande dano não apenas aos nossos corpos, mas também para nosso potencial 

do desenvolvimento individual e de crescimento. Daí a necessidade das pessoas se 

prepararem para o lazer da mesma forma que se preparam para o trabalho. 

Considerando-se as condições do fluir, a capacidade autotélica, a corporeidade de 

cada ser humano e sua capacidade de autocriar-se ou autoproduzir-se, isto é, sua autopoiese, 

cada pessoa, mediante as interações consigo e/ou com os outros, e com o mundo, poderá 

adquirir novas formas de resolver seus conflitos e viver de maneira mais feliz, seja no 

trabalho ou no jogo. 

Nessa perspectiva, Camargo (1998, p.13) afirma que “uma educação para o lazer 

deve mesmo começar na primeira juventude, quando os sonhos ainda estão quentes, quando 

ainda não se perdeu a espontaneidade tão necessária para viver o lúdico”. Concordando com o 

autor, compreendemos que uma educação para o lazer, em seu sentido maior, ocorre em 

diferentes espaços e locais como na família, na rua, na igreja, no sindicato, nos clubes, 

parques, praças, entre outros ambientes. E, no sentido restrito, pode ocorrer, por exemplo, na 

escola, sendo uma importante referência quando pensamos na construção de saberes e na 

consolidação de consciências críticas, criativas e questionadoras, que possam contribuir para a 

consolidação de uma sociedade mais justa e solidária. 

À medida que cresce a discussão sobre a importância do lazer e do lúdico na 

sociedade contemporânea, não se pode deixar de lado das instituições que têm como missão a 

formação educacional, a valorização do significado do lazer e a sua intervenção no processo 

da autoformação humana dos indivíduos.  

No campo da educação, recentes pesquisas vêm abordando o processo da 

autoformação humana do sujeito - professor ou estudante -, numa perspectiva lúdica, na qual 

tem se apoiado nos estudos da corporeidade e da humanescência. Pesquisas na área da 

autoformação de estudantes do curso de lazer (MAIA, 2008); da autoformação humanescente 
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dos profissionais de enfermagem numa abordagem transdisciplinar da educação (SAMPAIO, 

2009); da musicalidade humanescente em crianças de ensino fundamental (MOSCA, 2009), e 

na autoformação humanescente de educadores infantis (BARBOSA, 2009).  

Os três primeiros estudos citados mostraram nos seus resultados como vivenciar na 

educação e na autoformação humana possibilidades lúdicas identificando as propriedades do 

sistema ludopoiético, e o terceiro estudo mostrou como os fios da teia da corporeidade 

marcados na corpografia dos educadores infantis contribuíram na autoformação humanescente 

do Ser. 

Para Melo (2003) a educação precisa assumir verdadeiramente as outras dimensões 

do Ser, valorizando todas as suas potencialidades, sua capacidade criativa e sua alegria de 

viver. Essas possibilidades podem ser vivenciadas também no lazer, inclusive no processo 

permanente da autoformação humanescente pela via da ludopoiese.  

Desse modo, reconhecemos que a escola constitui um pilar básico, na sociedade, 

para a formação dos indivíduos e da comunidade na qual se insere. Não podemos negar a 

peculiaridade dessa instituição, porém consideramos necessário um repensar sobre sua 

missão frente às constantes transformações do mundo atual.  

Precisamos destacar a importância do lazer no processo educacional, numa 

perspectiva pedagógica da educação pelo lazer e da educação para o lazer. Uma educação que 

tenha como objetivo formar indivíduo que possam gerir e vivenciar seu tempo livre 

disponível de forma positiva, dentro de um processo de desenvolvimento integral a fim de 

ampliar o conhecimento de si mesmo, do lazer e das relações do lazer com a vida e com a 

sociedade, o que neste estudo estamos denominando de Autopoiese do Lazer. Portanto, essa 

educação deve ser considerada como um processo integral nas ações diárias, no ambiente 

escolar e outros espaços da vida do indivíduo. 

A autopoiese do lazer se apresenta nesse estudo a partir da Teoria da autopoiese dos 

neurocientistas Maturana e Varela (2001). Os autores desenvolveram suas idéias acerca da 

organização do ser vivo, em vários campos de atuação - informática, biologia, administração, 

sociologia, psicoterapia e educação. Como um sistema organizado autossuficiente, o homem 

tem a capacidade de autoproduzir-se, autocriar-se. Isso porque a ideia de autopoiese sustenta 

uma dinâmica circular, na qual as moléculas orgânicas formam redes de reações que 

produzem as mesmas moléculas que estão integradas. Assim, as redes e interações 

moleculares se produzem a si mesmas e especificam seus próprios limites, que são os seres 

vivos. Afirmam Maturana e Varela (2001, p. 55) que “a característica mais peculiar de um 

sistema autopoiético é que ele se levanta por seus próprios cordões, e se constitui como 
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diferente do meio por sua própria dinâmica, de tal maneira que ambas as coisas são 

inseparáveis”. A partir dessa teoria e da visão de ludicidade como fenômeno humano, 

compreendemos neste estudo, a busca do homem por se autorreconhecer como pertencente a 

este mundo tão conflituoso e competitivo, ainda assim, tendo como meta sentir-se melhor nele 

e nas relações intra e interpessoais.  

Nesse estudo, contando com a Teoria da Autopoiese como um dos seus aportes 

teóricos, apresenta-se o Sistema Ludopoiético sendo um “processo de autoconstrução do 

estado lúdico conhecido como fenômeno ludopoiético” (CAVALCANTI, 2010, p. 24), em 

outras palavras, como um conjunto de propriedades que possibilitam ao Ser a autocriação da 

alegria de viver em harmonia consigo, com o outro, com o mundo. 

Cavalcanti (2010) apresenta a ludopoiese concebida metaforicamente como uma flor, 

na qual cada uma das suas cinco pétalas é representada pelas propriedades da autotelia, 

autoterritorialidade, autoconectividade, autovalia e autofruição do sistema ludopoiético. 

Simbolicamente, essas propriedades são as pétalas da flor articuladas pela energia do amor 

pela vida, encontrada no aparelho reprodutivo da flor, que representa as emoções e os 

sentimentos do encontro do masculino e o feminino, fenômeno da arquetipoiese. Enfatizamos 

nessa pesquisa, a importância do sistema ludopoiético para a autoformação humana por meio 

de vivências de lazer, respaldados nas propriedades que lhes são inerentes  

As propriedades apresentam-se interligadas entre si no sistema ludopoiético com 

características próprias que a definem de maneira particular, como mostra Cavalcanti (2008):  

A autotelia é a propriedade que define a autoformação como uma vivência que tem 

um fim em si mesmo, voltado para a própria subjetividade de cada um, traduzindo escolhas e 

desejos que refletem autonomia e autodeterminação vivencial. Esta propriedade se define 

como uma vivência ontológica, voltada para a subjetividade; 

A autoterritorialidade demarcada pelo autorreconhecimento do Ser, partindo de seu 

corpo, como território, seu mundo, seus limites, em interação com o mundo exterior. Esta se 

constitui como um campo de jogo que propicia a concretização de “desejos vivenciais de 

criação e expressão de si mesmo por si mesmo”  

A autoconectividade representa o envolvimento e a implicabilidade do Ser consigo 

mesmo para poder conectar-se, como personalidade criadora, com os outros e com o mundo. 

Isso significa reconhecer o papel fundamental da autoconsciência e da corporeidade no 

mundo das relações ecopoiéticas, ou seja, refere-se à capacidade de conexão com os outros 

sistemas autopoiéticos. 
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A autovalia diz respeito à gratuidade, ao valor atribuído pelo sujeito a suas escolhas. 

É a própria subjetividade, responsável por determinar o valor das coisas para a criação e a 

recriação de si mesmo, para sua alegria de viver. 

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

sujeito na realização de seus desejos ludopoiéticos de expressão de si mesmo, por si mesmo, 

como vivência plena de lazer. 

É relevante afirmar que esse sistema está sendo teoricamente construído a partir de 

um pensamento sistêmico, da teoria da autopoiese, da teoria do fluxo, dos estudos sobre a 

ludicidade, como também de ações corporalizadas por meio da Pedagogia Vivencial 

Humanescente (PVH), pela linha de Pesquisa Corporeidade e Educação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, em diferentes contextos educacionais.  

No ser humano, essas propriedades têm como fundamento estruturante a expressão 

da ludicidade a partir da capacidade do indivíduo em criar momentos singulares, nos quais 

emergirá a alegria de viver  como um fenômeno ludopoiético. Em outras palavras, momentos 

construídos pela própria pessoa, em diferentes lugares e situações, que dependerá da abertura 

de cada indivíduo às situações inovadoras, que possibilitem o imbricamento da sensibilidade, 

da criatividade e da ludicidade.  

No sentido mais sistêmico e complexo, percebe-se que a educação deve promover 

transformações na vida dos indivíduos permeadas pela ludicidade, abrindo-se para uma nova 

visão de mundo a partir da abordagem da transdisciplinaridade, que visa compreender o ser 

humano como um Ser uno nas suas diferentes dimensões. 

 

 

2.3 A EDUCAÇÃO TRANSDISCIPLINAR 

 

 

O momento em que vivemos se destaca por uma incomparável velocidade na 

comunicação, nas descobertas e nas transformações. Podemos testemunhar o desenvolvimento 

contumaz de novas tecnologias, a agilidade das novas formas de comunicação, o 

florescimento do pensamento complexo e o discurso de uma educação para todos (UNESCO, 

2008). Apesar desses avanços, em que o homem é tido como objeto e sujeito do 

desenvolvimento, o ser humano continua a viver conflituosamente, perdido em meio a esse 

universo de possibilidades, de compreensão da realidade e de intervenção nela. 
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Nesse contexto, a produção do conhecimento, que deveria estar sendo favorecida 

pelas novas redes de saberes, criadas pelo avanço tecnológico e pela facilidade de se chegar 

ao conhecimento, torna-se imbricada, comprometida, desgastada e pouco significativa, em 

virtude da ausência de uma educação que viabilize caminhos para a compreensão e a vivência 

do mundo contemporâneo (D‟AMBRÓSIO, 2003, 2010; MORAES, 2004, 2008). 

Na atualidade, o ser humano adquire informação e aumenta suas possibilidades de 

ação, mas compromete sua identidade, esquecendo-se, algumas vezes, de seus valores de 

humanidade e de solidariedade. A vida assume um caráter mais competitivo, valorizando-se 

as atividades de consumo, o culto ao corpo, a busca incessante por alcançar os padrões de 

beleza impostos pela sociedade, ações que estão intrinsecamente relacionadas à condição do 

ter, e não do ser, do sujeito. Essa realidade, vivida no campo sociocultural, é visualizada 

também na educação.  

Estudos nas diferentes áreas do conhecimento vêm apontando como uma alternativa, 

a abordagem transdisciplinar, por considerar os limites entre as diferentes áreas do 

conhecimento serem abundantes de informações e possibilidades a serem exploradas. Para 

Nicolescu (1997), a transdisciplinaridade é uma postura, um espírito integralizador diante do 

saber, uma vocação articuladora para a compreensão da realidade, sem, no entanto, abandonar 

o respeito e o rigor pelas áreas do conhecimento, que se apóia sobre três pilares: a existência 

de diferentes instâncias de realidade, a percepção da complexidade da realidade e o 

reconhecimento da lógica do terceiro incluído, sendo fundamentais para adotar novas atitudes 

na atuação educacional. 

Nesse sentido, a instituição escolar assume um importante papel no processo de 

interlocução do homem com o mundo em que está inserido, seja na manutenção das 

relações profissionais, culturais ou familiares, seja nas demais relações que fazem dele um 

sujeito de história e de vida (FRIGOTTO; CIAVATTA 2004). Os autores mostram uma 

preocupação com o rumo da educação tecnológica para o ensino médio, e propõe uma 

política pública de ensino médio “centrada nos sujeitos visando educação e políticas 

articuladas de juventude, gestão democrática, ensino noturno, formação docente, currículo 

e livro didático”. No que se refere ao ensino do jovem e do adulto, o autor ainda 

acrescenta que nesses avanços no ensino médio, deve está incluso um novo olhar sob os 

alunos, que estes não sejam vistos como “sujeitos sem rosto, sem história, sem origem de 

classe ou fração de classe” (FRIGOTTO; CIAVATTA 2004, p. 20).  

Observa-se que esse novo olhar se enquadra nos princípios de uma educação 

transdisciplinar, ou seja, uma educação voltada para o desenvolvimento de valores humanos 
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priorizando práticas cujo conteúdo está relacionado com os demais aspectos da vida e 

envolvendo no processo de aprendizagem habilidades e técnicas que favoreçam, inclusive, a 

inserção do indivíduo no mundo de trabalho (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2004).  

Como instituição de valiosa importância na vida do indivíduo, a escola 

acompanha, orienta e estimula a formação do sujeito, apresentando uma unificação de 

ideias, pensamentos e finalidades que a tornem acessível a todos os que dela dependem. 

Essa coerência permite o desenvolvimento de potencialidades intelectuais, artísticas, 

culturais e a liberdade para a expressão de sua corporeidade.  

Nesse sentido, torna-se imprescindível uma mudança de paradigma na educação que 

compreenda o ser humano nas suas diferentes dimensões, que rompa com a velha visão 

tecnicista e da pedagogia transmissiva da educação. Moraes (1997, p. 54) declara a 

necessidade e urgência de, 

 

[...] encontrar uma forma de trabalhar em educação diferente da seqüência 

de conteúdos preestabelecidos, de disciplinas estanques, em que o feedback, 

em vez de emergir do controle externo ao indivíduo, constitua-se em 

mecanismos internos de auto-regulação, algo que parte de dentro do sujeito 

e de sua relação com os demais indivíduos e com sua realidade. 

 

 

Para isso, quando se fala em transdisciplinaridade se coloca em evidência uma visão 

emergente, que é uma nova atitude perante o saber, um novo modo de ser. Essa nova atitude 

transdisciplinar que vem sendo adotada no âmbito educacional pauta-se nos princípios da 

corporeidade (reflexividade autobiográfica, sensibilidade, criatividade, ludicidade, 

reflexividade vivencial e humanescência) procurando desenvolvê-los para uma sustentável 

construção de uma sociedade mais justa e do ser humano mais expressivo e feliz. 

Nessa mesma perspectiva, nos apoiamos em Assmann (1998, p. 29) quando 

reconhece que “a aprendizagem é, antes de tudo, um processo corporal”, o que possibilitará o 

reconhecimento do sujeito como ser auto-organizativo, no campo educacional. No tocante à 

aprendizagem significativa do conhecimento no processo educacional, o autor enfatiza: 

 

 

Precisamos reintroduzir na escola o princípio de que toda a morfogênese do 

conhecimento tem algo a ver com a experiência de prazer. Quando esta 

dimensão está ausente, a aprendizagem vira um processo meramente 

instrucional. Informar e instruir acerca de saberes já acumulados pela 

humanidade é um aspecto importante da escola, que deve ser, neste aspecto, 

uma central de serviços qualificados. Mas a experiência de aprendizagem 
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implica, além da instrução normativa, a reinvenção e construção 

personalizada do conhecimento. E nisso o prazer representa uma dimensão 

chave. Reencantar a educação significa colocar a ênfase numa visão da ação 

educativa como ensejamento e produção de experiências de aprendizagem 

(ASSMANN, 1998, p.29). 

 

Com a exigência atual do mundo e a necessidade do homem moderno, a escola 

tende a iniciar uma busca pela construção ecológica do saber, numa dimensão planetária.  

Gutiérrez e Prado (2002, p.38) afirmam que essa dimensão “nos obriga a criar 

novas relações e interações, novas formas de solidariedade para proteger toda a vida...”.  

Assim, exige-se dos estudantes um conhecimento mais profundo sobre sua forma de viver 

e de ver o mundo, experiências de vida extra-escolares que sirvam de base para uma 

relação democrática, de respeito e cidadania durante o percurso no processo educacional.  

Não é possível conceber a escola apenas como mediadora de conhecimentos, que ela 

deve ser um espaço de construção coletiva do saber organizado e significativo, no qual 

educadores, gestores e educandos possam, a partir de suas experiências de vida, criar, sentir, 

pensar, buscar alternativas de soluções, desafiar, ousar, brincar, impulsionando novas formas 

de agir.  

No Brasil, segundo a UNICEF (2002), apenas 24% dos adolescentes têm 

possibilidade de participar de alguma atividade artístico-cultural fora da escola, o que indica 

que os adolescentes não têm acesso facilitado aos recursos às atividades recreativas e culturais, 

embora a criação de espaços para o desenvolvimento dessas atividades tenha forte impacto na 

redução da violência em comunidades urbanas localizadas às margens da sociedade. 

A pesquisa “A voz do adolescente”, do Unicef (2002), com adolescentes de todas as 

regiões e classes sociais do Brasil, revela que, dos 5.280 entrevistados, 83% não têm 

acesso a clubes de lazer, 74,5% não podem frequentar um cinema, 60% não têm onde 

praticar esportes, e mais de 80% não dispõem de equipamentos públicos ou comunitários 

que assegurem o direito ao esporte, à cultura e ao lazer gratuitamente. Esses dados são 

extremamente preocupantes, uma vez que, nessa fase da vida, o indivíduo necessita construir 

sua personalidade na interação com o mundo externo, nas diferentes possibilidades 

educacionais, sociais e culturais. 

Toda essa discussão sobre o contexto brasileiro motivou a uma reformulação de 

postura e ideologia, que se fortaleceu com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional/96, nº 9394 (BRASIL, 1996), a qual preconiza, no Artigo 22, a 

necessidade de “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 
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posteriores”. Uma vez presente no processo de sistematização e democratização do 

ensino, é indispensável que essa lei seja valorizada na estruturação curricular das 

instituições de ensino e assegure os meios necessários para uma formação sólida, 

concretizada nos diferentes níveis e modalidades de ensino.  

Assim entendida, a educação passa a ser percebida como processo formativo que, 

quando desenvolvido de forma transdisciplinar, pode enfocar o processo da autoformação, 

sendo este considerado como um processo cíclico que envolve a transformação inter e 

transpessoal, e é vivenciado recursivamente ao longo da vida (GALVANI, 2002; MORAES, 

2008; PINEAU, 2009).  

Nesse processo autoformativo, revela-se a cada instante uma capacidade única de 

auto-organização e de autorregulação dos próprios processos vitais, de maneira que o Ser 

irradia luz e alegria para os outros e para o cosmo, de modo que se cria um campo energético 

nessa interação (CAVALCANTI, 2004; MORAES, 2004).  

A capacidade auto-organizativa participa no processo da autoformação do indivíduo 

por se constituir como uma das características do sistema vivo (MATURANA; VARELA, 

2001). Moraes (2008) explica que esse processo auto-organizativo implica que a organização 

do mundo exterior se inscreve no interior das pessoas tatuando-se em nossa corporeidade. 

Para Moraes (2008, p.187), a partir dos estudos da Teoria da Autopoiese “a auto-organização 

é a capacidade que todo sistema possui de se autoproduzir, de se autotransformar 

continuamente”. Nessa perspectiva, a instituição educacional necessita se inserir nesse novo 

paradigma, abrindo-se para novos desafios da construção do conhecimento, por meio de 

propostas pedagógicas ousadas e criativas. 

Outra discussão importante que vem sendo priorizada para a consolidação no 

processo educacional com vista à transdisciplinaridade é o papel dos processos criativos. Esta 

dimensão ainda não é muito valorizada percebendo-se que no processo educacional, 

educadores e educandos envolvem-se em ações, muitas vezes, repetitivas e com pouca 

criatividade. Nesse sentido La Torre (2008, p. 22) argumenta que: 

 

 

O conceito de criatividade deixa-se cair timidamente nas leis referentes à 

educação, porque políticos, bem como educadores e os educandos, ainda não 

têm consciência da necessidade de orientar os métodos educativos com uma 

perspectiva educativa. 
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Apesar dos avanços nas leis que regem a educação brasileira (LDB e Parâmetros 

Curriculares Nacionais), bem como dos estudos e estratégias didático-metodológicas 

apresentadas em várias pesquisas nessa área educacional da ação humana, aspectos como 

autonomia, liberdade e vivências educativas de abordagens práticas precisam ser cultivadas 

nos diversos campos da educação, no sentido de se garantir a construção de um processo 

criativo e com mais participação do educando. 

Existem muitas maneiras de estimular a criatividade no ser humano, principalmente 

quando se trata do educando no contexto de ensino. Contribuindo para essa reflexão, Novaes 

(1973, p. 28) adverte:  

 

 

Destacar a dimensão da criatividade na educação implica promover 

principalmente, atitudes criadoras, dinamizando as potencialidades 

individuais, favorecendo a originalidade, a apreciação do novo, a 

inventividade, a expressão individual, a curiosidade e a sensibilidade frente 

aos problemas, e receptividade no tocante às novas ideias, à percepção e à 

autodireção. 

 

 

Nos currículos, são pouco privilegiados valores da formação humana, prevalecendo o 

desenvolvimento das habilidades da cognição, com a adoção de ensino que se distancia da 

subjetividade do Ser, enaltecendo o saber-conhecer e o saber-fazer, mas sem abrir espaço 

para a alegria e para o prazer do sentir. 

É imprescindível que, a partir desses princípios gerais, o currículo seja articulado a 

eixos básicos orientadores da seleção de conteúdos significativos, tendo em vista as 

competências e habilidades que se pretende desenvolver no ensino médio. Entretanto, apesar 

de as leis e as orientações existirem, o que se observa na prática, em alguns contextos 

escolares, é a falta de valorização de alguns aspectos relevantes para uma educação plena, no 

sentido de possibilitarem uma formação dos educandos em suas diferentes dimensões, 

principalmente quando se trata de escolas técnicas e profissionalizantes, espalhadas por todo o 

território nacional, as quais têm a missão maior de “preparar” o sujeito para a inserção no 

mundo de trabalho (PCN, 1997).  

Ao longo da última década, essa discussão vem sendo expandida para os 

diferentes contextos escolares, contemplando os diferentes níveis de ensino. No ensino 

médio, a proposta educacional que contempla a formação do cidadão é visualizada na 

organização curricular apresentada nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 
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(PCN), os quais estabelecem categorias que orientam o professor para atuar como educador 

que possa contribuir para o processo de transformação, devendo reconhecer o estudante como 

cidadão sujeito de mudança, inclusive, mostrando, nessas orientações, a importância das 

atividades de lazer na educação como possibilidade de desenvolvimento pessoal e 

sociocultural, sem enfatizar o caráter utilitário (BRASIL, 1997).  

Em defesa de uma educação mais humana, autônoma, livre e libertária, as quais a 

reconhecera como um empreendimento não neutro, mas implicado numa consciência 

planetária, na atualidade, a sociedade busca nos espaços educativos a possibilidade de formar 

os indivíduos com base em nova mentalidade, visando à superação dos dilemas sociais e à 

construção de uma nova forma de gerenciar os recursos naturais e históricos da humanidade, 

como uma forma mais justa e adequada socialmente e mais solidária nas relações entre os 

indivíduos e com o planeta (FREIRE, 1996; GUTIÉRREZ; PRADO, 2002; MUÑOZ, 2004). 

Nessa perspectiva, o currículo escolar busca inspiração nos diferentes saberes 

advindos de uma prática social e nas necessidades do indivíduo. É função da escola atual, 

entre outras, apresentar ao educando, com os instrumentos de cada disciplina, as 

possibilidades de leitura das dimensões do todo, integrando-as interdisciplinarmente, para 

uma visão complexa da realidade (D‟AMBRÓSIO, 1993a).  

A necessária superação da visão fragmentada do conhecimento pode ser viabilizada 

no currículo, integrando-se as disciplinas para a compreensão da realidade em todas as suas 

dimensões, despertando o sujeito para uma formação integral, de sentido, de corpo inteiro. O 

sistema integral é mais do que a soma das partes, pois dele emergem características não 

contidas nas partes isoladamente. Assim, ele "rejunta o todo e impulsiona a razão aberta, pois 

conhecer é sempre rejuntar uma informação a seu contexto e ao conjunto ao qual pertence" 

(MORIN, 1989, p. 33). 

Tais iniciativas são contempladas no relatório da UNESCO organizado pela 

Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI publicado em 1996. Nele foi 

proposto quatro pilares do conhecimento para a educação, que deveriam receber atenção igual 

por parte do ensino estruturado, a fim de que a educação apareça como uma experiência 

global, assegurada durante toda a vida, tanto no plano cognitivo como no prático, para o 

indivíduo enquanto pessoa e membro da sociedade. Buscando nesta perspectiva responder à 

multiplicidade de questões e desafios que se impõem na modernidade, privilegiando-se todas 

as linguagens de aprendizagem e formação do educando. 

Tomando por base esses pilares, a educação deve apoiar-se nas quatro diretrizes 

gerais apontadas nesse relatório, as quais visam à formação plena do ser humano: aprender a 
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conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Cada um desses princípios 

é compreendido como eixo estruturante da educação na sociedade contemporânea, como um 

verdadeiro pilar da educação (DELORS, 1999). 

No primeiro pilar aprender a conhecer, que significa propiciar ao Ser o domínio dos 

instrumentos do conhecimento, considera-se a importância de uma educação geral, 

suficientemente ampla, com possibilidade de aprofundamento em determinada área de 

conhecimento. Prioriza-se o domínio dos próprios instrumentos do conhecimento, 

considerado como meio e como fim. Meio, por ser uma forma de compreender a 

complexidade do mundo, condição necessária para viver dignamente, para desenvolver 

possibilidades pessoais e profissionais, para o indivíduo se comunicar. Fim, por fundamentar-

se no prazer de compreender, de conhecer, de descobrir.  

No segundo pilar, aprender a fazer, possibilita ao estudante estar apto para enfrentar 

situações diversas, o desenvolvimento de habilidades e o estímulo ao surgimento de novas 

aptidões tornando-se processos essenciais, na medida em que criam as condições necessárias 

para o enfrentamento de situações novas. Este princípio de caráter vivencial leva o educando a 

experienciar, a tocar, a fazer as transformações nos objetos, a viver ampliando suas 

habilidades motoras e intelectuais. Refere-se à formação técnico-profissional do estudante, 

consistindo essencialmente na aplicação prática dos conhecimentos teóricos adquiridos. É um 

dos principais princípios utilizados nas instituições de ensino profissionalizante como os 

institutos federais e as escolas agrícolas e técnicas federais, que têm como missão preparar o 

estudante para trabalho futuro.  

O terceiro pilar, aprender a conviver, trata do aprender a viver com os outros. 

Consideramos ser este o pilar mais desafiador da prática educativa, uma vez que promove o 

desenvolvimento do conhecimento com o outro e a percepção das interdependências, de modo 

a possibilitar a realização de projetos comuns ou a gestão inteligente dos conflitos inevitáveis. 

Esse pilar da educação recai no campo da subjetividade humana, no qual o indivíduo precisa 

aceitar a opinião do outro e também ser respeitado para uma convivência harmoniosa. Esse 

princípio parte de uma concepção onde a educação é capaz de evitar conflitos, sendo possível 

a resolução de problemas de maneira pacífica que possa desenvolver o conhecimento de si e 

do outro. Para essa concretização torna-se necessário que a educação possibilite descobertas 

progressivas do outro e a realização de projetos de caráter comuns, onde haja um 

envolvimento, sem preconceitos, de todos àqueles que fazem a educação.  

O quarto pilar, aprender a ser, apresenta uma educação comprometida com o 

desenvolvimento total da pessoa. Aprender a ser supõe a preparação do indivíduo para 
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elaborar pensamentos autônomos e críticos e para formular seus próprios juízos de valor, de 

modo a poder decidir por si mesmo, frente às diferentes circunstâncias da vida. Supõe, ainda, 

exercitar a liberdade de pensamento, discernimento, sentimento e imaginação, para 

desenvolver seus talentos e permanecer, tanto quanto possível, como dono de seu próprio 

destino. Este tipo de aprendizagem está diretamente relacionada às demais. Este pilar mostra a 

necessidade de se trabalhar nos educandos os valores espirituais, o sentido estético, o ético, a 

sensibilidade, a responsabilidade, levando o corpo a revelar-se na sua inteireza.  

Existem muitas formas do homem estar no mundo que podem favorecer a educação 

nessa perspectiva global e complexa. A relação do homem com seu meio ambiente favorece o 

desenvolvimento de uma consciência ambiental, fazendo com que o sinta parte dela 

(GUTIÉRREZ; PRADO, 2002 .p.15). Os autores afirmam que “o cidadão crítico e consciente 

é aquele que compreende, se interessa, reclama e exige seus critérios ambientais ao setor 

social [...]”. Nessa direção, as vivências desenvolvidas numa abordagem transdisciplinar 

podem ser entendidas como uma oportunidade de o indivíduo exercer sua própria 

responsabilidade ambiental, de contemplação do ambiente natural, na qual o homem pode 

preservar a natureza e buscar nela paz interior. 

De acordo com Nicolescu (2000), a transdisciplinaridade, como o prefixo “trans”, diz 

respeito àquilo que está, ao mesmo tempo, entre as disciplinas, através das diferentes 

disciplinas e além de qualquer disciplina, tendo como objetivo a compreensão do mundo 

presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento. 

Para Nicolescu (2000a), os pressupostos da transdisciplinaridade delineiam 

fundamentos a partir dos quais é possível criar métodos educacionais adequados a objetivos e 

conteúdos específicos, desde que os valores que emergem dos fundamentais sejam 

considerados. O principal foco de uma abordagem transdisciplinar na educação, segundo o 

autor, é a geração de uma cultura transdisciplinar que, através da busca de uma compreensão 

mais global do mundo, possa atuar pela progressiva redução das tensões que ameaçam a vida 

em nosso planeta e na construção de um mundo mais igualitário e mais feliz do que o que 

vivenciamos no presente. 

Argumenta ainda Nicolescu (2002) que nossa vida individual e social é estruturada 

pela educação. Esta como processo educativo tem o poder de construir o futuro através da 

formação docente atual, o que vem gerando uma percepção geral nas sociedades atuais, de 

que a educação oferecida na maioria das instituições educacionais está em defasagem com as 

necessidades e os desafios da modernidade, uma vez que os princípios e métodos sobre os 
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quais está fundada estão em descompasso com a consciência que se faz necessária no mundo 

contemporâneo.  

Estudiosos, como Assmann (1996), Moraes (2003) e Freire (1996; 2005), Padilha 

(2007), têm mostrado que a escola ainda privilegia cenários formais de aprendizagem, sendo o 

professor o centro do processo, e o aluno ainda visto como um ser desprovido de criatividade, 

ludicidade, sensibilidade, ou seja, de emoção e de sentimentos. Observa-se também, no 

contexto escolar, que as atividades de lazer são descontextualizadas, ficando restritas aos 

momentos comemorativos, valorizando-se apenas sua funcionalidade, distanciando-se do seu 

sentido maior, a saber: participar do processo da autoformação humana.  

No sentido de criar um espaço no qual se possa desenvolver a alegria, o prazer e a 

educação para o lazer, a escola pode se apresentar como um ambiente em que essa realidade 

passe a ser construída. Aspectos como a alegria e o prazer são pouco vivenciados em sua 

plenitude, uma vez que a escola engaiola o conhecimento numa visão disciplinar em 

detrimento de uma educação transdisciplinar que considera pensar esses aspectos na formação 

sistêmica do Ser (D‟AMBRÓSIO, 2010).  

O estudo da teoria sobre as inteligências múltiplas, do psicólogo Howard Gardner 

(1995), trouxe também uma relevante contribuição para o meio educacional, no sentido de 

ampliar a compreensão acerca do desenvolvimento humano.  

Essa teoria faz referência às inteligências linguística, lógico-matemática, espacial, 

musical, cinestésica, interpessoal e intrapessoal, afirmando que essas competências 

intelectuais são relativamente independentes, têm origem e limites genéticos próprios e 

substratos neuroanatômicos específicos, e dispõem de processos cognitivos próprios 

(GARDNER, 1995). Propõe, ainda, que todos os indivíduos, a princípio, têm a habilidade de 

questionar e procurar respostas usando todas as inteligências. Todos os indivíduos possuem 

como parte de sua bagagem genética, certas habilidades básicas em todas as inteligências, 

sendo a linha de desenvolvimento de cada inteligência, determinada tanto por fatores 

genéticos e neurobiológicos quanto pelas condições ambientais.  

As implicações que essa teoria traz têm provocado uma necessidade de mudança de 

atitude nas práticas pedagógicas e metodológicas do profissional da educação, no sentido de 

evitar a condução do processo de forma linear, fortalecendo apenas a cognição do aprendente, 

mas acima de tudo, de buscar compreender o desenvolvimento do homem como um processo 

complexo, o qual necessita ser estimulado nas áreas cognitiva, afetiva, motora, sensorial e 

social, pois esse homem uno sente, pensa e age (GONÇALVES, 1994). Esse agir, esse 
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pensar, esse criar, evidenciados nas diferentes esferas do humano, correspondem ao processo 

de sentipensar, manifestado na sua corporeidade (MORAES; LA TORRE, 2004).  

Tendo como ponto de inspiração o pensamento do educador Paulo Freire (1996; 

2002; 2005), entendemos que educar é construir, é libertar o homem do determinismo, 

passando a reconhecer o papel da História no resgate da identidade cultural, tanto na 

dimensão individual, quanto na dimensão coletiva. Sem respeitar essa identidade, sem 

autonomia, sem levar em conta as experiências vividas pelos educandos antes de chegar à 

escola, o processo será inoperante: meras palavras despidas de significação real.  

Nessa mesma direção, Assmann (1995, p. 75/76) ressalta em seus estudos, a 

importância da corporeidade na educação: 

 

 

O assunto corporeidade é tão aguçadamente relevante para a Educação em 

geral, para a vida humana e para um futuro humano neste planeta ameaçado, 

que urge alargar nossa visão para incluir necessidades ainda não 

suficientemente despertadas, mas que seguramente se manifestarão mais e 

mais ao ritmo da deterioração da Qualidade de Vida. Porque Qualidade de 

vida, mesmo no seu sentido mais espiritual, sempre significa Qualidade da 

Corporeidade vivenciada. 

 

 

Portanto, para adquirirmos essa consciência, devemos estar atentos, sobretudo, ao 

fato de que a “corporeidade aprendente de seres vivos concretos é sua referência básica de 

critérios” (ASSMANN, 1998, p.26). Para entrar em consonância com o pensamento do autor, 

a instituição escolar deve estar comprometida com a sociedade, desempenhando um papel 

fundamental na criação de experiências de aprendizagem significativas e que possam ser 

reconhecidas por todos os envolvidos neste contexto, constituindo-se em um processo 

autoformativo. 

Tais experiências conscientes, nas quais o sujeito possa sentipensar os desafios 

propostos em seu cotidiano, não ficam restritas à esfera educacional, presas a uma educação 

formal e sistemática: o processo de conhecimento, a partir daí, se dá também em diferentes 

esferas da vida, incluindo nesse panorama, a educação para o lazer; ou seja, uma educação na 

qual as “pessoas possam desfrutar adequadamente de um tempo livre novo...” (CAMARGO, 

1998, p.13), que tenha um sentido e significado para seu desenvolvimento como um Ser 

multidimensional. 
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Declara ainda o autor que “muitos setores da sociedade e muitas pessoas „sérias‟ 

ainda continuam a partilhar da crença de que o divertimento – o fácil – é o responsável pelo 

pouco empenho das pessoas no dever – o difícil” (CAMARGO, 1998, p.18). Essa é uma 

realidade com a qual se convive nos diferentes setores da atualidade, inclusive na escola, o 

que se torna um forte empecilho no processo de autoformação, necessário à existência da 

pessoa. Defendemos a necessidade de se manter viva uma autoformação humana na qual o 

lúdico possa estar presente na construção de saberes.  

A autoformação defendida por Pineau (2009, p.3), está diretamente vinculada à 

criação de “um meio, um espaço próprio, que oferece ao sujeito uma distância mínima que lhe 

permite tornar-se e ver-se como objeto específico entre os outros objetos, diferenciar-se deles, 

refletir-se , emancipar-se e autonomizar-se: numa palavra, autoformar-se”. Assim, o indivíduo 

busca sua construção autoformativa na interação consigo, com o outro, em distintos 

momentos e lugares da vida e do mundo. 

Para Galvani (2002), a autoformação tem uma abordagem transdisciplinar e requer 

que se considere a pluralidade de níveis de realidades dos conceitos “auto” (si) e formação, e 

também é compreendida no processo antropológico, que requer uma “abordagem 

transcultural”. Na abordagem antropológica, Galvani afirma que a “autoformação é um 

componente da formação considerada como um processo tripolar, pilotado por três pólos 

principais: si (autoformação), os outros (heteroformação), as coisas (ecoformação) 

(GALVANI, 2002, p. 2). A abordagem apresentada pelo autor advém de suas experiências 

com a educação permanente, a qual nós entendemos como uma educação continuada na e para 

a vida de cada pessoa.  

No processo tripolar, o autor aponta os processos de auto, hétero e ecoformação do 

sujeito, valorizando a aprendizagem que o indivíduo desenvolve em suas experiências de 

vida, ao se relacionar consigo mesmo, com o outro e com o meio. Para o autor, a 

autoformação se alimenta tanto da hétero como da ecoformação, uma vez que os ultrapassa, 

integrando-os, os limites da educação entendida como transmissão, aquisição de saberes e de 

comportamentos (GALVANI, 2002). 

Esse processo apresentado por Galvani teve como precursor na educação permanente 

Paulo Freire, que mostrou como idéia do seu resultado o conceito da “condição de 

inacabamento do ser humano e consciência desse inacabamento”. Segundo Freire (2002, p 

20), o homem é um ser inconcluso e deve ser consciente de sua inconclusão, através do 

movimento permanente de ser mais:  
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A educação é permanente não porque certa linha ideológica ou certa posição 

política ou certo interesse econômico o exijam. A educação é permanente na 

razão, de um lado, da finitude do ser humano, de outro, da consciência que 

ele tem de finitude. Mas ainda, pelo fato de, ao longo da história, ter 

incorporado à sua natureza não apenas saber que vivia, mas saber que sabia 

e, assim, saber que podia saber mais. A educação e a formação permanente 

se fundam aí (FREIRE, 1997, p. 20).  

 

 

A preocupação em relação à autoformação do indivíduo, já apresentada nos estudos e 

pesquisas de Dumazedier (1999), nos dias atuais continua sendo a mesma ou quase a mesma, 

uma vez que, a instituição escolar ainda mantém uma visão linear e fragmentada da educação, 

cultivando valores centrados no saber fazer e no saber conhecer relegando a segundo ou 

terceiro planos o saber ser e o saber conviver; em outras palavras, o educando e o educador 

limitam-se a uma prática educativa tolhida de liberdade na qual fragiliza a construção da 

autonomia do Ser em sua inteireza (FREIRE, 1996). 

Ao considerar o lazer como veículo de educação, Melo e Alves Junior (2003, p.53) 

afirmam que “educar pelo lazer significa aproveitar o potencial das atividades para trabalhar 

valores, condutas e comportamentos”. Os autores defendem e, nós concordamos, que a 

educação para o lazer traz outra dimensão de maior importância no processo de intervenção 

pedagógico no contexto escolar, por se tratar do lazer como forma de educação, no qual o 

lúdico poderá fluir nas vivências de lazer. Valoriza-se assim, a importância de se vivenciar o 

lazer de maneira crítica e criativa, com base na formação de valores éticos, morais e culturais 

do indivíduo. Para ser concretizado na educação, o lazer não deve ser compreendido como 

uma atividade que proporciona o divertimento ou diversão, visando recorrente na sociedade 

que ainda vincula o lazer a algo que não é sério (MELO, 2003).  

No processo da autoformação do indivíduo de caráter lúdico e criativo, Maia e 

Cavalcanti (2009, p.2) apontam no estudo sobre a autoformação dos profissionais do lazer, a 

necessidade da autoformação humanescente, por meio de vivências lúdicas devendo iniciar-se 

mesmo antes da formação acadêmica dos profissionais. Assim, as autoras afirmam: 
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Este saber vivencial, enraizado na sua corporeidade, não se aprende apenas 

com reflexões sobre as teorias do lazer nem participando de atividades 

recreativas estereotipadas. Uma formação acadêmica que defenda uma 

perspectiva ludopoiética implicada no processo ensino-aprendizagem pode 

mostrar a sua contribuição efetiva impulsionando 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 

de todo ser humano por se implicar na ludicidade, fonte geradora da nossa 

alegria de viver. 

 

 

Torna-se imprescindível, no contexto educacional, que o indivíduo em constante 

interação com os docentes e com as demais pessoas, valorize o processo de sua autoformação, 

alicerçada nos valores humanos que irradiem alegria para si mesmo, para o outro e para o 

mundo. Nesse sentido, a autoformação ludopoiética pode fazer florescer sementes que 

poderão ser germinadas nesse campo tão fértil, que é a educação para o lazer. Assim, entre as 

várias possibilidades de intervenção no processo educacional, que levem a compreensão do 

lazer como um fenômeno humano e social possibilita ao indivíduo a construção do processo 

de criação de sua própria alegria de viver, encontra-se o processo da autopoiese do lazer. 

Abordando a autoformação humana do educador, Padilha (2007, p. 128) reconhece 

que “a atividade docente é uma profissão que exige rigor e esperança, cuja alegria resulta, 

justamente, da busca intencional do sujeito dessa própria alegria”. Isso mostra a necessidade 

de uma autoformação humana alicerçada em valores espirituais, morais e éticos que 

impulsionem a construção e reconstrução da prática docente e, por que não dizer, do repensar 

a própria vida.  

A educação desenvolvida no espaço escolar, deve fornecer uma base sólida para as 

aprendizagens futuras e as competências e habilidades essenciais que permitam uma 

participação ativa do Ser na vida em qualquer contexto social (DELORS, 2004). Isto abre 

espaço para a construção da autoformação, como processo permanente e consciente do 

indivíduo, na qual possa, a partir das suas escolhas pessoais e da interrelação com o mundo, 

construir-se de maneira plena e feliz. Assim, deve se considerar o fluir como condição 

essencial, na e para a educação transdisciplinar, uma vez que o homem necessita se sentir bem 

para tornar um conhecimento significativo na sua vida. 

Cabe a cada indivíduo descobrir seu potencial e procurar aliá-lo experiências que 

possam fluir. Nos estudos sobre os tipos autotélicos de trabalho, Csikszentmihalyi (1992), 

argumenta que é necessário criar-se estratégias no trabalho com atividades do fluir, fazendo o 

sujeito reconhecer nas oportunidades de ação o aperfeiçoamento das aptidões. O autor reforça 
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que tais estratégias, isoladamente, não conferem nenhuma satisfação ao trabalho, mas se 

juntas, poderão contribuir para que as experiências máximas se concretizem.  

Nessa perspectiva, para entendermos a educação como uma experência de fluxo, 

precisa-se vislumbrar a educação como um processo ideológico, e ainda dialogante (FREIRE, 

1996). Só assim ela pode estabelecer a verdadeira comunicação da aprendizagem entre seres 

constituídos de almas, desejos e sentimentos. Ao considerar uma visão mais humana da 

educação, o autor tenta ressaltar os aspectos que tratam do indivíduo em sua “inteireza”, nos 

valores humanos, a sensibilidade e a corporeidade são valorizados.  

No presente trabalho, aprofunda-se esta visão para o estudo da humanescência como 

um fenômeno humano que inicia de dentro para fora do Ser, permitindo aos seres humanos 

aprenderem a viver juntos num mundo contemporâneo, uma educação onde as pessoas 

tenham mais valor do que as coisas podendo ser considerada como uma experiência de 

beleza, podendo irradiar luminosidade (CAVALCANTI, 2004; SAMPAIO, 2009). 

 

 

2.4 DO HUMANO À HUMANESCÊNCIA 

 

 

Na dimensão biológica da vida, o homem nasce da junção de células que, ao 

vencerem uma forte competição, unem-se e formam um ser dotado de códigos 

predeterminados, os quais definem inúmeras características do ser vivo. Ao longo de nove 

meses de vida intra-uterina, esse corpo passa por várias transformações, que, gradativamente, 

vão ocorrendo no intuito de se garantirem as condições biológicas e neurológicas necessárias 

para ele viver em outro ambiente.  

Aos poucos, o corpo se desenvolve em um mundo interior, líquido, quente, 

aconchegante, acolhedor, fechado e cheio de nutrientes, mantendo contato com outro Ser por 

meio de um canal que o alimenta e acalenta, até ele atingir o nível de maturação necessário à 

sobrevivência. Ao chegar ao mundo extra-uterino, atmosférico, relacional, competitivo, 

complexo, sistêmico, esse novo Ser é reconhecido pela presença de um corpo impregnado de 

códigos, que tende a continuar dependente do contato e do convívio junto ao outro. 

Sobre essa interação materno-infantil, Maturana e Rezepka (2000, p.76) afirmam que 

“o humano é uma maneira de viver, mas o ser humano é uma maneira de viver com uma 

corporalidade particular que surgiu numa história evolutiva de transformação corporal em 

relação com a conservação da maneira humana de viver”. 
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Por meio dessa relação, e das interações com o meio, vamos nos adaptando e nos 

apropriando dos diferentes elementos pulsantes, reconhecendo-nos como seres 

multidimensionais, em diversos contextos da vida. Nesses campos de experienciação do Ser, 

identificamos a diversidade e a complexidade que nos compõem nas distintas dimensões, e, 

fundamentalmente, nos reconhecemos como seres autopoiéticos, capazes de nos produzirmos 

de modo contínuo a nós próprios (MATURANA; VARELA, 2001). Dessa maneira, somos 

seres criativos, recriadores: vivemos processualmente o fenômeno da autopoiese. 

Ressalta-se que no processo constitutivo do Ser visualizam-se as partes e o todo, que 

congrega o corpo e a vida. Vemo-nos como seres únicos, formados de partes diferentes. Ao 

mesmo tempo, identificam-se singularidades em todos os seres dotados de essência humana.  

Para Morin (2007, p.28, grifos do autor) “o homem, oriundo dessa aventura, tem a 

singularidade de ser cerebralmente sapiens-demens, ou seja, carregar, ao mesmo tempo, a 

racionalidade, o delírio, a hubris (insensatez), a destrutividade”. Nessa concepção, considera-

se que a carga genética de cada ser atrelada às interações estabelecidas com o outro, com o 

meio e com o cosmo determinam os possíveis caminhos ou alternativas que o homem pode 

seguir na vida. Esse mesmo autor ainda aponta esse Ser, como um sujeito inacabado, que se 

aperfeiçoa na medida em que navega por oceanos de incertezas, buscando relacionar-se com o 

conhecimento e constrói uma linguagem que favorece a sua participação nas interações 

estabelecidas. 

Como seres inacabados, Morin (2007) descreve que o indivíduo não tem identidade 

física estável, pois suas moléculas degradam-se e naturalmente são substituídas por outras; ou 

mesmo em alguns órgãos ou tecido humano, quando as células morrem, outras nascem, no 

entanto, no que concerne as marcas atitudinais, morais e éticas, a identidade do ser vivo 

permanece.  

Somos, portanto, seres singulares, biológicos, complexos, sociais, de convivência, 

dotados de uma materialidade e de um campo energético que permite nossa existência no 

mundo, agindo e interagindo com os outros e com o espaço vivencial. Para Capra (2002, p. 

30), “os sistemas vivos são fechados no que diz respeito à sua organização – são redes 

autopoiéticas -, mas abertos do ponto de vista material e energético”.  

Além disso, nos reconhecemos como seres aprendentes que descobrindo a vida, nos 

questionamos sobre os problemas e as situações cotidianas, buscando respostas e novas 

perguntas para equilibrar e orientar nossa existência (FREIRE, 1996; ASSMANN, 1998). 

Continuamente, aprendemos para e na convivência. Herdamos de nossos ancestrais as 

condições biológicas necessárias para se viver. 
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Para Moraes (2003, p. 49) viver é conviver. A autora defende esse pensamento a 

partir da grande teia da vida, “onde todas as coisas estão interconectadas, inter-relacionadas, 

estruturalmente acopladas, viver nada mais é do que conviver”. É na convivência diária com 

os amigos no trabalho, na família e em outros espaços que o homem se vê constituído como 

tal. Pois, como declara a autpra (MORAES, 2003, p. 50) “viver é poder celebrar a vida em 

toda a sua grandeza e beleza”. “[...] Viver é aprender a se relacionar”. “[...] Viver é 

compartilhar experiências,”. “[...] Viver é crescer juntos”.  

Apontamos a importância da celebração da vida como condição essencial para a 

evolução da condição de humano para a condição de ser humanescente. Isso porque para 

tornar-se capaz de irradiar a sua essência, constituída de boas energias e fluidos é necessário 

compreender e viver prazerosamente os momentos que nos constituem. Afinal, a 

humanescência é algo construído no interior de forma luminosa e que quando corporalizada 

torna-se condição possível de ser externalizada. Nesse sentido, para encontrar a luz e expandi-

la é necessário encontrá-la, desenvolvê-la. É necessário a alegria, a brincadeira, a 

sensibilidade e o amor, é necessário encontrar a grandeza, o valor e a beleza. 

Além de reconhecer a beleza e grandiosidade da vida, o se tornar humanescente, 

exige, conforme já explicitado, a convivência com o outro, ou seja, exige o desenvolvimento 

do saber relacionar-se. Essa afirmativa decorre na necessidade do ser de mover-se no mundo 

junto ao outro. Sozinhos, tornamo-nos Narcisos, reconhecendo-nos apenas como seres de 

potencialidades. No entanto, o contato com o outro e com o conhecimento, evidenciado por 

meio da relação com o saber e o mundo, visualizamos a nossa incompletude, buscando dessa 

forma aperfeiçoarmo-nos. Dessa forma, a partilha das experiências de vida, nos torna comuns 

e marca as nossas especificidades. Somos o que somos, e aquilo que o outro nos mostra que 

somos. Somos o eu, e ao mesmo tempo o nós! Seres únicos e plurais.  

Como podemos ver as diferentes formas de viver apresentadas pela autora, se 

colocam para o homem como um leque de possibilidades, cabendo a nós seres vivos sabermos 

desfrutar dessas variadas formas de viver a vida. 

Observa-se que, apesar de nossa biologia permitir a construção do saber, ela não é 

suficiente; precisamos de um saber significativo, e isso requer a presença do outro, do meio e 

da vida. Porque somos insuficientemente preparados em nossas emoções para viver sozinhos, 

precisamos do outro para desenvolver novas formas de aprender, desde um processo de 

ordem, como também partindo de um processo de desordem. Numa tentativa de explicar o 

que é a vida, os estudos de Schödinger (1997) mostram que ambos os processos são 

importantes para se garantir a vida, como um contínuo processo de interação. 



78 

 

Assim, somos seres carentes de atenção, de carinho, de amor; precisamos do outro 

para nos completar, para nos emocionar, para sermos verdadeiramente nós. Precisamos criar 

nossos territórios de caminhos e conquistas, pois tudo está interligado e é interdependente. 

Como diz Capra (2002, p. 267), o padrão básico de organização da vida é a rede em todos os 

níveis, “desde as redes metabólicas dentro da célula até as teias alimentares dos ecossistemas 

e as redes de comunicação da sociedade humana”. Para o autor a partir do século XX, a 

emergência do pensamento sistêmico trouxe uma profunda mudança na história do 

pensamento ocidental. Com a visão sistêmica defendida pelo autor, “as propriedades 

essenciais de um organismo, ou sistema vivo, são propriedades do todo, que nenhuma das 

partes possui. Elas surgem das interações e das relações entre as partes” (CAPRA, 2006, p. 

40)  

Além de seres biológicos, somos seres ontológicos, providos de espiritualidade e de 

intuição. Somos sócio-históricos, seres de histórias de vida, movidos pela emoção. Somos 

seres sistêmicos dotados de sentimentos e emoções. Razão, emoção, materialidade e 

espiritualidade, somos seres autopoiéticos na nossa corporeidade.  

Para os estudiosos Maturana e Verden-Zöller (2004, p. 221), 

 

 

[...] nós, humanos, na qualidade de entes biológicos, estamos 

constitutivamente dotados de uma corporeidade dinâmica que, ao adotar 

configurações distintas, dá origem a emoções diferentes como disposições 

corporais dinâmicas diversas. Estas especificam diferentes domínios de 

ações, os quais constituem por esse meio o fundamento operacional de tudo 

que fazemos, inclusive o que chamamos de comportamento, pensamentos e 

discursos racionais.  

 

 

A busca do ideal de humanidade, tornando-se como objeto de ansiedade, de 

questionamento, tanto no tempo presente quanto foi no passado, para Santin (1994, p.9) desde 

a “tragédia grega de Édipo Rei, onde o homem é colocado como o eterno enigma ou a 

indecifrável esfinge de si mesmo”. Embora o homem tenha vivenciado importantes 

transformações de uma universalidade teocêntrica da humanização para a universalidade 

antropocêntrica, que se baseia no racionalismo moderno, em particular pelo movimento 

iluminista do século XVIII, onde o ideal de humanidade inspirava-se no próprio homem, este 

ainda não encontrou sua plenitude humana. 
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Pensa-se que o problema centrou-se no homem acreditar que a razão daria conta dos 

ideais de humanização e que as descobertas científicas e o aperfeiçoamento tecnológico 

garantiriam a plenitude da existência humana.  

Nesse sentido, Santin (1994, p.24) afirma: 

 

 

Parece que o homem da ciência e da técnica perdeu a capacidade de brincar, 

perdeu a fertilidade da fantasia, da imaginação guiada pelo impulso lúdico 

[...] Os homens dos dias de hoje estão mais preocupados com o trabalho, 

com o rendimento e com resultados. Resgatar a prática do lazer é tarefa 

necessária para poder vislumbrar novos tempos para a humanização. 

 

 

Com isso vemos que o homem contemporâneo continua aspirando à realização plena, 

buscando a vida rica, a felicidade. Nesse sentido, pensamos que o ideal para o homem é 

aquilo que lhe permita preservar, promover e realizar a sua condição de ser humano, isso 

inclui, além da satisfação das necessidades de sobrevivência como o alimento, a água, o 

vestuário e a moradia, a atenção à tantas outras necessidades como educação, trabalho, saúde, 

amor, liberdade e também o lazer, sendo este último, pouco compreendido pela sociedade.  

Para que o lúdico e o lazer sejam reconhecidos como uma necessidade à vida 

humana torna-se premente saber vivenciá-lo no transcurso da vida, seja de maneira individual 

ou na coletividade. A partir dos estudos de Maturana e Varela (2001) observamos uma relação 

direta do processo do autoconhecimento e da autocriação humana com o que está configurada 

a partir da construção da realidade do ser, ou seja, o processo de autoconhecimento do homem 

com a sua auto-organização, a partir de vivências de lazer como fenômeno ludopoiético. 

De acordo com os autores, “todo ato de conhecer faz surgir um mundo, portanto, 

todo fazer é um conhecer e todo conhecer é um fazer” (MATURANA; VARELA, 2001, p. 

31), assim, sabemos que é na ação de se viver, que o indivíduo se constrói e se conhece 

enquanto Ser. Em outras palavras, a capacidade auto-organizativa do Ser, fornece aos seres 

humanos, a possibilidade de lidar com várias situações da realidade e de organizar o mundo e 

a nossa existência, partindo da nossa corporeidade, da maneira de como nos colocamos no 

mundo, nas nossas relações interpessoais e transpessoais, seja em momentos vivenciado na 

festa, na arte ou em outras manifestações do lazer.  

As emoções expressadas nas atitudes das pessoas ocorrem antes que os sentimentos 

sejam revelados, “porque na evolução biológica as emoções vieram primeiro e os sentimentos 

depois” (DAMÁSIO, 2004, p. 37). O autor complementa, “as emoções foram construídas a 
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partir de reações simples que promovem a sobrevida de um organismo e que foram adotadas 

pela evolução”. 

As emoções e sentimentos visualizados nos corpos das pessoas vão se modificando 

de acordo com o contexto e fase da vida humana. Os sentimentos podem ser, e geralmente 

são, revelações do estado da vida de dentro do organismo” (DAMÁSIO, 2006, p.15, grifo do 

autor). Os sentimentos revelam a nossa forma de ser e estar no mundo, como ressalta Damásio 

(2006, p.15) “na existência do dia-a-dia os sentimentos revelam, simultaneamente, a nossa 

grandeza e a nossa pequenez”. Para esse neurocientista, “duas manifestações aparentemente 

separadas de um organismos integrado e singular‟, “a emoção e as várias reações com ela 

relacionadas estão alinhadas com o corpo, enquanto os sentimentos estão alinhados com a 

mente” (DAMÁSIO, 2006, p. 14/15). 

Nessa dimensão, a emoção se coloca como fundamento principal, permitindo o 

florescer da corporeidade, pois no ser humano “é a emoção define que a ação” 

(MATURANA; VERDEN-ZÖLLER, 2004, p. 10), criado assim, um campo de energia em 

nosso corpo, que se revelar para o mundo exterior. E, nesse campo vibracional, as emoções 

podem ser percebidas como disposições corporais dinâmicas que se estabelecem a cada 

instante no domínio das ações (MATURANA; VERDEN-ZÖLLER, 2004). Os autores 

acrescentam, “nós humanos, tornamo-nos aquilo que nossas corporeidades se tornam 

enquanto vivemos, crescendo como seres humanos nas diversas culturas às quais 

pertencemos, por meio de diversas histórias de epigênese” (MATURANA; VERDEN-

ZÖLLER, 2004, p. 138/139). 

Nesse mundo de pluralidade cultural, social, religiosa, artística se compõe 

experiências, que agem de forma dinâmica e dão sentido a nossa existência. Assim, a 

capacidade ludopoiética encontrada no homem se estabelece na interação do mesmo com o 

meio, com o mundo, com o cosmo (CAVALCANTI, 2008a). As interações estabelecidas por 

meio dessas experiências ocorrem de maneira significativa quando o indivíduo se envolve 

emocionalmente, traduzindo em sentimento quando são criadas as condições para o fluir 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1992). Assim, as vivências de lazer experiencializadas pelas 

pessoas tendem a contribuir na construção de sentimentos e de emoções, especialmente 

quando se manifestam como processo autoformativo revelando alegria e liberdade, as quais 

categorizamos como fenômenos ludopoiéticos. 

Maturana e Varela (2001) descrevem que o ser vivo é um sistema dinâmico aberto 

quando sua organização se mantém viva. Esta organização definirá o ser vivo como uma 
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unidade sistêmica a partir das interações estabelecidas, sendo possível a criação de seus 

próprios limites mediante processo autopoiético. 

Na educação, o processo autopoiético vem sendo consolidado por meio de iniciativas 

pedagógicas onde o educando e o educador são considerados seres complexos e não 

completos, e que na sua incompletude buscam desenvolver aspectos nas dimensões 

espirituais, da estética, que possibilitam a expansão dos seus valores criativos e humanos.  

Sampaio (2009), a partir das ideias de Cavalcanti (2006) contempla em sua prática 

educacional a autoformação humanescente de profissionais da saúde, trazendo um enfoque 

vivencial humanopoiético. A autora se fundamenta na educação do ser humano, na 

integralidade de suas dimensões práticas e teóricas, ou seja, uma educação voltada para a 

totalidade do ser, para o desenvolvimento da sua inteligência, de seu pensamento, de sua 

consciência e de seu espírito.  

Nesse sentido, na ação educativa se busca possibilitar além dos conhecimentos 

disciplinares e transdisciplinares, o fluir e a corporalização de novos saberes, os saberes 

humanescentes, os quais emergem do interior do ser, da essência do humano, do belo, do 

sensível, do fluir, do deixar transparecer, do experienciar (CAVALCANTI, 2006). 

Os saberes humanescentes emergem da corporeidade humana. Utilizando-se como 

linguagem metafórica a “teia de aranha”, Cavalcanti (2004) apresenta simbolicamente cinco 

fios, o qual cada um corresponde a um saber que a constitui – reflexividade autobiográfica, 

sensibilidade, criatividade, ludicidade e reflexividade vivencial, sendo o ultimo fio, o 

fenômeno da humanescência. Este último, considerado como seu eixo principal por irradiar 

luminosidade para si mesmo, para o outro e para o cosmo. Esses saberes se entrelaçam 

participando do processo da autoformação do Ser, propiciando na interação social o 

autoreconhecimento e o conhecimento do outro, visando a transformação da sociedade e 

fortalecendo os valores éticos e de solidariedade.  

Os estudos sobre a hominescência Serres (2003) aborda a evolução do homem frente 

as suas relações com a natureza e as mudanças que vem ocorrendo na contemporaneidade. O 

autor enaltece que, 

 

Se não existe humano a não ser por essa onivalência e por esse modo não 

linear de primeiro viver e depois pensar, um novo humanismo surge dentro 

da mais ampla diversidade. A pluralidade das línguas e o multiculturalismo 

coabitam com a diversidade dos seres vivos, tão brilhantes nas variações 

dos corpos individuais como nas cadeias de ADN, nas quais a diversidade 

das línguas se reproduz em imagem, em um alfabeto de elementos simples e 

por meio dele (SERRES, 2003, p. 141). 
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O fenômeno humano emerge da conjunção dos saberes corporificados ao longo da 

existência do Ser, no entanto, para a sua evolução o homem necessitará transcender os limites 

da humanidade e adentrar o campo da humanescência, que segundo Sampaio (2010) baseada 

nos conceitos de Cavalcanti (2006) e Sampaio (2009), é considerado como:  

 

Produto da autopoiese, a qual possibilita a expansão das essências humanas 

irradiando luminosidade, beneficiando outros seres, a natureza, a sociedade 

e o planeta. [...] Um fluxo evolutivo que possibilita o despertar da 

sensibilidade humana, adormecida pela coisificação do processo 

civilizacional o qual prevalece na contemporaneidade da espécie homo 

sapiens. 

 

 

Sendo, portanto, um desafio ontológico que pressupõe a abertura da alma para 

vivenciar o inusitado, o belo, o sensível, pois “a essência do Ser humano se define na sua 

relação com o mundo” (CAVALCANTI, 2006 p.8).  

 



 

 

3 PERCURSOS TRILHADOS PARA O PLANTIO E O MANEJO DO 

SEMEAR 

 

 

 

Fonte: Narla Musse 

 

 

 

 

 

 

 

Se temos de esperar, que seja para colher a semente boa 

que lançamos hoje no solo da vida. Se for para semear, 

então que seja para produzir milhões de sorrisos, de 

solidariedade e amizade. 

Cora Coralina 
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Nesta imagem registro minha presença em diferentes lugares numa experiência 

vivencial para reconhecer o campo que semeio, os solos e implementos utilizados neste 

cultivo. As trilhas são contínuas, não lineares, demonstrando a capacidade de adaptação aos 

diferentes ciclos da vida, contextos da pesquisa e as ferramentas para a colheita dos frutos. 

Conforme mostram as miniaturas utilizadas no cenário de abertura deste capítulo, existe um 

momento em que a semeadora se apropria dos fertilizantes e busca aplicá-los para o semeio 

das sementes lançadas nos solos desta pesquisa (participantes). É, portanto a imagem que, 

retrata o processo de visualização dos caminhos a serem trilhados, expressa o cuidado com os 

solos, o cultivo das sementes do lazer e revela a esperança do florescer já evidenciada por 

Cora Coralina. 

 

 

3.1 A DEFINIÇÃO DO CAMPO, A PREPARAÇÃO DAS SEMENTES E DO CANTEIRO, 

E A ESCOLHA DO SOLO  

 

 

Este capítulo apresenta os percursos trilhados pela semeadora que no cuidado e trato 

dos implementos, escolheu o campo, preparou o canteiro e lançou as sementes do lazer sobre 

os variados solos de diferentes maneiras e intensidades. Descreve-se o campo do lazer, os 

canteiros, os solos a serem cultivados, revela-se as sementes plantadas, os implementos e 

técnicas de plantios utilizados, os caminhos que foram trilhados, bem como os desafios 

enfrentados no decorrer da semeadura e do semear. 

O processo de sistematização do estudo se iniciou com a escolha do lócus da pesquisa, 

tendo sido selecionada a Escola Agrícola de Jundiaí. Para isso, duas razões foram 

fundamentais na sua delimitação: primeiro, o fato de a escola ser a única instituição pública 

do Rio Grande do Norte que oferece o ensino técnico agrícola, com moradia estudantil em 

regime de internato, para estudantes oriundos de diferentes localidades do interior do estado 

do Rio Grande do Norte; segundo, a implicação pessoal e profissional da pesquisadora com o 

contexto, uma vez que atua como professora dessa instituição de ensino, fato que veio facilitar 

o acesso aos dados e ao contexto do estudo.  

Destaca-se que um dos aspectos que favoreceu a construção da pesquisa, no que 

concerne a posição da pesquisadora no contexto educacional foi o bom relacionamento com o 

grupo participante, bem como o apoio da administração da escola ao estudo.  
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No que diz respeito a escolha da abordagem de pesquisa trata-se de um estudo de 

natureza qualitativa que se caracteriza, como descritiva e intervencionista do tipo pesquisa-

ação (GIL, 1999; THIOLENT, 1997; BARBIER 2002). É uma pesquisa de natureza 

qualitativa porque, no processo de indagação e de descoberta da realidade, a reflexão, a 

subjetividade, a flexibilidade, a interação e a interpretação mediaram a relação entre o 

pesquisador e o objeto de estudo.  

A pesquisa qualitativa abrange de forma descritiva os dados observados pelo 

pesquisador através do contato direto com a situação estudada, enfatizando mais o processo 

do que o produto e preocupando-se em retratar de maneira coerente a perspectiva dos 

participantes diante dos fatos que envolvem o contexto social, visto que suas raízes têm 

origem na fenomenologia, aporte teórico metodológico que apresenta diferentes categorias 

investigativas.
 

 

Para Gonzaléz Rey (2005, p. 5), a epistemologia qualitativa “defende o caráter 

construtivo interpretativo do conhecimento, o que de fato implica compreender o 

conhecimento como produção e não como apropriação linear de uma realidade”. Esse tipo de 

pesquisa se preocupa principalmente em analisar e interpretar aspectos mais profundos do 

objeto de estudo; descreve a complexidade do comportamento humano, considerando, 

portanto, hábitos, atitudes e as experiências de vida (LAKATOS, 2006). Nesse sentido, a 

abordagem qualitativa permitiu que a temática em questão fosse investigada com 

profundidade, sensibilidade e de forma participativa. Viabilizou a aproximação dos sujeitos 

participantes, além de ter possibilitado o entendimento da dinâmica de suas vidas e da forma 

como eles se colocam no mundo. 

No que diz respeito a pesquisa-ação, Ghedin e Franco (2008) revelam que nas 

últimas décadas esse tipo de pesquisa tem se apresentado de diferentes maneiras, a partir de 

diversas intencionalidades, passando a compor um mosaico de abordagens teórico-

metodológicas.  

Para Barbier (2002), a pesquisa ação se desenvolve a partir da implementação de 

ações com a intenção de promover a melhoria da qualidade de vida do grupo participante. Ela 

proporciona aos envolvidos um aprendizado de pesquisa da própria realidade, permitindo que 

eles conheçam melhor seu contexto e, assim, possam construir estratégias para atuar mais 

eficazmente sobre ela, e dessa forma transformá-la (ANDRÉ, 1995).  

Franco (2005, p. 483) reconhece a pesquisa-ação como a “ação que cientificiza a 

prática educativa, a partir de princípios éticos que visualizam a contínua formação e 

emancipação de todos os sujeitos da prática”. Segundo Thiollent (1997, p. 36), a pesquisa-
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ação pressupõe uma concepção de ação, que “requer, no mínimo, a definição de vários 

elementos: um agente (ou ator), um objeto sobre o qual se aplica a ação, um evento ou ato, um 

objetivo, um ou vários meios, um campo ou domínio delimitado”. 

Além dessas especificidades, a pesquisa-ação envolve um plano de ação que se 

baseia em objetivos, num processo de acompanhamento e controle da ação, bem como, no 

relato concomitante desse processo. Salienta-se que esse controle não é restritivo: há uma 

sistematização flexível e um direcionamento reflexivo. 

A escolha por esse tipo de pesquisa justifica-se pelos seguintes fatos: a pesquisadora 

desejava intervir no cenário da pesquisa, uma vez que as interferências se desenvolveriam no 

ambiente de suas atividades profissionais. Além disso, a pesquisa tinha como foco um 

ambiente natural; pretendia-se usar a descrição para a apreciação e a compreensão do espaço 

existencial e, além disso, os estudantes seriam considerados participantes em sua inteireza, 

privilegiando-se as dimensões subjetiva, energética, e espiritual. Enfatiza-se que a 

pesquisadora e os participantes estavam implicados, porque se reconheciam como 

construtores e recriadores de seu cotidiano. 

Neste sentido, envolvida pela realidade, como educadora da escola e inquieta diante 

de algumas questões do cotidiano e do lazer, a pesquisadora se dispõe não só a pesquisar, mas 

também a intervir no sentido de colaborar para a mudança de atitudes na realidade do 

estudante residente, de forma a favorecer uma educação para o lazer, com vistas a sua 

autoformação ludopoiética.  

Salienta-se que nesse tipo de pesquisa, o pesquisador precisa ficar atento à dinâmica 

do espaço, ter sensibilidade para conquistar o grupo com o qual trabalha, ser perspicaz ao 

traçar os objetivos, já que estes devem partir da necessidade do grupo em questão. Além 

disso, necessita colocar-se de forma reflexiva e flexível em todo o processo de 

desenvolvimento da pesquisa. Nessa perspectiva, Barbier (2002, p. 14) afirma: 

 

 

A pesquisa-ação obriga o pesquisador de implicar-se. Ele percebe como está 

implicado pela estrutura social na qual ele está inserido e pelo jogo de 

desejos e de interesse de outros. Ele também implica os outros por meio do 

seu olhar e de sua ação singular no mundo. Ele compreende, então, que as 

ciências humanas são, essencialmente, ciências de interações entre sujeito e 

objeto de pesquisa [...]. O pesquisador descobre que na pesquisa-ação, que 

eu denomino pesquisa-ação existencial, não se trabalha sobre os outros, mas 

e sempre com os outros. 
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Por envolver-se com hábitos de vida, sentimentos e costumes dos estudantes 

residentes, este estudo requer sensibilidade para as questões alheias, considerando-se que isso 

incorre num processo delicado e diferenciado. Daí tratar-se de uma questão existencial, o que 

determinou a opção metodológica pela pesquisa-ação existencial (BARBIER, 2002). Esse tipo 

de pesquisa pode agregar algum sentido à vida cotidiana dos estudantes-residentes, uma vez 

que as premissas dessa metodologia numa ação reflexiva que tem um tempo e uma 

complexidade a serem considerados exige da pesquisadora uma profunda implicação com o 

grupo pesquisado.  

Embora o foco da pesquisa sejam as ações mediadoras, cujo propósito é de 

transformar o cenário de vida dos estudantes implicados, é importante ressaltar a natureza 

etnofenomenológica que ela apresenta. Ressalta-se que nela o papel da etnografia é 

basicamente o de explorar os diferentes mundos vividos por esses adolescentes e ajudar a 

ampliar pontes de comunicação com eles. O caráter etnográfico emerge do uso da descrição 

para o processo de apropriação, compreensão e detalhamento do espaço escolhido bem como 

se revela na participação efetiva da pesquisadora no cenário explorado. 

Na palavra Etnografia, grafia vem do grego graf(o) significa escrever sobre, escrever 

sobre um tipo particular: um etn(o) ou uma sociedade em particular. Etnografia é a 

especialidade da antropologia, que tem por fim o estudo e a descrição dos povos, sua língua, 

raça, religião, e manifestações materiais de suas atividades, é parte ou disciplina integrante da 

etnologia, podendo ainda ser reconhecida como a forma de descrição da cultura material de 

um determinado povo.  

Aqui a etnografia é utilizada para descrever o cotidiano dos estudantes que residem 

em uma moradia estudantil, em regime de internato. A escolha pela etnografia foi de 

expressiva relevância já que embora a autora fizesse parte do campo de pesquisa como 

professora de Educação Física, a inserção nesse espaço se dava de forma restrita, na maioria 

das vezes voltando-se para questões relacionadas a essa área de ensino.  

Com o desenvolvimento do estudo, no entanto, foi possível adentrar de maneira 

aprofundada e conhecer a especificidade e a amplitude desse território de conhecimento, fato 

que possibilitou compreendê-lo e melhor descrevê-lo. Sendo assim, a pesquisa etnográfica, 

favoreceu a compreensão e /ou o detalhamento do espaço, visto que ele apresenta 

particularidades, por ser uma escola agrícola em que se oferece moradia estudantil em regime 

de internato e que conserva uma cultura repetitiva do cotidiano de estudantes residentes. 

Este tipo de pesquisa apresenta uma característica importante no que diz respeito à 

sua concepção e à organização: ela é flexível no planejamento e na execução (THIOLLENT, 
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1996). No entanto, apesar desse aspecto, optou-se em seguir uma ordem sequencial nos 

primeiros momentos da pesquisa, no sentido de melhor sistematizar as ações. Desse modo, 

adotou-se um cronograma a ser seguido, uma vez que estava envolvido um número 

expressivo de participantes e de vivências de lazer a serem vivenciadas. 

Ainda sobre a abordagem etnográfica, observa-se que ela pode ser considerada como 

um método, no sentido de técnica de trabalho, centralizada na noção de observação 

participativa. Essa abordagem possibilita técnicas de trabalho de campo, práticas de 

conversação, diário de campo, diálogo etnográfico como dispositivo, técnicas de diagnóstico 

situacional, registros fotográficos, enfim a descrição do caminho percorrido pela 

pesquisadora, que envolve histórias de vida e cultura escolar (GHEDIN; FRANCO, 2008).  

Nesse sentido, concorda-se com os autores Prole e Morrison (2003) quando 

preconizam que a abordagem etnográfica deve ser entendida como uma abordagem plural, 

com rica diversidade de fontes e métodos, dentro de um quadro coerente, promovendo a 

verdadeira compreensão do que está acontecendo em um determinado objeto de estudo.  

André (2006, p. 103) enfatiza que, essa abordagem em educação tem o objetivo 

primordial de compreender a realidade investigada, para posterior ação sobre ela, 

modificando-a. Destaca, ainda, a autora: 

 

 

Outra importante contribuição da etnografia para a pesquisa das situações 

escolares decorre da atitude aberta e flexível que deve manter o pesquisador 

durante a coleta e a análise dos dados, o que lhe permite detectar ângulos 

novos do problema estudado. Essa perspectiva trouxe às pesquisas que 

focalizam a escola um enriquecimento muito grande tanto do ponto de vista 

metodológico, pela possibilidade de ajustes durante o processo, quanto do 

ponto de vista teórico, pela identificação de elementos não previstos no 

planejamento inicial da pesquisa, mas essenciais para a análise e a 

compreensão da prática pedagógica. 

 

 

Contudo é preciso atenção especial para que não haja apenas uma descrição dos 

significados das ações e interações de acordo com o ponto de vista dos participantes, mas, 

principalmente, uma descrição dos sistemas de significados culturais do grupo colaborador da 

pesquisa. Assim, a convivência diária na escola favoreceu o desenvolvimento dessa 

abordagem, no sentido de se conhecer e interagir ativamente com o grupo envolvido no 

estudo.  
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No que diz respeito a abordagem fenomenológica, têm-se como fenômenos 

pesquisados o significado do lazer em uma moradia estudantil e a ludopoiese para a 

autoformação humana dos estudantes residentes. Esses fenômenos, explorados no cotidiano 

dos alunos, revelam a concepção de lazer por eles construída, seu repertório de atividades 

lúdicas bem como as formas de experienciação e autoprodução da ludicidade, da alegria de 

viver. 

Entendendo o fenômeno como processo evolutivo e complexo, considera-se a 

impossibilidade de traduzi-lo apenas em números e restringi-lo a dados estatísticos; afinal, 

quando se faz referência a vivências de lazer, destaca-se a qualidade, o relacionamento 

interpessoal e o desenvolvimento humano. 

Assim, o estudo apresenta como abordagens estruturantes, a etnográfica e a 

fenomenológica, ambas articuladas possibilitam o estudo aprofundado da problemática, 

viabilizam a construção reflexiva dos dados, necessitando da implicação do pesquisador em 

toda a sua inteireza e, sobretudo, permitem a experiencialidade da dimensão ludopoiética do 

lazer.  

Nesse sentido, nos aproximamos dos estudos da Etnometodologia por ser uma das 

correntes da sociologia que se preocupa com a construção dos dados da pesquisa a partir da 

realidade vivida pelo indivíduo e por apresentar princípios que se propõem a privilegiar as 

abordagens microssociais dos fenômenos. 

Nos estudos da corporeidade e do lúdico, encontramos em Pires (2002) e em França 

(2003), o uso da etnometodologia como estratégia metodológica que deu suporte nas suas 

pesquisas. Pires (2002) navegou por oceanos de incertezas, onde procurou investigar e 

interpretar o fenômeno da ludicidade na vida de professores-pesquisadores que estudam a 

corporeidade, focalizando sua relação com o indivíduo, com o domínio de conhecimento e 

com o campo institucional no qual atuam profissionalmente. 

França (2003) procurou responder quais as contribuições que os procedimentos 

investigativos da Etnometodologia possibilitam desvelar, numa dada práxis social em estudos 

no domínio e no campo do lazer, mediados pelos estudos da corporeidade no campo da 

educação.  

A Etnometodologia teve seu início na Califórnia, nos anos 60, expandindo-se para as 

universidades americanas e européias a partir das ideias de Harold Garfinkel, 

fundamentalmente na sua obra Studies in Ethnomethodology (COULON, 1995a). Esta 

corrente da sociologia americana traz uma contribuição para a ruptura radical com modos de 
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pensamento da sociologia tradicional, apresentando-se nesse sentido como uma nova postura 

intelectual, cuja característica principal é a ampliação do pensamento social.  

Apesar de reconhecida e utilizada no cenário científico, a etnometodologia quando 

vinculada à área da educação é pouco valorizada. Sobre essa relação, o sociólogo Alain 

Coulon (1995b), afirma que a mesma teve como um dos principais precursores dessa corrente 

sociológica Garfinkel, que tomou como fontes principais de sua obra os estudos de Talcott 

Parsons e Alfred Schütz, autores contemporâneos, mas com itinerários diferentes.  

Parsons, natural dos EUA, desenvolveu importante obra
 

que veio influenciar o 

pensamento americano e Schutz, imigrante, embora sem formação universitária, salvo no fim 

da vida, publicou muitos artigos, fez conferências, deixando a marca de suas idéias na 

sociologia contemporânea. 

A etnometodologia apresenta-se como uma perspectiva de pesquisa que tem a 

possibilidade de apreender de maneira adequada aquilo que fazemos para organizar a nossa 

existência social e, encontra-se mediante as múltiplas ligações com outras correntes 

permitindo a reflexão sobre a sociedade contemporânea.  

Em recente estudo realizado com assistentes sociais, Montigny (2007), adotou a 

abordagem etnometodológica enfatizando os princípios da indexabilidade e reflexividade no 

trabalho social de caráter teórico e prático. Tais princípios foram investigados a partir da vida 

cotidiana assumida por essas pessoas que desenvolvem um trabalho social relacionado ao 

mundo das relações sociais e práticas sociais. 

Mostram-se como característica básica da etnometodologia as ações ocorridas no 

cotidiano do indivíduo, conforme afirma Coulon (1995a, p. 30):  

 

 

A etnometodologia é a pesquisa empírica dos métodos que os indivíduos 

utilizam para dar sentido e ao mesmo tempo realizar as suas ações de todos 

os dias: comunicar-se, tomar decisões, raciocinar. Para os etnometodólogos, 

a etnometodologia será, portanto, o estudo dessas atividades cotidianas, quer 

sejam triviais ou eruditas, considerando que a própria sociologia deve ser 

considerada como uma atividade prática. 

 

 

Situada na sociologia contemporânea, a etnometodologia visa compreender como as 

pessoas percebem, descrevem e propõem definição para as situações cotidianas. Sendo assim, 

a etnometodologia vai estudar empiricamente os métodos “que os indivíduos utilizam para dar 

sentido e ao mesmo tempo realizar as suas ações de todos os dias” (COULON 1995a, p. 30), 
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ao passo que a sociologia parte do pressuposto de o mundo significante independe de 

interações sociais. 

 

 

A vida social se constitui através da linguagem: não a dos gramáticos e dos 

lingüistas, mas a da vida de todos os dias. Uma pessoa conversa com as 

outras, recebe ordens, responde a perguntas, ensina, descreve livros de 

sociologia, vai ao mercado para as compras, compra e vende, mente e 

trapaceia, toma parte em reuniões, faz entrevistas, tudo isso usando a mesma 

língua. A partir dessa constatação é que se desenvolve a interrogação 

etnometodológica sobre a linguagem (COULON, 1995a, p. 32). 

 

 

Neste sentido, o paradigma da etnometodologia passa a ser interpretativo e não mais 

normativo, estabelecendo uma relação entre a pessoa (ator social) e a situação vivenciada 

(contexto de vida). Valorizando mais à compreensão do que à explicação, o autor apresenta 

conceitos-chaves e complementares traduzidos como princípios da prática, da indicialidade, 

da reflexividade, da accountibility e a noção de membro (COULON, 1995a). 

A partir dos cinco princípios constitutivos da etnometodologia de Coulon, abordado 

neste estudo, a etnofenomenologia está sendo aprofundada pela BACOR-UFRN, ampliando e 

modificando-os para sete os princípios a serem estudados, a saber: a Experiencialidade, a 

Indicialidade, a Reflexividade, a Auto-organizalidade, a Filiabilidade, a Arquetipalidade e a 

Humanescencialidade. Ressaltando que os cinco primeiros princípios são baseados na 

etnometodologia de Coulon (1995) e os dois últimos estão sendo propostos pela BACOR, 

como forma de contemplar os estudos da corporeidade e da humanescência.  

Enfatiza-se, portanto, que a etnofenomenologia é adotada como uma abordagem 

metodológica singular e inovadora que, dentro de uma dimensão transdisciplinar e transversal 

integra os principios da Etnografia, da Etnometodologia, da Fenomenologia Cultural e Social. 

Destaca-se que na organização e estruturação desses princípios, que estando reunidos 

fundamentam a Teia Etnofenomenológica (CAVALCANTI, 2010), foram utilizados os 

estudos de Schutz (1979), Hillmann (1981), Coulon (1995), entre outros. 

Cabe ressaltar que as análises foram desenvolvidas a partir dos dados coletados por 

meio de entrevista semi-estruturada focal, realizada no período de finalização do curso dos 

estudantes residentes no ano de 2010.  

Como já afirmamos ao longo desta pesquisa foram propiciadas várias vivências de 

lazer aos participantes, que pouco a pouco foram revelando fenômenos transdisciplinares por 

meio dos etnométodos, os quais denominamos de etnopoieses, que representam as variadas 
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formas do sujeito encontrar maneiras de responder ou atender os seus desejos e ou realizar 

seus sonhos e ou necessidades.  

Essa ideia atua em consonância com o princípio da recursividade estudada por 

Maturana e Varela (2001), em que se supera a linearidade das ações entendendo a relação de 

energia e matéria presentes nos seres vivos. Assim, através da experiencialidade humana tanto 

no sentido intravivencial como no intervivencial e, o estudante residente foi estimulado a 

construir o seu processo autoformativo, mediante as atividades acadêmicas ou não, 

geralmente ocorridas no período da noite e final de semana ou mesmo no período de férias 

escolares. 

 

3.1.1. O Princípio Etnofenomenológico da Experiencialidade 

 

O primeiro princípio denomina-se de Experiencialidade. Diz respeito as ações 

vivenciadas na vida cotidiana das pessoas a partir das interações sociais praticadas no dia–a-

dia dos indivíduos. Essas formas e interações sociais estabelecidas entre as pessoas e as 

situações sociais se constituem como etnométodos. No sentido geral o princípio da 

experiencialidade aborda as atividades práticas desenvolvidas cotidianamente pelas pessoas 

nas diferentes interações e contextos sociais. 

Este envolve as atividades práticas, as circunstâncias concretas que dinamizam os 

nossos dias, como o ato de comunicar-se, tomar decisões, raciocinar. Para Coulon (1995, p. 

32), “as atividades práticas dos membros, em suas atividades concretas, revelam as regras e os 

modos de proceder”, estando envolvidas com a forma que o ser humano se coloca diante das 

situações cotidianas. 

Desde os estudos de Garfinkel, observou–se que é dada a essas práticas corriqueiras 

da vida cotidiana a mesma atenção que naturalmente se dá aos conhecimentos extraordinários, 

como é o caso da festa, fenômenos de pleno direito do indivíduo (COULON, 1995a). Isso 

porque, embora não sejam consideradas ideais elas funcionam como reguladoras e 

impulsionadoras de novas ações, ou seja, propiciam a experiência e construção de saberes por 

vezes muito mais significativos.  
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3.1.2 O Princípio Etnofenomenológico da Indicialidade 

 

A indicialidade demostrada por Coulon (1995a) como um dos conceitos-chave da 

etnometodologia, preocupa-se com a comunicação entre as pessoas na vida social, uma vez 

que a esta é construída através da linguagem. Nesse sentido, ela revela de forma espontânea a 

maneira de se comunicar, pensar e organizar-se da sociedade. Por se tratar de algo que 

envolve a subjetividade e evidencia a singularidade da comunicação, autores contrapõe-se a 

esse principio, defendendo que ele foge a rigidez do método científico.  

De acordo com Coulon (1995), indicialidade é um termo técnico, que foi adaptado da 

linguística. Para ele, esse princípio repercute a especificidade da palavra, que embora tenha 

uma significação trans-situacional, tem um significado distinto de acordo com o contexto no 

qual é empregada.  

 

3.1.3. O Princípio Etnofenomenológico da Reflexibilidade 

 

O terceiro princípio da teia etnofenomenológica diz respeito às práticas que ao 

mesmo tempo descrevem e constituem o quadro social. A reflexividade envolve o florescer da 

consciência, ou seja, o sujeito não apenas desenvolve ações, mas, sobretudo, torna-se capaz de 

descrever e compreender as repercussões destas.  

O princípio ou conceito-chave da reflexividade anunciada por Coulon (1995a, p. 41) 

diz respeito “as práticas que ao mesmo tempo descrevem e constituem o quadro social”. Para 

Johnson (1997, p. 191) uma teoria reflexiva é aquela que se refere a si mesma, sendo assim, 

“é o processo de referir-se a si mesmo e aplica-se tanto a teoria quanto à pessoas”. Assim, 

essa capacidade que tem o ser humano para pensar nas coisas e pessoas no seu entorno como 

em si mesmo caracteriza tal princípio. Em nosso caso, a reflexividade associa-se a 

experiencialidade, na medida em que o sujeito vivenciando os saberes passa a agir e pensar de 

forma reflexiva e crítica sobre eles.  

 

3.1.4. O Princípio Etnofenomenológico da Auto-organizalidade 

 

Revela a capacidade do indivíduo em se autoproduzir e criar novas respostas, 

levando em consideração suas estruturas internas, um sistema que é favorável a sua recriação. 

Em nossa pesquisa, o emprego desse princípio permite que visualizemos a capacidade dos 

jovens auto-organizarem seu próprio lazer. Equivalente ao termo (accountibility) adotado por 
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Coulon (1995a, p. 45) na etnometodologia; este princípio é “algo disponível, isto é, 

descritível, inteligível, relatável, analisável”. Envolve a organização e a preparação do sujeito 

para a realização de ações ou atividades. 

 

3.1.5. O Princípio Etnofenomenológico da Filiabilidade 

 

A noção de membro como princípio da etnometodologia significa “filiar-se a um 

grupo, a uma instituição, o que exige o progressivo domínio da linguagem constitucional 

comum” (COULON, 1995, p. 48), ou a Filiabilidade (CAVALCANTI, 2010) que traz um 

significado de pertencimento a um determinado grupo social. No caso especial do estudo em 

pauta, trata-se da obediência necessária na convivência diária dos estudantes residentes na 

moradia estudantil. Assim, a filiabilidade é compreendida como a inclusão ou inserção social 

agregando valores ao grupo social ou a instituição a qual o membro faz parte. Coulon (1995) 

indica a linguagem como um domínio que possibilita a uma pessoa filiar-se a um grupo ou 

uma instituição.  

Nesse estudo, além dos princípios apresentados por Coulon para a Etnometodologia, 

acrescentamos dois princípios considerados como complementares nos estudos da 

Etnofenomenologia: o princípio da Arquetipalidade e o princípio da Humanescencialidade. 

(CAVALCANTI, 2010). 

 

3.1.6. O Princípio Etnofenomenológico da Arquetipalidade 

 

A Arquetipalidade tratada no campo teórico e de pesquisa está sendo desenvolvida 

pela BACOR/UFRN, que aliada aos outros princípios da etnofenomenologia possibilita 

evidenciar o estudo das vivências ludopoiéticas por meio de símbolos e imagens do lazer no 

cotidiano de individuos, em um determinado contexto vivido, neste caso, no contexto 

vivencial de estudantes residentes em moradia estudantil. 

Este princípio etnofenomenológico pautou-se na Teoria dos Arquétipos defendida 

por Jung (1964), respaldando-se ainda nos estudos do psicólogo James Hilmann (1981). Jung 

procurou estabelecer uma relação do homem com seu inconsciente e a comunicação por meio 

de símbolos que ele denominou de arquétipo. Esta teoria traz uma significativa contribuição 

para o autoconhecimento do indivíduo fundamental na vida contemporânea das pessoas. O 

termo arquétipo é frequentemente mal compreendido, julgando-se que expressa imagens ou 
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motivos mitológicos definidos. Mas estes símbolos para Jung nada nada mais são do que as 

representações conscientes.  

Reportamo-nos a Hillman (1984) para esclarecer que o arquétipo em um campo 

energético vai além da psique individual incluindo toda a experiência humana, pois para o 

autor “a alma se estende através do corpo em direção aos outros e rumo ao campo imaginário” 

(HILLMAN, 1984, p. 35). E como nesta pesquisa compreende-se a corporeidade como campo 

vibracional energético, o ser humano é capaz de se expandir, sendo assim, a arquetipalidade 

insere-se adequadamente nesse contexto por tratar da representação simbólica do sentipensar 

do ser humano. 

O propósito é estudar as vivências ludopoiéticas e o processo de autoformação 

humanescente, nos quais o indivíduo se diferencia e integra os processos internos e externos 

em relação ao Si-mesmo. Nesta perspectiva o “eu” permite que as experiências se tornem 

conscientes, resultando assim em um desenvolvimento humano no âmbito espiritual e 

coletivo. A proposta final é promover um estado de autorealização e de conhecimento de si, 

como uma função transcendente e de auto-regulação (autopoiese), manifestando-se por meio 

do símbolo, imagem que personifica a totalidade da situação interna, para experimentar uma 

nova atitude de si próprio e da vida. 

 

3.1.7 O Princípio Etnofenomenológico da Humanescencialidade 

  

Outro princípio etnofenomenológico defendido e observado no nosso estudo é a 

Humanescencialidade. Este princípio que vem sendo desenvolvido na Base de pesquisa 

Corporeidade e Educação da UFRN se fundamenta no florescer do ser humano em um 

contínuo processo interno, que vai se revelando ao mundo por meio das interações, consigo 

mesmo, com o outro e com o cosmo, de maneira própria e particular (CAVALCANTI, 2010). 

Essa manifestação de sentimentos e atitudes se mostra de acordo com a organização  

autopoiética do Ser.  

Leloup (1996; 1998), Boff (1999), Morin (2007), Moraes (2003, 2004), Serres (2004) 

e Cavalcanti (2004, 2005, 2008) mostram em suas pesquisas a intensa preocupação pela 

essência humana e a transformação do homem na sociedade. Falam sobre a necessidade de a 

humanidade concretizar um salto quântico na compreensão da existência humana e do 

universo que a rodeia.  
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Neste sentido, a humanescencialidade que ocorre de dentro para fora, cumprindo um 

fundamental papel na vida dos seres humanos, uma vez que é um fenômeno que pode ser 

despertado e se expandir em um contínuo processo de construção e reconstrução.  

Trata-se, portanto, de um processo que envolve fluxo energéticos que podem ser 

irradiados de si, para os outros nas relações com o meio externo. Podemos ver e senti-la nas 

atitudes e emoções do outro e em si mesmo, nos gestos, olhares e nas reações elas se mostram 

e se expressam cotidianamente. E assim, nesse movimento recursivo que a 

humanescencialidade se expande ou se irradia na vida dos seres humanos.  

 

 

3.2 O CAMPO A SER CULTIVADO  

 

 

O campo no qual a pesquisa foi desenvolvida é um lugar reconhecido por sua beleza e 

missão educacional; afinal, é um ambiente apropriado, diversificado que encanta os olhos de 

professores, alunos e visitantes, em virtude de sua riqueza natural. Este se constitui em uma 

escola agrícola, situada em uma extensa área, delineada pelo verde da mata, que possuindo 

uma proposta formativa técnica foi denominada Colégio Agrícola de Jundiaí. 

O antigo Colégio Agrícola de Jundiaí, conhecido desde 2002 por Escola Agrícola de 

Jundiaí (EAJ), foi criado pela Lei nº 202, de 7 de setembro de 1949, como “Escola Prática de 

Agricultura”. Após assumir diferentes denominações, porém mantendo o mesmo objetivo de 

atender à formação do técnico agrícola, passou a ser um órgão suplementar da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte a partir do Decreto Federal nº 61.162, de maio de 1967.  

De acordo com D‟Oliveira (1999, p. 14), “a origem do nome Jundiaí é indígena e 

significa rio dos Jundiás - nome de um peixe que existia em grande quantidade e que deu o 

nome ao rio que banha a cidade de Macaíba”. 

A escola possui uma localização privilegiada, com acesso pela BR 101 e pela BR 

304, a 4 km do centro de Macaíba e 26 km de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Quanto 

ao aspecto geográfico, está situada na antiga fazenda denominada Jundiaí, com área de 1.209 

hectares e 305 metros quadrados, onde o Rio Jundiaí e três açudes (um alimentado por 

olheiros de água potável) constituem um conjunto hidrográfico que banha a mata preservada e 

as plantações irrigadas (D‟OLIVEIRA, 1999). Destaca-se, ainda, nessa área a existência de 
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resquícios de mata atlântica nativa, que necessita de um olhar mais conservador no sentido de 

preservar o que ainda a natureza nos presenteia (Figura 1).  

 

 

Figura 01 – Vista aérea da Escola Agrícola de Jundiaí - EAJ 

 

 
Fonte: Acervo particular da Escola Agrícola de Jundiaí 

 

 

Ao longo de 60 anos de existência, a escola vem atendendo a uma parcela da 

comunidade estudantil, preferencialmente estudantes do curso técnico em Agropecuária, e 

atualmente também do curso técnico em Agroindústria, oferecendo regime de internato
7
. A 

escola ainda oferece o regime de semi–internato, destinado aos estudantes matriculados em 

dois módulos do curso técnico em Agropecuária que não alcançaram a condição de direito ao 

internato; e o regime de externato, oferecido aos alunos que têm somente um registro de 

matrícula na escola.  

O regime de internato é uma das opções para o estudante que tem duas matrículas na 

escola: uma para cursar dois módulos por semestre em um dos cursos técnicos – Agropecuária 

e ou Agroindústria -, na modalidade subseqüente
8
; ou duas matriculas uma no curso técnico 

                                                 
7
 Entende-se por internato: escola onde os alunos têm alimentação e residência. (Enciclopédia e dicionário 

ilustrado. Rio de Janeiro: Seifer, 1999). 
8
 Modalidade Subsequente é o termo adotado na EAJ para categorizar o ensino para o aluno que já concluiu o 

Ensino Médio e que cursam apenas o curso Técnico, isto é, cursam o pós-médio. 
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em Agropecuária e outra no ensino médio. Este é reservado para os alunos que comprovam 

moradia fixa, residem distante da instituição de ensino e a quem se enquadra na caracterização 

das famílias de baixa renda financeira, como por exemplo, os filhos de agricultores. Além 

desse diagnóstico sócio-econômico o aluno que pleiteia a vaga no internato deve alcançar a 

média mínima nas provas escritas no processo seletivo. 

Destaca-se que inicialmente, a escola oferecia o regime de internato apenas para 

estudantes do sexo masculino. Porém, com o aumento da demanda de vagas por estudantes do 

sexo feminino, a Escola Agrícola de Jundiaí - EAJ passou a oferecer também vagas para esse 

contingente.  

Uma vez residentes na EAJ, os alunos são acomodados em moradia estudantil 

(alojamentos masculino e feminino), passando a fazer as três principais refeições, sem 

nenhum custo adicional. Visitam seus familiares em finais de semanas ou em períodos 

quinzenais, mensais até mesmo semestrais, dependendo da distância e dos recursos 

financeiros de que dispõem. 

As moradias estudantis (masculina e feminina) funcionam em dois prédios separados 

geograficamente, atendendo em média, duzentos estudantes residentes, com normas próprias 

que regulam o cotidiano de seu funcionamento.  

De acordo com dados do Conselho Nacional das Escolas Técnicas vinculadas às 

Universidades Federais (CONDETUF, 2009) em todo o Brasil apenas oito oferecem o regime 

de internato. Observa-se que essas instituições têm características que não são encontradas nas 

escolas que funcionam em regime de externado ou semi-internato, o que torna o cotidiano dos 

residentes destas últimas, bem diferenciado daquele da maioria dos adolescentes que estão na 

escola.  

Atualmente, a EAJ oferece os seguintes cursos: profissionalizantes em nível técnico: 

em Agropecuária, em Informática, em Agroindústria, e em Aquicultura, além do curso de 

formação geral, o ensino médio, e o Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - 

PROEJA. Recentemente, a escola passou a integrar a Unidade Acadêmica Especializada em 

Ciências Agrárias (UECIA), por força da RESOLUÇÃO n
o
 024/2007- CONSAD, de 27 de 

setembro de 2007, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e oferece os cursos de 

graduação em Zootecnia e Engenharia Florestal e o de pós-graduação em Produção Animal. 

Hoje, a EAJ conta com uma estrutura física composta por salas de aulas, auditório, 

biblioteca, sala de vídeo, padaria, oficina mecânica, almoxarifado, secretaria escolar, direção, 

refeitório, quadra poliesportiva coberta, laboratório de biologia e química, unidade de 
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produção – estábulo, suinocultura, piscicultura, avicultura, horta, pomar – setor de 

Agroindústria – unidade de pesquisa e processamento de laticínios e unidade de 

processamento de frutas -, que atende a totalidade a demanda escolar nos cursos oferecidos. 

Além disso, dispõe de um quadro docente amplo e diversificado, no qual todos os 

professores são graduados, com formação técnica em áreas distintas, e a maioria tem curso de 

pós-graduação em nível de mestrado e / ou doutorado. 

 

 

3.3. O CUIDADO COM O CANTEIRO PARA SEMEAR: APRESENTANDO O CENÁRIO 

DA PESQUISA  

 

 

O canteiro a ser cuidado cotidianamente, a moradia estudantil da Escola Agrícola de 

Jundiaí, é constituído pelos alojamentos masculino e feminino. Este último foi criado no ano 

de 1986, atendendo a solicitação de um pequeno grupo de alunas. A área construída total dos 

alojamentos soma de 2.310 m². O alojamento masculino funciona uma construção dos anos 

50, dividido em quartos, salas e banheiros. 

Em seu entorno localizam-se as moradias destinadas ao diretor e os professores da 

escola, o prédio da antiga biblioteca escolar, a quadra poliesportiva e a escola do Instituto de 

Neurociências de Natal. Com o aumento da demanda estudantil esse espaço tem passado por 

adequações físicas e reformas, sendo a última, de ordem estrutural ocorrida no ano de 2007, 

no sentido de adequar os ambientes às necessidades básicas dos residentes, proporcionando a 

eles maior segurança e conforto. 

Cada quarto comporta, em média, seis a doze residentes que são matriculados no 

curso técnico em Agropecuária ou em Agroindústria. Os estudantes se agrupam por afinidade, 

preferencialmente, ou por indicação da coordenação da residência. Outros ambientes 

compõem a moradia estudantil: uma sala de TV, uma sala de estudo, o dormitório do inspetor 

e um bloco de banheiros (sanitários e chuveiros) para cada quarto. Os residentes cumprem 

uma rotina diária, através de escala de serviço, na qual todos são responsáveis pelas atividades 

de limpeza desse ambiente coletivo, exceto os banheiros cuja higienização é de 

responsabilidade do pessoal de serviços gerais da escola.  

De acordo com sua historicidade, justifica-se a moradia estudantil nessa escola pela 

relevância social dela, por suas condições para preparação profissional, pois, como já 

mencionado, é a única escola do estado do Rio Grande do Norte que oferece o curso técnico 
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em Agropecuária, tendo como objetivo atender uma demanda de estudantes oriundos do 

interior do estado que desejam estudar um curso profissionalizante em nível médio e atuar nas 

áreas da agricultura e da pecuária, no sentido de uma melhor sustentabilidade familiar, como 

também atuar neste mundo de trabalho.  

O acesso à moradia estudantil para realizar os cursos técnicos em Agropecuária e/ou 

Agroindústria, nas modalidades subsequente, concomitante ou integrado, é condicionado, 

primeiramente, à aprovação em um processo seletivo, composto de: prova escrita e redação; 

em seguida, análise socioeconômica, entrevista e, se necessário, visita domiciliar à família do 

candidato, realizada no início de cada ano letivo, pela equipe técnica da própria escola. A 

moradia é mantida com recursos públicos, com atendimento alimentar e acadêmico, previstos 

no orçamento anual da escola, e garante a permanência do estudante por um período de dois a 

três anos letivos.  

 

 

3.4 O SOLO A SER CULTIVADO: APRESENTANDO OS PARTICIPANTES DO 

ESTUDO 

 

 

Os solos são os artefatos do semear. É com eles que nos interligamos ao mundo. No 

qual construímos o nosso lugar. São nos solos onde plantamos os nossos sonhos, regamos 

nossas relações e colhemos os frutos que alimentam a nossa existência. Daí explica-se o fato 

de em nossa pesquisa considerarmos os estudantes residentes como solos, pois são através os 

espaços da Escola são dinamizados, que se consolidae o processo de formação e planta-se as 

sementes do lazer ludopoiético. 

Os estudantes residentes da EAJ são cidadãos advindos de diferentes municípios do 

estado do Rio Grande do Norte, que, após um processo de seleção, passam a viver o cotidiano 

da moradia estudantil. Dentre esses municípios, estão Parelhas, São Miguel do Oeste, Santo 

Antonio, Santa Cruz, São Paulo do Potengi, João Câmara, Parnamirim, Caicó, Santa Cruz, 

Nova Cruz, São Tomé e Pedro Velho.  

De acordo com a classificação do Censo do IBGE (2004), em sua maioria esses 

sujeitos são considerados de classe médio-baixa. Tal classificação se coaduna com os dados 

da pesquisa socioeconômica realizada anualmente, quando do ingresso dos estudantes na 

escola. Com esses dados, não apenas se conhece a realidade dos alunos, construindo-se o 
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perfil destes, mas, sobretudo vislumbra-se possibilidades de atuação, o que permite que as 

atividades desenvolvidas tornem-se significativas no processo de formação desses jovens. 

Quanto à faixa etária, os residentes são adolescentes de ambos os sexos, que têm 

entre 13 e 23 anos de idade. São jovens com limitações financeiras, de vocabulário simples e 

que percebem a escola como o lugar que lhes pode garantir um futuro diferente daquele que 

seus pais tiveram. Além disso, são em sua maioria, jovens sonhadores, que acreditam 

conseguir melhorar sua qualidade de vida a partir do estudo e da formalização de uma 

profissão.  

Todos os adolescentes estão num processo de formação e reformulação de si. Vivem 

intensos conflitos e transformações, de ordem fisiológica, psicológica e social. São jovens de 

identidade peculiar, alguns tímidos, outros expansivos, comunicativos, dinâmicos e, sobretudo 

companheiros, em virtude do distanciamento da família e de seu lugar de origem, buscam nos 

outros vínculos de amizade, o apoio necessário para o enfrentamento das dificuldades 

cotidianas.  

Dentre uma população de aproximadamente 650 alunos, trabalhamos de maneira 

mais próxima com 25 estudantes. Estes jovens que participaram da pesquisa ingressaram na 

escola, no início dos anos letivos de 2006 e 2007, estando matriculados, na modalidade 

concomitante ou subsequente, em Agropecuária e ensino médio ou apenas no curso técnico 

em Agropecuária, desenvolvido nos dois turnos diurnos.  

De acordo com a sistemática de funcionamento dos cursos da escola, em um turno os 

estudantes assistem às aulas das disciplinas do curso de formação geral, perfazendo um 

currículo de 800 horas anuais, e, no turno subsequente, assistem às aulas teóricas ou práticas 

do curso técnico em Agropecuária, totalizando, em média, 1.600 horas anuais de estudos.  

Os estudantes que são matriculados nos cursos concomitantes têm um período de 

permanência de três anos, ao passo que os demais, ou seja, os matriculados apenas no curso 

técnico, na modalidade subsequente, têm um tempo de permanência que varia de um ano e 

meio a dois anos. Tal redução se justifica pelo fato de a carga horária de aulas e atividades 

acadêmicas estar vinculada, exclusivamente, ao curso técnico em Agropecuária, de modo que 

as aulas se intensificam nos dois turnos diários. 

Atendendo à necessidade e à especificidade dessa clientela estudantil, a Escola 

Agrícola de Jundiaí oferece a moradia estudantil como uma política de assistência estudantil, 

a qual faz parte de um conjunto de princípios e diretrizes que norteiam a implantação de ações 

para garantir o acesso ao curso, a permanência nele e a conclusão com a perspectiva de 
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inclusão social, formação ampliada, produção de conhecimento, melhoria do desempenho 

acadêmico e da qualidade de vida.  

Para o desenvolvimento da pesquisa sobre as vivências do lazer, buscou-se 

estudantes que, além de estar longe de sua residência, da família, viam-se obrigados a 

conviver, entender e compartilhar seus momentos com outros sujeitos, na maioria das vezes 

pessoas desconhecidas.  

Esses estudantes, devido a sua baixa condição financeira ou pela longa distância da 

sua residência, permaneciam na escola até mesmo no fim de semana, o que levava alguns 

deles a desenvolver atitudes consideradas no regimento interno da moradia, como 

inadequadas. Pelo tempo livre que tinham, e pela imaturidade para gerir esse tempo, 

permaneciam sem ter o que fazer, optando, dessa forma, por incomodar colegas, ou mesmo 

danificar parte da estrutura, equipamentos e materiais da escola. 

Por essas e outras razões a condição de vida do indivíduo que mora como internado 

ou residente, mesmo temporariamente, em moradia estudantil, deve ser considerada relevante 

em si mesma. A vida, as atitudes, as ideias, os sentimentos e a conduta desses indivíduos 

precisam ser estudadas no contexto institucional e educacional, pois acredita-se que o período 

de permanência em um ambiente diferente do habitual, longe de familiares e entes queridos, 

constitui-se em um desafio que marca e modifica o período vital do indivíduo. 

Observa-se ainda que a partir do ingresso do adolescente na moradia estudantil, 

ocorre o rompimento com a família, mesmo que temporariamente, fato que motiva a 

desistência dele de permanecer nessa moradia. Outros, porém, na tentativa de adaptação a 

essa nova forma de vida, demonstram várias dificuldades, dentre elas, algumas relativas à 

dificuldades de convivência no âmbito educacional. 

Nesse contexto, os estudantes chegam ao estabelecimento cheios de expectativas de 

um mundo novo, trazendo na bagagem, além de seus objetos pessoais e diferentes histórias de 

vida, muitos sonhos de liberdade e independência, longe do olhar vigilante da família. Outros 

trazem consigo o ideal da realização do sonho de seus pais, ao buscarem uma qualificação 

técnica como profissionais do campo, ou seja, das ciências agrárias.  

Nesse sentido, sonhos e realidade se misturam, entre tantos sentimentos e emoções, 

muitas vezes, visualizadas nas atitudes e condutas desses adolescentes. A nova vida assumida 

propicia mais responsabilidades, abrindo pouco espaço para o lazer, traduzido como 

fenômeno vital ao ser humano que permite aflorar sentimentos de alegria e de prazer. 

Sendo assim, esse espaço de tempo, no qual o indivíduo vive e convive, nos 

relacionamentos inter e intrapessoais como residente, é relevante, pois ele influencia e, muitas 
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vezes, determina aspectos da subjetividade desses indivíduos que necessitam de um 

acompanhamento sensível e reflexivo. Esse espaço, tradicionalmente fechado ao novo, as 

experiências lúdicas, numa visão tecnicista da educação, foi inundado por vivências lúdicas e 

de lazer, onde podemos até dizer que houve uma “transgressão” as normas vigentes da 

moradia estudantil, a qual Espírito Santo (1996) chama de “transgressão institucional”. 

Entretanto essa “transgressão” foi uma tentativa de possibilitar aos residentes vivências de 

lazer que contribuíssem para a autoformação na dimensão ludopoiética, numa abordagem 

transdisciplinar.  

A experiência da autora como professora nessa instituição, que oferece regime de 

internato no colégio interno tem muitos aspectos em comum com as instituições totais, como 

hospital psiquiátrico, prisão, convento, seminário (GOFFMAN, 2007). Para o autor, a vida 

assumida no contexto institucional de uma instituição total tende a se caracterizar por um alto 

grau de agressividade, inclusive, de violência. Uma equipe de dirigentes que age com 

arrogância e autoritarismo pode criar uma vida marcada por uma violência surda e cotidiana, 

tornando-se incapaz de explicar, controlar ou perceber sua própria implicação na produção de 

semelhante estado de coisas. 

Dessa forma, percebe-se que ocorre nessa Escola, uma divisão entre a equipe de 

profissionais administrativos e a equipe constituída pelos inspetores ou professores: os 

administradores e gestores preocupam-se com os aspectos técnicos e funcionais que 

dinamizam as instituições, enquanto que os inspetores e professores revelam certa 

preocupação com a formação e o bem-estar dos estudantes, residentes ou não.  

Sendo assim, nesses espaços são os gestores quem ditam as necessidades dos 

estudantes residentes, embora, na maioria das vezes, coloquem-se distantes deles. São eles 

também que determinam os recursos e procedimentos que devem garantir a comodidade dos 

alunos. No entanto, revelam uma preocupação com a formação técnica dos sujeitos, 

delegando para terceiros a preocupação direta no processo de acolhimento e desenvolvimento 

bem como mantendo pouco contato com a participação da família nesse contexto, exceto nas 

situações de atos de indisciplina ou problemas na saúde. 

Os estudos de Goffman (2007) sobre o mundo social do internado em hospital como 

uma instituição total
9
 trouxeram uma significativa contribuição para as reflexões feitas aqui 

                                                 
9
 Instituição total definida como um local de residência e trabalho onde um grande número de indivíduos com 

situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável tempo, levam uma vida fechada e 

formalmente administrada (GOFFMAN, 2007, p.11). 
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sobre as vivências do lazer em moradia estudantil, principalmente por se focalizar o 

significado das vivências lúdicas no cotidiano do estudante residente. 

Como já foi revelado, a condição de internado ou residente, parece importante, em si 

mesma, como um assunto a ser estudado e compreendido, principalmente quando se trata de 

indivíduos na fase de adolescência, que estão vivenciando transformações no corpo; que 

deixam de ser crianças sem receber explicações necessárias sobre esse fato e que vivem os 

conflitos do tornar-se adulto quando ninguém parece ser capaz de entender seus desejos e 

necessidades.  

A respeito da formação educacional de adolescentes
10

, torna-se importante a 

mediação de profissionais que compreendam as necessidades do ser humano como momento 

de intenso movimento de ações e reações estabelecidas nas ações cotidianas. Nesse sentido, 

Mendonça (2005, p.36) afirma que “é neste contexto social, plural e sistêmico que buscamos 

considerar o desafio dos adolescentes de crescer nas adversidades, como sujeitos sociais, 

sujeitos de direitos e deveres e protagonistas de suas próprias histórias”.  

Na realidade da EAJ, os estudantes assumem uma rotina diária realizando diversas 

atividades escolares e domésticas. As atividades escolares consistem em assistir as aulas e 

fazer estágios e monitoramento nos setores de produção animal e vegetal da própria escola. 

Em relação às atividades domésticas, eles são responsáveis pela limpeza dos quartos e de seus 

objetos de uso pessoal. Ao mesmo tempo, quanto ao processo de convivência social, é comum 

situações de desentendimento entre os residentes bem como pequenos atos que infringem as 

normas de convívio coletivo.  

No que diz respeito ao período de permanência na moradia estudantil, o estudante 

residente tem liberdade para visitar seus familiares regularmente, porém muitos, por não 

terem condições financeiras, ou mesmo pela distância em que residem, permanecem por um 

tempo mais longo na moradia estudantil. Assim, para o funcionamento da moradia, normas e 

regras devem ser cumpridas, atribuições delegadas aos diferentes participantes do grupo.  

Essas regras são criadas pela equipe dirigente, ficam estabelecidas para manutenção 

da ordem e da disciplina, e são informadas aos responsáveis dos residentes no ato da 

matrícula escolar. Faz parte das normas o cumprimento dos horários de aulas, das refeições, 

de deitar-se; o rodízio para a limpeza e manutenção dos quartos, dentre outras que são 

                                                 
10

 Dissertação de mestrado do Programa de Pós-graduação em Psicologia da UFRN defendida em 2005. 
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formuladas entre os pares, no interior de cada apartamento, como por exemplo, o “pacto do 

silêncio”
11

. 

Pela diversidade de possibilidades de turnos e cursos, pelo número de alunos que a 

instituição abriga no sistema de moradia estudantil, em média, 200 residentes, por sua 

dinâmica de funcionamento e por priorizarmos a qualidade no processo de construção dos 

dados, tornou-se necessário selecionar e limitar os participantes desta pesquisa de acordo com 

alguns aspectos ou critérios.  

Nesse sentido, participou da pesquisa um grupo de 25 estudantes residentes, que 

atenderam aos seguintes critérios: 

- ter vínculo com a instituição, ou seja, ser estudante matriculado e residente na 

instituição pesquisada, durante os anos de 2006 e 2008, período em que foi desenvolvido o 

projeto de extensão intitulado “Lazer em Jundiaí”; 

- ter escolhido livremente participar da pesquisa, isto é, ter aceitado o convite para 

participar da construção de cenários, no jogo de areia (um dos instrumentos de coleta de 

dados); 

- maior participação nas vivências de lazer, ou seja, ter permanecido na moradia 

estudantil durante os finais de semana, em regime de internato, participando, assim, com 

maior freqüência das vivências de lazer, inclusive, nos turnos da noite, intervalos das aulas; 

- ter concordado com o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” (anexo A), e 

tê-lo assinado esse termo, ou seja, ter permitido a publicação dos relatos e imagens. 

Esses estudantes foram identificados na pesquisa por meio das iniciais de seus 

nomes, preservando o seu anonimato e, correspondem aos diferentes solos com os quais 

interagimos. Conforme mostra o quadro 1, são adolescentes com diferente faixa etária, 

advindos de diferentes localidades do estado do Rio Grande do Norte, mas, que optaram por 

viver o lazer ludicamente. 

 

 

 

 

                                                 
11

 Regra combinada entre os residentes para ocultar ou omitir dos dirigentes o(s) culpado(s) de determinada 

infração ou situação ocorrida na moradia estudantil. 
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Quadro 1 – Relação da identificação dos participantes da pesquisa – Solos -, por meio das iniciais dos 

nomes, localidade de origem, idade e tempo de estudo na EAJ. 

 

Estudante Município  Idade Tempo de 

permanência na 

EAJ 
SOLO A. A. A. Barcelona 22 anos 2 anos 

SOLO A. A. C. Parnamirim 18 anos 2 anos 

SOLO A. C. M. São Tomé 16 anos 3 anos 

SOLO A. H. C. Santo Antônio 17 anos 3 anos 

SOLO A. L. F. São Rafael 20 anos 2 anos 

SOLO A. L. M. Natal 16 anos 3 anos 

SOLO A. L. S. Parelhas 16 anos 3 anos 

SOLO A.P. M. Santana dos Matos 16 anos 3 anos 

SOLO F. E. P. Doutor Severiano 21 anos 2 anos 

SOLO F. L. S. Parnamirim 16 anos 3 anos 

SOLO F. G. D. Santo Antônio 16 anos 3 anos 

SOLO G. L. F. São Tomé 16 anos 3 anos 

SOLO G. C. R. Caicó 23 anos 2 anos 

SOLO H. S. M. Apodi 23 anos 2 anos 

SOLO I. M. B. Apodi 23 anos 2 anos 

SOLO J. V. P. Florânia 21 anos 2 anos 

SOLO J. R. O. Parnamirim 17 anos 3 anos 

SOLO J. C. M. Parnamirim 16 anos 3 anos 

SOLO J. A. K. Apodi 25 anos 2 anos 

SOLO J. J. S. São Tomé 16 anos 3 anos 

SOLO M. D. N. Lagoa Nova 23 anos 2 anos 

SOLO P. M. M. Macaíba 19 anos 2 anos 

SOLO P. S. O. São Paulo do Potengi 16 anos 3 anos 

SOLO R. S. N. Parelhas 17 anos 3 anos 

SOLO Y. M. F. São Tomé 18 anos 3 anos 
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3.5 A SEMEADORA 

 

Enquanto educadora estive acompanhando o desenvolvimento desses adolescentes, 

buscando proporcionar um processo de formação mais significativo e alegre. Dessa forma, ao 

refletir sobre o meu percurso enquanto formadora visualizo-me como uma semeadora. Uma 

pessoa que possui a sensibilidade de perceber a beleza das sementes, que é capaz de 

compreender a preciosidade de cada solo (participante desta pesquisa) e consequentemente 

sente o desejo de fazer florescer a vida no espaço educacional institucionalizado. 

Quando jovem, as minhas aspirações estavam sempre associadas às atividades 

esportivas e recreativas no espaço escolar, representando uma grande alegria no convívio 

saudável com as pessoas da coletividade. Penso que essas vivências foram significativas na 

escolha de meu curso superior e em minha vida. Os movimentos esportivos e recreativos que 

vivenciei ao longo de minha infância, bem como a minha adolescência e o referencial da 

dedicação e do comprometimento dos professores de Educação Física com o ato de educar, 

tornaram-se essenciais para a escolha da licenciatura plena em Educação Física que realizei na 

Universidade Federal de Pernambuco.  

Após a minha graduação, atuei profissionalmente em lugares distantes da minha terra 

natal, constitui família, me dediquei em vários canteiros, lancei sementes nesses campos, 

colhi bons frutos. Porém, por escolha pessoal, retornei a morar no nordeste brasileiro, mais 

próximo aos meus laços paternos. Assim, desde o ano de 1997, como docente da Escola 

Agrícola de Jundiaí, venho desempenhando a função de professora de Educação Física no 

ensino médio e, atualmente, coordeno o Programa de Integração da Educação Profissional ao 

Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Com esta pesquisa, sinto-me 

como semeadora desse processo educativo, plantando sementes que possam germinar em 

diferentes solos, pois as minhas vivências possibilitaram realizar movimentos interiores que 

alicerçassem o meu fazer pedagógico e educativo nos diferentes campos de autoformação.  

A atenção que dedico a essa temática de estudo é decorrente de minha atuação junto 

aos estudantes que residem na escola e do fato de eu conhecer e entender as necessidades 

vitais do ser humano, considerando o lazer como uma vivência humana fundamental, um 

direito previsto e assegurado na Constituição brasileira. 

Aliado ao percurso profissional, os estudos sobre a corporeidade trouxeram uma 

significativa contribuição para o desenvolvimento da presente pesquisa, pois acredito que só 

se pode educar se o amor, a alegria, o lúdico e o prazer forem essenciais desse processo de 



108 

 

autoformação na vida do Ser aprendente. Também contribuíram para uma ressignificação de 

minha corporeidade, a partir das narrativas de vida, a contar da graduação até a atuação 

profissional, reavaliando minhas vivências de lazer minha trajetória de vida pessoal, 

acadêmica e profissional. Esse encontro com a corporeidade me levou a uma reflexividade 

vivencial e uma reflexividade histórica, possibilitando repensar meu eu interior em interação 

com as pessoas e com o mundo que me cerca. 

Hoje, reconheço que os primeiros encontros com a corporeidade desencadearam em 

mim, inicialmente, uma busca em relacionar os estudos sobre a ludicidade às aulas de 

Educação Física, uma vez que já desenvolvia um programa nessa perspectiva, mas, após 

algumas descobertas acerca do cotidiano dos estudantes, e, a partir do próprio contexto e 

melhor definição da problemática da pesquisa, conclui que seria mais importante aprofundar 

os estudos do lazer, principalmente o seu significado na vida dos estudantes que vivem em 

moradia estudantil em regime de internato, fato que me levou a tornar uma participante ativa 

nesse processo de produção e vivência do lazer ludopoiético.  

 

 

3.6 IMPLEMENTOS PARA O MANEJO DO SOLO E DO CANTEIRO 

 

 

Após a escolha do local da pesquisa, iniciou-se a aplicação de instrumentos que 

possibilitaram o conhecimento aprofundado do grupo pesquisado. Ou seja, a preparação do 

canteiro onde seriam plantadas as sementes do lazer foi iniciada com a utilização de dois 

implementos (questionário e entrevista). Com eles foi possível dar os primeiros passos na 

fertilização do plantio, já que estudantes e professores entrevistados relataram a pouca 

ocorrência de vivências de lazer ou a inexistência dessas vivências, tornando-se necessário a 

preparação do canteiro, com o projeto de extensão intitulado “Lazer em Jundiaí” no cotidiano 

da moradia estudantil. 

O questionário (anexo B) foi aplicado com os estudantes residentes no inicio do ano 

de 2007, como também foi realizada a entrevista (anexo C) com os professores. Apesar de os 

educadores não fazerem parte como participantes da pesquisa, tornou-se importante e 

necessária a participação deles na fase inicial deste estudo em virtude de serem detentores de 

amplo conhecimento sobre o cotidiano dos estudantes na moradia estudantil. Assim, pode-se 

dizer que os educadores foram coparticipantes desta pesquisa-ação. 
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3.6.1 Implemento 1 - Observação Participante 

 

A observação se constitui em elemento fundamental para a pesquisa, principalmente 

na abordagem qualitativa, uma vez presente desde a formulação do problema bem como na 

coleta, na análise e na interpretação dos dados, ela desempenha papel imprescindível no 

desenvolvimento de uma pesquisa. Contudo, não se pode observar tudo e todos ao mesmo 

tempo, nem mesmo podem ser observadas muitas coisas ao mesmo tempo. Por isso uma das 

condições fundamentais para a observação é limitar e definir com precisão os objetivos que se 

deseja alcançar. Isso assume tal importância na ciência que se torna uma das condições 

necessárias para garantir a validade dessa técnica de pesquisa (OLIVEIRA, 2007). 

Neste estudo, a observação participante (OP) foi adotada em todos os momentos, 

mas principalmente durante as vivências de lazer, por se tratar de um estudo de cunho 

etnográfico e fenomenológico. Ela foi utilizada como instrumento para a produção de dados e 

o conhecimento da realidade pesquisada.  

A OP se concretizou através do contato direto da pesquisadora com o fenômeno 

observado, a fim de obter informações sobre a realidade dos estudantes residentes que faziam 

parte do contexto da pesquisa. As observações feitas foram sendo registradas por meio de 

escritos em diário vivencial da pesquisadora e de fotografias.  

O diário vivencial ou de campo que complementou as observações feitas consiste em 

um documento da pesquisadora no qual foram feitas anotações e descrições das vivências de 

lazer: local, data, pensamentos, sentimentos, atitudes em vivências como festas, práticas 

culinárias, caminhadas, jogos, etc., ao longo dos dois anos da pesquisa de campo. As 

anotações eram feitas após a realização de cada vivência, em forma de relatório, utilizando-se 

como recurso complementar as fotografias, registradas também pela pesquisadora. Para 

Oliveira (2007, p.81), 

 

Na observação participante, o(a) pesquisador(a) deve interagir com o 

contexto pesquisado, ou seja, deve estabelecer uma relação direta com 

grupos ou pessoas, acompanhando-os em situações informais ou formais e 

interrogando-os sobre os atos e seus significados por meio de um constante 

diálogo. Essa participação pode ser mais intensa quando o(a) pesquisador(a) 

é parte integrante do grupo pesquisado, ou seja, quando se identifica com 

esse grupo pelo cotidiano da vida, das ações e aspirações. 
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Efetivamente a observação participante foi realizada de forma adequada, pois a 

pesquisadora era parte integrante da comunidade pesquisada. Como ressalta Flick (2002), essa 

técnica segue três principais passos e se inicia com a observação descritiva, fornecendo uma 

orientação para o campo de estudo e possibilitou uma compreensão da realidade pesquisada. 

Em seguida, ocorreu uma observação focal, que foi restringindo-se, progressivamente, aos 

processos e problemas essenciais da pesquisa. E o terceiro passo foi uma observação seletiva, 

que se traduziu, ao final da coleta, em informações importantes para a análise dos achados do 

estudo. 

Assim, o uso da observação participante tornou-se um instrumento significativo nesta 

pesquisa, pois possibilitou uma maior compreensão do cotidiano assumido pelos estudantes 

residentes durante sua permanência em moradia estudantil. 

 

3.6.2 Implemento 2 - Questionário 

 

Na fase inicial desta preparação, optou-se pela utilização de um questionário misto, 

estruturado com questões abertas, fechadas e de múltiplas escolhas, aplicado com os 

estudantes residentes, durante o primeiro trimestre do ano de 2007.  

O questionário foi elaborado preservando a identidade do participante, apenas 

solicitando alguns dados pessoais de relevância para o estudo. Este constou de dezenove 

perguntas, sendo onze de múltipla escolha, seis perguntas abertas e duas fechadas. A opção 

por se elaborar questões abertas deu-se pelo fato do participante ter a liberdade de responder 

mais à vontade a questão, podendo, inclusive, ampliá-la. Isso não ocorre com questões 

fechadas, que são perguntas diretas e objetivas, onde o participante tem poucas opções de 

respostas e “limitam suas respostas às alternativas apresentadas, mesmo quando há outras 

razões” (GOLDENBERG, 2005 p. 86). Em se tratando das questões de múltiplas escolhas, o 

informante tem a liberdade em optar por mais de uma resposta, sendo, nesse caso, 

recomendável que se solicite a justificativa daquela questão (OLIVEIRA, 2007).  

Essa opção deu-se pelo fato de poder se atingir, em pouco tempo, um maior número de 

participantes, o que ampliou, significativamente, o conhecimento sobre o pensamento e as 

necessidades do grupo em relação às atividades desenvolvidas no cotidiano da moradia 

estudantil bem como os hábitos de lazer na vida dos residentes fora da escola. Como assinala 

Oliveira (2007, p.85), esse “recurso é adotado para a obtenção de situações vivenciadas pelo 
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grupo investigado, a fim de que o pesquisador possa registrar dados importantes, descrever 

características do grupo pesquisado”. 

Além disso, com a aplicação do questionário e o levantamento das respostas foi 

possível conhecer a realidade e os anseios dos residentes, quanto a sua vida em moradia 

estudantil e, ainda, foi possível a participação deles na construção do projeto de extensão, a 

eles destinado. 

O questionário foi aplicado pela própria pesquisadora, durante o período de uma 

semana no horário de aulas dos participantes, quando foi possível contar com o apoio dos 

professores concedendo tempo suficiente para sua realização. Antes da sua execução o 

objetivo foi exposto, sendo facilmente aceito por todos, o que muito ajudou na sua aplicação. 

Após a entrega do documento aos estudantes, todas as questões foram lidas e explicadas pela 

pesquisadora, sendo entregue ao término do seu preenchimento. As questões foram 

compreendidas por todos, não havendo dificuldades nas respostas. 

A partir das respostas dadas, realizou-se um levantamento de cada questão 

observando-se os índices nas questões fechadas e de múltiplas escolhas, como também nas 

questões abertas as quais trouxeram informações importantes sobre o cotidiano dos residentes 

para subsidiar a elaboração do projeto de extensão denominado “Lazer em Jundiaí”. 

 

3.6.3 Implemento 3 – Entrevista  

 

Para Haguette (1997, p.86), a entrevista ocorre como um “processo de interação social 

entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações 

por parte do outro, o entrevistado”. É a técnica mais utilizada, no processo de trabalho de campo 

para coleta de dados acerca de um determinado tema científico (GIL, 1999; GRESSLER, 2004). 

Através dela, os pesquisadores buscam obter informações, ou seja, buscam coletar dados objetivos 

e subjetivos. Os dados objetivos podem ser obtidos também através de fontes secundárias, tais 

como censos, estatísticas, etc.; por sua vez, os dados subjetivos podem ser obtidos através da 

entrevista, pois eles se relacionam com os valores, as atitudes e as opiniões dos sujeitos 

entrevistados, o que justifica a escolha desse recurso nesse primeiro momento da pesquisa. 

O segundo momento de preparação do canteiro foi caracterizado pela realização de 

entrevista semiestruturada, envolvendo quinze professores, do total de quarenta e oito que 

compõe o corpo docente da escola (anexo C). A entrevista semiestruturada apresentou uma 

maior flexibilidade, possibilitando ao participante ampliar suas respostas, o que permitiu 
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conhecer e investigar, de maneira mais sistemática, seus conceitos e suas opiniões sobre as 

temáticas que envolvem o contexto educativo dos estudantes residentes. 

Para o desenvolvimento desse processo, foram escolhidos esses quinze professores 

devido a sua atuação, junto aos estudantes-residentes, ministrando aulas tanto no ensino 

médio quanto no curso técnico em Agropecuária. A entrevista foi realizada individualmente, 

durante os dois primeiros meses do ano de 2007, de acordo com a disponibilidade e o 

interesse dos entrevistados por responder às questões formuladas. Foi utilizado um roteiro 

escrito, no qual as respostas foram registradas pela pesquisadora, posteriormente, foi lido e 

autorizado pelo entrevistado.  

A necessidade de entrevistar esses professores deu-se, também, pelo fato de eles 

participarem diretamente do dia-a-dia dos estudantes, seja na construção teórica dos 

conhecimentos específicos nas aulas práticas e teóricas, ou nos momentos que se distanciam 

do ato sistemático de ensinar, ou seja, em atividade extraclasse. Assim eles foram 

fundamentais para o conhecimento dos sujeitos responsáveis pela formação técnica e humana 

do grupo. Dessa forma, a escolha desses educadores justifica-se pelo fato de eles assumirem 

não só a função de ensinar, mas de educar, cuidando daqueles que vivem distantes do 

cotidiano familiar e necessitam de um olhar mais cuidadoso de quem os educa. 

Além dos aspectos já revelados, a participação desses educadores foi ainda, 

importante pelo fato de, como formadores, eles também serem sensíveis à questão do lazer na 

vida das pessoas. Não adianta desejar suscitar o interesse dos estudantes para vivências de 

lazer, se eles percebem em seus educadores o desinteresse por tal temática. É preciso, nesse 

sentido, inserir esses educadores no mundo de tais vivências despertando-os para as diferentes 

possibilidades de criação, de escuta e de aproximação ao outro e ao meio, afinal como afirma 

Freire (1996) o educador também ensina quando corporeifica pelo exemplo. 

Uma vez aplicados os instrumentos acima mencionados – questionário e entrevista -, 

o momento seguinte foi o de explorar os dados obtidos. Eram dados quantitativos e dados 

qualitativos o que demonstra a amplitude da pesquisa. Assim, iniciou-se o levantamento e a 

análise das respostas obtidas e, a partir delas, foi elaborado um projeto de extensão, que teve 

como objetivo central ampliar o repertório das vivências de lazer dos estudantes residentes em 

seu cotidiano, durante o período de permanência na moradia estudantil, durante os anos de 

2007 e 2008.  

Tal ação se tornou possível porque a utilização desses instrumentos permitiu 

conhecer e listar as vivências de lazer que seriam desenvolvidas com os estudantes e, com 

propriedade, sugerir e colocar outras atividades em prática. Portanto, o canteiro para a 
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pesquisa foi construído, possibilitando o cultivo, o semear das sementes e a verificação da 

fertilidade dos solos. 

Assim, a partir da construção e implantação do projeto de extensão “Lazer em 

Jundiaí”, as sementes do lazer foram gradativamente plantadas, com a esperança da 

semeadora de que aquelas sementes germinassem e florescessem nos solos férteis e se 

tornassem multiplicadora do lazer na vida daqueles adolescentes e na daqueles com quem 

conviviam.  

Para a germinação foi necessário o manejo adequado para a fertilização dos solos, 

irrigando-o com a sensibilidade e a criatividade da semeadora, lançado as sementes propícias 

ao plantio e outros recursos materiais e humanos previstos no projeto.  

Como em todo cultivo, o processo é dinâmico e sujeito às possibilidades das 

diferentes estações climáticas, das alterações comuns do solo, que estabelecem uma intima 

relação com os elementos ar e água. Em alguns momentos, a água é companheira do solo, 

tornando-o acolhedor e receptivo, mas em outros, pode ser um agente de desorganização e 

morte para as sementes e, até mesmo, para as plantas brotadas. E o ar também pode ser um 

agente de destruição das colheitas e de desorganização do solo.  

Durante o período de dois anos foram adotadas outras técnicas, outros implementos 

com a finalidade de coletar os dados produzidos na pesquisa: observação participante, diário 

vivencial da pesquisadora, jogo de areia. Com o olhar atento e criterioso para os depoimentos 

dos participantes, mantendo um íntimo diálogo com os pensadores que fertilizaram esses 

solos, foi possível organizar o campo de lazer, onde as sementes germinaram e os frutos 

começaram a amadurecer. 

 

 

3.6.4 Implemento 4 - O Jogo de areia  

 

A caixa de areia teve origem na Inglaterra com a Margareth Lowenfeld que a partir 

da inspiração no livro Floor Games de J. G. Wells, publicou a obra World Technique: Play in 

Childhood (Técnicas do Mundo: brincadeiras na infância), a qual oportuniza a espontaneidade 

e a criatividade na produção do conhecimento. Está sendo utilizada em diversos países do 

mundo, especialmente nos Estados Unidos e no Japão, em sessões terapêuticas, com o 

objetivo de demonstrar a vantagem de sua utilização nos diferentes processos terapêuticos 

como também de discutir seu desempenho em relação a determinados quadros patológicos 

(KALFF, 2003). 
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Dora Maria Kalff a partir da Caixa de Areia de Lowenfeld, entre 1954 e 1956, adotou 

o sandplay (jogo de areia) utilizando-o como uma modalidade terapêutica. Ela o desenvolveu 

a partir de terapias usadas para diagnóstico psiquiátrico infantil e da cosmovisão psíquica de 

Carl Gustav Jung que foi seu professor. 

No Brasil, as primeiras técnicas nessa área foram apresentadas pela analista 

junguiana suíça Ruth Ammann (2002), a qual lançou a obra Terapia do Jogo de Areia: 

imagens que curam a alma e desenvolvem a personalidade e difundiu suas ideias e seus 

experimentos por meio de uma série de palestras sobre o assunto.  

Esse jogo consiste na utilização de uma caixa retangular, medindo aproximadamente 

57x 72 cm de área e 7 cm de profundidade, preenchida com areia, e uma ampla e diversificada 

coleção de miniaturas, representativas de todo o universo (animais, plantas, pessoas, 

moradias, meios de transportes) como também outros recursos da natureza - sementes, pedras, 

areia colorida. O participante do jogo é convidado a construir um cenário com o uso das 

miniaturas de sua preferência. As especificações de tamanho e profundidade da caixa 

correspondem ao campo de visão de uma pessoa que está de pé diante da caixa (AMMANN, 

2002).  

Na caixa de areia, o participante tem a oportunidade de expressar seus sentimentos, 

sua criatividade, seu imaginário e também sua realidade. Ammann (2002, p.57) afirma que 

“no método terapêutico do jogo de areia, na fase criativa, primeiramente são solicitadas e 

desenvolvidas a consciência corporal e consciência imagética, imaginativa, e depois, na 

interpretação das imagens, a consciência racional”. O Jogo de Areia também possibilita ao 

praticante usar tanto a superfície quanto a profundidade da caixa, construindo diferentes 

cenários, a partir de uma reflexividade histórica. 

Na pesquisa, a técnica do jogo de areia foi utilizada de forma inovadora, como uma 

técnica projetiva, uma vez que, como já foi dito, originalmente ela foi um método terapêutico 

de caráter psicológico. A escolha dessa técnica, como recurso metodológico para a produção 

de dados ofereceu uma rica oportunidade de os sujeito reviverem e revelarem fragmentos ou 

narrativas de suas histórias de vida, resgatando, de maneira lúdica e prazerosa, os momentos 

mais significativos já vivenciados em sua fase escolar, em especial durante o período de 

permanência em moradia estudantil, da Escola Agrícola de Jundiaí. 

O jogo de areia foi utilizado como uma técnica de produção de dados, sendo aplicado 

no momento em que os estudantes residentes estavam concluindo o curso de Agropecuária, 

pois, de certa maneira, percebia-se, em suas ações cotidianas, a corporalização das vivências 

do lazer que experienciavam. Portanto, acreditava-se que eles estavam vivendo o processo 
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ludopoiético do lazer, ou seja, o processo de autocriação de seu lazer em diferentes momentos 

de sua vida na moradia estudantil, pois, além de participarem das vivências propostas,  

criavam situações do seu próprio lazer. 

A aplicação do jogo de areia foi realizada nesta pesquisa individualmente ou em 

pequenos grupos, seguindo uma sequência de cinco etapas de trabalho: apresentação, situação 

norteadora, seleção de miniaturas e construção de cenários, descrição e socialização da 

criação, e registro.  

A primeira etapa consistiu na apresentação da técnica do jogo de areia, dos objetivos 

e procedimentos da vivência e do material a ser utilizado. Nesse momento, o(s) participante(s) 

foi/foram colocado(s) em um espaço mais reservado, já que esse instante se caracteriza pela 

reflexividade vivencial. É então que se cria o ambiente de trabalho, acolhedor e criativo e que 

se inicia a aproximação dos indivíduos à técnica. Esse processo começa pelo reconhecimento 

dos materiais a serem utilizados.  

Aqui foi utilizada uma caixa retangular plástica pintada internamente de azul, com 

areia de diferentes tonalidades e texturas até a metade e, as miniaturas diversas que 

representavam objetos e utensílios do universo dos participantes: animais como peixes, aves, 

répteis; conchas, pedras; ferramentas do trabalho no campo como pá, carrinho de mão; carros, 

móveis de casa, utensílios domésticos; vegetais como árvores, flores, frutas; material 

esportivo como bola, tabuleiro, bicicleta; e figuras humanas. Além desses, outros materiais 

confeccionados pelos participantes utilizando massa de modelar, etc.; em suma, objetos que 

simbolizavam o mundo real dos estudantes residentes. 

Foi na segunda etapa do trabalho que se efetivou a vivência da técnica. Partindo de 

uma situação norteadora, os estudantes iniciaram a construção de um cenário, de acordo com 

sua imaginação, a realidade vivida e dos recursos disponíveis. 

Na pesquisa foram apresentadas duas situações norteadoras para a construção dos 

cenários. (1) - Construa um cenário que represente os momentos vivenciados nos intervalos 

de aulas, no período da noite e nos finais de semana que provocaram prazer e alegria durante 

sua permanência na moradia estudantil da Escola Agrícola de Jundiaí. (2) - Por meio da 

construção de um cenário, represente o significado das festas temáticas em sua vida, 

principalmente os momentos vivenciados na preparação, na realização, e a repercussão delas, 

durante sua permanência em regime de internato na Escola Agrícola de Jundiaí. 

O desafio da técnica está em se realizar por meio de uma representação simbólica, 

onde o participante é impulsionado a desenvolver aspectos como sensibilidade, criatividade, 

ludicidade, reflexividade histórica, vivencial.  É um momento em que o sujeito vivencia um 
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processo de individuação (JUNG, 1967), trazendo para a realidade fatos e acontecimentos 

vividos bem como sua subjetividade. Visualizamos nesse procedimento singular e projetivo o 

conceito de individuação definido por Jung como “processo de constituição e particularização 

da essência individual, especialmente, o desenvolvimento do individuo como essência 

diferenciada do todo, da psicologia coletiva” (CABRAL; NICK, 2001, p. 154). 

A terceira etapa correspondeu à escolha das miniaturas e à construção do cenário. 

Esse é um momento de livre escolha, possibilitando ao participante brincar e se alegrar ao 

relembrar momentos prazerosos de sua existência.  É o momento em que se evidencia o 

espírito lúdico, possibilitando ao jogador o encantamento de brincar com a vida e experienciar 

diferentes papéis, sendo capaz de transformar elementos de acordo com a necessidade que 

emerge.  

Possibilitar a representação do pensamento através das miniaturas pode significar, 

para o jogador um lance de jogo, no qual estão presentes a emoção e a razão, a subjetividade e 

a objetividade.  

Historicamente, sabe-se que o jogo é uma forma de atividade inerente ao ser humano. 

Johan Huizinga chegou a definir o homem como o ser que brinca. Em seu livro Homo Ludens, 

ele lembra que o jogo é um traço essencial, talvez o mais importante das sociedades humanas. 

Diferentemente dos outros animais que brincam, o homem é o único que o faz 

conscientemente, e durante toda a vida, para obter prazer. Huizinga (2005, p.6) afirma: 

 

 

A própria existência do jogo é uma confirmação permanente da natureza 

supralógica da situação humana. Se os animais são capazes de brincar, é 

porque são alguma coisa mais do que simples seres mecânicos. Se brincamos 

e jogamos, e temos consciência disso, é porque somos mais do que seres 

racionais, pois o jogo é irracional. 
 

 

O envolvimento do jogador, expresso durante a construção do cenário na caixa de 

areia, possibilita um clima propício para que sua subjetividade possa ser desvelada.  

A quarta etapa consistiu na socialização dos cenários. Isto é, cada participante 

descreveu oralmente o seu cenário e suas representações simbólicas, momento no qual se 

observam em sua expressão corpórea, a emoção e a sensibilidade ao revelar sua subjetividade. 

Esse é um instante de colocar em prática a capacidade de interpretação, de tornar significativo 

para o outro o que para o participante já é marcante. Ressalta-se que, nessa etapa, a descrição 

e a interpretação devem ser efetivadas por aquele que construiu o cenário, pois só quem o 
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elaborou é capaz de revelar o verdadeiro sentido e significado. Afinal, foi o corpo e suas 

experiencialidades que trouxeram as marcas do cenário. 

Esse momento ainda se tornou mais significativo por se visualizar a expansão da 

corporeidade, uma vez que os participantes interagem cordialmente, sorriem, brincam, 

podendo ser eles mesmos, expressando-se livremente. As emoções tornam-se mais presentes, 

pensa-se na riqueza dos detalhes e se revelam fatos. Na verdade, configura-se num momento 

de abertura para si e para o outro, um caminhar que estimula a autoformação (JOSSO, 2004).  

A última etapa se materializou pelo registro escrito dos participantes, os quais fizeram 

uma descrição detalhada da sua criação simbólica. Para esse registro, os participantes mais 

uma vez se envolvem com o seu eu, interligando-o a um saber específico, ou seja, é o 

momento de construir a rede de saberes, onde os fios da experiência se ligam aos fios das 

vivências lúdicas e aos fios do conhecimento científico. É o momento da sistematização, da 

corporalização do saber. 

A descrição do jogo de areia apresentada pelos participantes da pesquisa visa 

qualificar o relato da experiência vivida, no sentido da informação reflexiva de cada 

momento. Essa descrição, na abordagem fenomenológica, é enriquecida pelo fato de os 

participantes narrarem seus momentos de prazer e alegria na convivência da moradia 

estudantil. E, no caso, a descrição narrativa dos cenários construídos na caixa de areia ajuda 

os participantes a relatarem as vivencialidades do lazer, expressando fragmentos de suas 

histórias de vida e momentos significativos, em seu cotidiano escolar, para sua autoformação 

ludopoiética. 

Ao longo de cada etapa da técnica do jogo de areia, os participantes tinham liberdade 

para se movimentar pelo espaço da sala de aula, observar outras pessoas trabalhando, refletir 

sobre o que fora solicitado, agindo de acordo com as suas próprias reflexões, sua memória e 

suas escolhas. Toda essa dinâmica vivenciada pelos estudantes residentes no momento da 

experiencialidade com o jogo de areia remete a Moraes, quando alerta: “Precisamos de novos 

paradigmas que nos ajudem a ir além dos limites impostos pelo pensamento reducionista e 

simplificador que nos impede de alçar novos vôos em busca de nossa sobrevivência e 

transcendência” (MORAES, 2004, p.23). 

Nesse sentido, considera-se que o jogo de areia se apresenta contribuindo para ampliar 

a visão transdisciplinar da educação, de que é possível conciliarem-se o conhecimento, o 

desenvolvimento da aprendizagem de maneira lúdica, a autonomia e a criatividade de cada 
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educando, possibilitando a revelação de achados importantes no processo de autoformação 

dos participantes.  

Salienta-se que todas as etapas vivenciadas na técnica foram acompanhadas pela 

pesquisadora, por meio da observação participante e de registros fotográficos. O recurso das 

fotografias foi adotado no sentido de documentar e apresentar as construções imagéticas dos 

participantes, auxiliando, inclusive, na descrição fenomenológica das vivências destacadas 

como mais significativas na vida dos estudantes residentes.  

Loizos (2000, p. 141) afirma que as imagens fotográficas trazem uma significativa 

importância para as pesquisas qualitativas, muitas com aplicações potenciais, como por 

exemplo: “é a documentação da especificidade da mudança histórica”, podendo evocar fatos 

reais, fazer ressoar em memórias submersas ou mesmo contribuir para uma construção 

partilhada entre o pesquisador e o pesquisado. 

De acordo com Flores (2004, p. 97), as “imagens de alta tecnologia, como prática ética 

e estética tecno-romântica”, revelam que a introdução de técnicas imagéticas na produção de 

vanguarda trouxe obras especialmente críticas e eficazes em sua proposta de ruptura com a 

representação convencional, pois se acreditava que a partir dessa tecnologia, atingiria uma 

maior e melhor comunicação dos homens com o mundo. 

Assim, pode-se vincular o uso desse recurso tecnológico de imagem, a fotografia, ao 

processo autopoiético do indivíduo, que, ao rever a imagem do seu cenário, pode a qualquer 

momento reportar-se ao(s) momento(s) de emoção(ões) ocorrido(s) em sua vida cotidiana, 

podendo isso suscitar diferentes sentimentos. Outro motivo do uso da fotografia neste estudo 

foi o fato de o jogo de areia passar pelo processo de desconstrução. Portanto, após a 

construção e a descrição do cenário, torna-se importante para a pesquisa a imagem 

permanecer documentada. 

Além desses recursos de coleta de dados, tornou-se importante outro ingrediente: a 

sensibilidade do pesquisador, para estar atento e apreender as mensagens explicitas e 

implícitas, como também perceber os sentimentos e as representações nos cenários contidos.    

Compondo o cenário metodológico da pesquisa, utilizou-se o diário vivencial ou de 

campo para o registro da pesquisadora. Esse é um recurso adotado na pesquisa qualitativa 

como procedimento da etnografia através da observação participante, que procura evidenciar a 

utilização do enfoque fenomenológico e do conhecimento oriundo dos contextos vividos por 

um conjunto de sujeitos que constroem suas relações à medida que se tornam significativas 

para a construção de sua existência (GLEDIN; FRANCO, 2007).  
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Nesse sentido, utilizaram-se os registros escritos a partir das vivências do lazer 

experienciadas pelos estudantes residentes durante todo o período da pesquisa de campo. Com 

base nas observações e nos registros no diário de campo documentado, a pesquisadora 

procurou cada vez mais, inserir-se no mundo dos estudantes residentes que vivem na moradia 

estudantil, estabelecendo um vínculo mais social e afetivo e entendendo mais profundamente 

sua vida cotidiana.  

 

 

3.7 O PROCESSO DE ADUBAÇÃO: ESCOLHENDO AS SEMENTES DO LAZER PARA 

O PLANTIO 

 

 

Com base nas informações fornecidas pelos professores entrevistados e pelos 

estudantes pesquisados, foi possível a concretização de ações de cunho vivencial, ampliando-

se as opções de lazer para os residentes da moradia estudantil. Salienta-se que mesmo a escola 

possuindo recursos naturais para o lazer, como açude, queda d‟água, mata para trilha, pouco 

eram vivenciados pelos residentes. A partir da dinamização das vivências do lazer esses 

espaços foram melhor explorados.  

Com os dados obtidos nos questionários, percebeu-se que os estudantes residentes 

pouco vivenciavam toda a diversidade dos interesses culturais do lazer, pois geralmente se 

envolviam apenas no interesse físico-esportivo, limitando, dessa forma, seu repertório de 

lazer.  

As respostas obtidas possibilitaram o cultivo das sementes diversificando as 

atividades culturais, permitindo que a pesquisadora adentrasse no mundo dos pesquisados, 

conhecendo melhor o solo, os estudantes residentes seus sonhos, expectativas de vida, desejos 

e as dificuldades encontradas no seu cotidiano e em sua vida.  

Partindo dessa realidade, planejou-se um cronograma de vivências bem 

diversificadas que foram experienciadas em momentos extra-acadêmicos, ou seja, nos 

períodos da noite, nos intervalos de aulas e em finais de semana, considerados como tempo 

livre das tarefas acadêmicas e do estágio nas unidades de produção da própria escola, com o 

intuito de possibilitar outras práticas de lazer para a autoformação ludopoiética. 

As vivências de lazer foram realizadas no período de dois anos, 2007 e 2008, na sua 

maioria, planejadas em comum acordo entre os participantes deste estudo e a pesquisadora e, 
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definidas de acordo com os interesses culturais específicos do lazer, apontados por 

Dumazedier (1975). 

Foram oito sementes selecionadas e lançadas nos canteiros do lazer que 

possibilitaram experiencialidades no cotidiano dos estudantes durante sua permanência na 

moradia estudantil na escola agrícola que apresentamos no quadro 2. 

 

 

Quadro 2 – Síntese da forma e tempo do cultivo das sementes do lazer para a semeadura. 

 

Semente do 

Lazer 
Modo e tempo para o cultivo 

 

Cinema 

Cultivada semanalmente, nos dias de quartas feiras período da noite e nos finais de 

semana; com exibição de filmes de diferentes gêneros e enredos escolhidos pelos 

próprios estudantes. 

 

Arte e Cultura 

Cultivada trimestralmente, fora do espaço escolar, por meio de apreciação de 

shows musicais e peças teatrais. Cultivada, semestralmente, no espaço escolar, por 

meio de oficinas de pintura e oficina de reciclagem de material de sucata. 

 

Culinária 

Experimental 

Cultivada, preferencialmente, no último final de semana de cada mês. Organizada 

em forma de oficina, cujo cardápio foi definido e elaborado pelos próprios 

estudantes, com acompanhamento do processo de preparação, transformação e 

degustação dos alimentos. 

 

Ecoturismo 

 

 

Cultivada, trimestralmente, fora do espaço escolar, por meio de visita aos pontos 

turísticos da cidade do Natal e de caminhadas em trilhas sensitivas. Cultivada 

diariamente e nos finais de semanas, no espaço escolar, por meio dos banhos de 

açude e em queda d‟água, como também por meio de caminhadas.  

 

Jogos esportivos 

Cultivada, diariamente, na escola nos períodos da noite, e finais de semana, por 

meio de campeonatos de futebol de salão e de campo, voleibol, organizados pelos 

estudantes. Cultivada, anualmente, na participação em eventos esportivos do 

município e do estado, em diferentes modalidades esportivas como jogadores e ou 

expectadores;  

 

Jogos de salão 

Cultivada, diariamente, na escola, na sala do grêmio estudantil, nos períodos da 

noite, intervalos de aulas e finais de semana, por meio de jogos, como: totó, 

pingue-pongue, xadrez, dominó, baralho, etc.  

 

Lazer virtual 

Cultivada, diariamente, na escola, nos períodos da noite, intervalos de aulas e 

finais de semana, por meio do acesso a Internet. São desenvolvidos jogos virtuais 

e acesso em site de relacionamento Orkut e MSN, na sala do grêmio estudantil. 

 

 

Festa 

Ludopoiética 

 

Festas tematizadas, cultivadas mensalmente, organizadas pelos estudantes, na 

própria escola. As festas do lual são realizadas em noite de lua cheia, inclusive 

com a participação da comunidade do entorno escolar, dos estudantes não 

residentes, dos professores e de funcionários. A festa de acolhimento – Calourada 

- recepciona os novos estudantes residentes que ocorrem no inicio de cada 

semestre letivo. Festas tradicionais – aniversário da escola, juninas. 
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3.7.1. O cultivo das sementes do lazer 

 

 

 Amorosamente, as sementes do lazer foram escolhidas, plantadas e cultivadas nos 

solos dos diferentes canteiros. Cada semente teve seu tempo e forma de ser cultivada, portanto 

cabe descrevê-las mais detalhadamente, ilustrando com algumas imagens que foram 

registradas pela semeadora durante o cultivo. 

 

3.7.1.1 Semente do cinema 

 

A partir das nossas observações e desejo dos estudantes, foi notada a necessidade de 

elaborarmos um espaço, onde os alunos pudessem apreciar a arte cinematográfica a exercitar 

a sua imaginação. Como revela Dowbor (2008, p.26), “sem imaginação, nossa capacidade de 

brincar, de olhar, de sentir, fica limitada e perde a capacidade de alçar vôo. Só vemos o que é 

possível ver; o interessante é poder ver o que não dá para ser visto”. Para isso disponibilizou-

se uma diversidade de filmes, nas abordagens sócio-culturais dos diversos gêneros: drama, 

românticos, ação, comédia, documentários, de forma que os estudantes construíssem um 

repertório rico e expressivo. 

Tal necessidade emerge das dificuldades observadas na vida cotidiana desses 

residentes, como a inexistência de cinema no interior do estado do RN, onde a maioria dos 

estudantes reside, a falta de recurso financeiro para custear os ingressos, e a grande distância 

geográfica entre a moradia e o cinema. Essa realidade, que não é apenas local, mas também 

nacional dificulta o acesso dos indivíduos as salas de cinema e, consequentemente amplia-se a 

falta de hábito nessa cultura cinematográfica. 

Conforme revela Melo (2004 p. 38), pesquisas apontam que somente 7% dos 

municípios brasileiros possuem cinema (isto é, 4.455 não dispõem), enquanto 64% possuem 

vídeo locadoras e 98% têm acesso à televisão esse é um dado relevante que justifica a 

necessidade dos residentes vivenciarem esse momento de lazer.  

De acordo com os recursos materiais e logísticas existentes na escola, sistematizamos 

e constituímos o CINE EAJ, que entrou em funcionamento nas quartas-feiras à noite, pois 

para os estudantes residentes no meio da semana significava um descanso, sendo este dia mais 

propício para se vivenciar um momento de alegria com cores, luzes e ações. Como também, 

nos finais de semana, procurando atender a escolha democrática (voto) dos estudantes, que 

não retornavam para seus municípios nesse período.  
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Os estudantes votavam os filmes que gostariam de assistir e, diante desta prática 

democrática foi se criando um ambiente de envolvimento e entretenimento entre os eles. Esse 

movimento de escolha contou com a colaboração de professores na indicação dos filmes, o 

que fortaleceu uma interação entre educadores e educandos em situações extracurriculares 

possibilitando, inclusive, uma discussão dos filmes no dia-a-dia escolar, em sala de aula.  

Observou-se no início desse plantio algumas dificuldades no que se refere a 

definição e acesso ao local da sala de vídeo ou auditório da escola  para exibição dos filmes, 

mas com o decorrer do tempo, depois de insistir na importância desse plantio, nesses novos 

solos, as dificuldades foram superadas e as raízes se fixaram definindo um ambiente mais 

adequado para esse plantio – o grêmio estudantil. 

Os filmes foram inicialmente exibidos no auditório da escola, em sala escura, 

climatizada na qual abrigava nas confortáveis poltronas os estudantes (Figura 2). Para isso o 

ambiente foi cuidadosamente preparado com recursos tecnológicos: projetor de multimídia, 

caixas amplificadas e aparelho de DVD, para projetar as imagens em uma grande tela. Os 

estudantes compareciam bem a vontade, com sua pipoca e uma grande vontade de aproveitar 

as imagens e enredos exibidos. 

 

 

Figura 02 – Em (a) momentos de exibição de filmes realizados no auditório da Escola Agrícola de 

Jundiaí, durante os finais de semana e, em (b) exibição de filmes no período da noite.  

 

  

Fonte:  Pereira (2009). 
 

 

Em algumas sessões, para conhecermos melhor a opinião dos estudantes sobre essa 

vivência de lazer, foi adotado um quadro onde os participantes registraram, de maneira livre, 

sua impressão. Assim, cada estudante pode dizer como se sentia antes e depois de assistir o 

filme, como mostra o quadro 3. Essa forma de acompanhar a opinião dos estudantes é muito 
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importante, por ser um espaço para registrar a impressão, e também de solicitação para outros 

filmes que gostariam de assistir em posteriores momentos. 

 

 

Quadro 3 – Registro das impressões acerca da vivência do cinema durante o período de permanência 

dos estudantes residentes da Escola Agrícola de Jundiaí. 

 

Eu cheguei assim.... Estou saindo assim... 

Morgado Bem melhor 

Cansada Feliz 

 
 

Desanimado Alegre 

Morgado Feliz 

Sonolento Alerta 

Cansado dos jogos Descansado 

Assustado Tranqüilo 

Alegre Pensativo 

Estressado Relaxado 

Com sono Ainda com sono 

Alegre Pra pensar 

Um pouco pra baixo Descontraída 

 
 

Cansado Alegre 

Sem nada para fazer Agora eu me divirto nos feriados e finais de 

semana 

  

 

3.7.1.2 Semente da “arte e cultura”  

 

 

As sementes da arte/cultura foram lançadas uma vez a cada mês, durante o período 

letivo de dois anos, geralmente nos finais de semana, sendo desenvolvida em espaços fora da 
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escola e de acordo com a programação de outras instituições, onde foram assistidos shows 

musicais instrumentais e vocais de artistas locais e cantores regionais.  

Para o deslocamento dos estudantes nas vivências fora da escola foi disponibilizado o 

ônibus com o motorista da própria escola, tendo o inspetor acompanhando os residentes. 

Dentre elas foram realizadas visitas ao museu do Parque das Dunas do Natal, como também 

os residentes assistiram shows musicais 

No espaço da escola as sementes foram lançadas por meio de oficinas de pintura livre 

transformando o ambiente que os estudantes transitavam diariamente. As mesmas deram vida 

ao ambiente externo da escola, com pinturas de jogos como amarelinha e tabuleiro de dama 

na intenção de criar um espaço mais acolhedor e alegre. Ainda no contexto escolar 

realizaram-se oficinas de reciclagem utilizando material se sucata, com intenção de construir 

peças decorativas para enfeitar o ambiente escolar em épocas festivas. No que diz respeito aos 

recursos, foram disponibilizados pela escola materiais como tinta, pincéis, cola, fitas e outros 

e pelos estudantes as garrafas pet (Figura 3). 

 

 

Figura 03 - Em (a) momentos de criações artísticas com a pintura, no pátio externo da Escola Agrícola 

de Jundiaí; em (b) mostra estudantes residentes participando na própria escola, da oficina de sucata 

para confecção de objetos para decoração natalina da escola; e, em (c) o deleite musical dos 

estudantes em show musical realizado fora do espaço escolar, no projeto Som da Mata – Parque das 

Dunas, Natal-RN. 

   

Fonte: Pereira (2009). 

 

 

Além disso, foi realizada a oficina “recriando com arte” para a confecção de 

máscaras para a festa do halloween, na qual os residentes desenharam, cortaram, colaram, 

revestiram e montaram uma variedade de máscaras na reutilização de papéis coloridos e 

cartolinas. 

Ainda foram desenvolvidos na própria escola, no período da noite e finais de semana, 

encontros de dança organizados pelos próprios residentes. Nestes encontros foram criadas 

várias coreografias de dança contemporânea, e danças outras típicas da moda, com o objetivo 
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de desenvolver uma atividade física que possibilitasse um pouco de alegria e descontração, 

uma vez que não existia regras para participar nesses encontros, havendo inclusive 

apresentações em eventos comemorativos na escola. Mesmo não tendo este objetivo, houve 

apresentações dessas coreografias em eventos comemorativos na escola. 

 

 

3.7.1.3 Semente da culinária experimental 

 

 

Dentre as maiores necessidades do ser humano está a de se alimentar. Além de 

essencial para a sobrevivência do homem, o alimento, ou ato de alimentar-se, que pode gerar 

prazer, e com a qual o sujeito repõe suas energias e saboreia a diversidade de temperos, 

condimentos, gostos. 

Em nosso caso, a culinária se constituiu como valiosa vivência de lazer, pois nesse 

momento não apenas eram experimentados pratos distintos dos que eram oferecidos pela 

escola, como também eles eram os responsáveis pela sistematização e preparação dos 

alimentos (Figura 4). 

 

 

Figura 04 – Em (a) a imagem indica o cultivo da semente da culinária nos momentos de preparação; 

em (b) o cuidado com a estética do alimento nos pratos a serem levados ao forno; e, em (c) o 

momento de espera ao redor da mesa para a degustação dos alimentos. 

 

 

Fonte: Pereira (2009). 

 

 

Destaca-se que, em virtude dos residentes virem de diferentes lugares, era possível 

apreciar uma diversidade gastronômica, fato que trouxe maiores possibilidades de trocas de 

experiência, receitas e experienciação de sabores. 
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Para o plantio dessa semente tornou-se necessário planejar e definir algumas ações 

com uma ou duas semanas de antecedência da data de realização. Como, por exemplo, fazer 

um levantamento da quantidade de residentes que participariam da vivência, a solicitação dos 

alimentos ao almoxarifado a escola, pois a definição do cardápio dependia da liberação dos 

ingredientes, ingredientes pela escola.  

Quando da inexistência dos produtos solicitados, estes eram adquiridos pela 

pesquisadora. No dia da vivência, algumas vezes, tornava-se importante a limpeza da cozinha 

antes da preparação do ambiente: varria-se o chão, limpava-se a mesa, lavava-se os pratos. Na 

vivência da culinária, todos se envolviam nas tarefas indiscriminadamente, como mostra as 

imagens (4a) e (4b); todos trabalhavam em prol de um objetivo em comum: preparar 

deliciosos pratos para serem degustados coletivamente. A transformação dos gêneros 

alimentícios passava por um processo alquímico, no qual os chefs de cozinha liberavam a sua 

criatividade e sensibilidade fazendo fluir suas ações e expressarem suas emoções. 

Para o desenvolvimento dessa proposta vivencial, reservou-se o último final de 

semana de cada mês, preferencialmente o sábado, para cultivar a semente da culinária, a qual 

se concretizou em um espaço pequeno e acolhedor, entre brincadeiras e histórias que 

contagiavam o clima da cozinha.  

A cozinha fica localizada ao lado da sala dos professores da escola, que nesses 

momentos serviu de ante-sala ou sala de espera para a degustação dos deliciosos quitutes 

elaborados pelos estudantes como mostra a figura (4c).  

No momento de espera, enquanto aguardava o cozimento dos alimentos, os 

estudantes jogavam dominó, xadrez, dama ou tocavam violão; realizavam também outras 

brincadeiras socializadoras como “maestro”, “assassino”, “adedonha”; contavam piadas e 

histórias, ou mesmo conversavam sobre o cotidiano da escola. 

No início da noite, pratos prontos, todos se reuniam ao redor da mesa para a 

degustação. Os pratos servidos atendiam aos desejos dos estudantes, fugindo da dieta 

alimentar oferecida pela instituição. Assim, foram elaborados nessas vivências diversos pratos 

como lasanha, galinhada, macarronada, arrumadinho, pizza, bolos, pudins, salgadinhos, tortas 

dentre outros. 

Após o momento de degustação havia sempre o revezamento de tarefas, ou seja, o 

grupo que não participou da preparação do ambiente se responsabilizava pela limpeza final da 

cozinha. 
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3.7.1.4 Semente do ecoturismo 

 

As sementes do ecoturismo foram lançadas mensalmente, impulsionando os 

estudantes a interagirem com a mãe natureza, por meio de vivências ecopoiéticas realizadas 

dentro e fora do espaço escolar. Compreendendo como vivências ecopoiéticas as vivências 

sensíveis experienciada pelo homem na natureza, possibilitando uma reflexão do ser humano 

enquanto natureza (CHAGAS, 2007).  

Para lançar as sementes do ecoturismo, também se contou com o apoio da 

administração da escola, na liberação do transporte e motorista para realizar o traslado dos 

estudantes aos locais externos a escola, como também com o acompanhamento do inspetor 

dos estudantes residentes nessas vivências fora da escola.  

As trilhas interpretativas ou trilhas ecopoiéticas como uma vivência do lazer 

ecológico fazem parte de um projeto ecológico desenvolvido pela administração do Parque 

Estadual Dunas do Natal, onde tem como um dos objetivos desenvolver a consciência 

ecológica e ambiental dos seus usuários como revelado nas imagens (5a) e (5b). Para a 

realização da trilha sensorial contou-se com as orientações técnicas de um guia do parque e 

segurança da guarda ambiental sendo recomendado pelos seus organizadores o uso de roupas 

leves, tênis e boné, bem como portarem água para consumir durante a trilha. 

 

Figura 05 - Em (a) vivências ecopoiéticas realizadas em trilha sensorial no Parque das 

Dunnas – Natal/RN, em (b) detalhe da trilha sensitiva e em (c) brincadeiras na queda 

d‟água do sangradouro do açude da Escola Agrícola de Jundiaí, provocada em período das 

chuvas. 

 

 

Fonte: Pereira (2009). 

 

 

Experienciaram nessa trilha denominada de “Perobinha” (nome de uma árvore 

existente neste local) uma caminhada de 800 metros, orientada por um guia com paradas 
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estratégicas para se vivenciar a natureza com atividades sensoriais, onde foi possível sentir a 

natureza, o cheiro de ar puro, ouvir os cantos dos pássaros e o silêncio da mata.  

Esse encontro, na trilha sensorial, em meio natural proporcionou um encantamento 

ou reencantamento com o mundo ecológico, uma vez que a aproximação com ambiente 

possibilita ao homem sentir-se a própria natureza. Diante a emergência do paradigma 

ecológico, o filósofo Sardi reflete que, 

 

 

A vivência da sensibilização co-move, isto é, nos move por um sentir 

interior, que indica para o amor. Assim, a vivência remete à ação. A vivência 

comove e conduz a uma ação carregada de significados e de 

responsabilidade, produzindo autoconhecimento. Não basta, portanto, 

apenas agir. Trata-se da significação que pomos nesta ação, e o modo como 

ela simultaneamente nos transforma (SARDI, 1999, p. 157, grifos do autor) 

 

 

Compreende-se, assim, que a mola que impulsionaa pessoa nas ações é o desejo, a 

vontade devendo ser continuamente realizadas no cotidiano, uma vez que tais ações deixam 

marcas nos sentidos corporais do Ser. Nesse sentido, o autor enfatiza que “os hábitos são 

transformados a partir de nossas relações com o ambiente e de simultâneo e contínuo trabalho 

interior” (SARDI, 1999, p. 159), possibilitandoperceber que tais vivências possibilitam 

mudanças de pensamentos e atitudes através de um sentipensar. 

No espaço escolar, outras vivências foram desenvolvidas no cotidiano dos residentes, 

por meio de banhos no açude, banhos na queda d‟água, caminhadas em trilhas em mata 

caracterizada com resquícios de mata atlântica, aproximando o estudante com o meio 

ambiente. Essas vivências classificadas como ecopoiéticas ocorriam nos intervalos de aulas e 

finais de semana, geralmente sob a presença de um responsável, inspetor de estudante ou 

professor sendo esta uma norma estabelecida para frequentar esse espaço. Porém, sabe-se que 

esta era uma norma transgredida, sempre que possível, por alguns estudantes, que procuravam 

aproveitar do seu tempo livre banhando-se ou mesmo contemplando aquele cenário tão 

encantador. 

 

3.7.1.5 Semente dos jogos esportivos 

 

As sementes dos jogos esportivos foram lançadas dentro e fora do espaço escolar por 

meio de vivências recreativas e competitivas. Na escola os jogos eram praticados diariamente 
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no período da noite, onde se realizava as partidas de futsal ou de voleibol, com um caráter 

recreativo, envolvendo os residentes sem nenhuma formação de equipe de “excelência”, de 

maneira informal e descontraída, inclusive com alguma participação feminina. Nos finais de 

semana se realizavam o futebol no campo da escola, envolvendo outras pessoas do entorno 

escolar, havendo uma maior integração entre essas pessoas (figura 06). 

 

 

Figura 06 - Em (a) são lançadas as sementes nos jogos cooperativos; em (b) revela a preparação das 

equipes para os jogos internos de voleibol; e, em (c) mostra momentos dos jogos recreativos onde as 

regras são recriadas pelos estudantes; 

 

   

Fonte: Pereira (2009). 
 

 

Fora da escola, os residentes participaram, uma ou duas vezes ao ano, de jogos com 

caráter competitivo, em várias modalidades esportivas, como campeonatos regionais 

ampliando as relações com estudantes de outras comunidades estudantis. 

Os jogos competitivos se materializaram pela participação dos estudantes em algumas 

modalidades esportivas nos Jogos Escolares do Estado do Rio Grande do Norte, que apesar de 

ter o caráter competitivo, os estudantes têm a consciência de que a importância de sua 

participação ultrapassa o objetivo de ganhar medalhas. Em outras palavras, os estudantes da 

Escola Agrícola pela falta de tempo para se dedicar aos treinamentos esportivos, em 

detrimento da grande carga horária de aulas ministradas, participam com o objetivo maior de 

se socializar com outras pessoas e realidades, passando a conceber esses momentos como 

integradores pela sua dinâmica. 

 

3.7.1.6 Semente dos jogos de salão 

 

As sementes dos jogos de salão foram lançadas diariamente, em diferentes ambientes da 

escola por meio dos jogos de sinuca, xadrez, dama, dominó, tênis de mesa, sendo na maioria 
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realizada no grêmio estudantil, como ilustrada na foto (7c) com dois estudantes jogando 

“pingue-pongue”, nos períodos da noite, intervalos de aulas e principalmente nos finais de 

semana, quando os estudantes se permitem brincar com mais liberdade dos horários de aulas. 

 

 

Figura 7- Jogos intelectuais ou de raciocínio vivenciado no cotidiano dos residentes no Grêmio 

Escolar Rivaldo D‟Oliveira - EAJ. Em (a) estudantes jogando dominó em duplas; em (b) dois 

estudantes desenvolvem o raciocínio nas jogadas do xadrez e, em (c) dois estudantes desenvolvem 

suas habilidades no “pingue-pongue”. 

   

Fonte: Pereira (2009). 
 

 

 

Foram sementes lançadas ou relançadas nos campos do lazer de forma cuidadosa, pois 

na cultura regional se tratam de jogos sugestivos a disputas com fins lucrativos, 

principalmente o dominó. De acordo com a realidade relatada pelos próprios residentes, essa é 

uma característica típica da cultura do interior do nordeste brasileiro de onde os estudantes 

são oriundos, traduzindo-se em uma vivência de disputa perigosa para o ambiente coletivo.  

 

 

3.1.1.7 Semente do lazer virtual  

 

 

Esta é uma semente diferenciada das demais, uma vez que envolve as modernas 

tecnologias e representa uma abordagem diferenciada para o lazer (Figura 8). Esta semente 

envolve um campo energético muito amplo, que permeia vários espaços físicos onde a 

dimensão espacial se diferencia evidenciando uma nova possibilidade para as dimensões 

espaço-tempo. 
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Figura 8 – Em (a) mostra um momento de interação do estudante residente com o mundo virtual; em 

(b) representa um ambiente descontraído no qual os residentes internautas se reúnem para brincar nos 

sites de relacionamentos. 

 

 

  

Fonte: Arquivo particular do grêmio estudantil Rivaldo D‟Oliveira. 
 

 

Para Assmann (2005), o uso da internet na “sociedade da informação” apresenta-se 

como um enredamento que transforma profundamente a relação comunicativa entre os seres 

humanos. No âmbito educacional o educador precisa estar consciente para, 

 

 

Descobrir o caráter criativo das novas experiências do aprender significa, ao 

mesmo tempo, abrir-se a novas chances e novos desafios colocados à nossa 

vocação de seres comunicantes para os quais o diálogo e a relacionalidade 

representam aberturas vitais para efetivar a vocação solidária dos seres 

humanos (ASSMANN, 2005, p.10). 

 

 

Assim, para ser lançada a semente do lazer virtual foi necessário que os estudantes se 

apropriassem do uso da rede de comunicação virtual conhecida como internet, recurso 

tecnológico caracterizado na sociedade contemporânea pela sua velocidade de comunicação 

entre as pessoas de maneira indiscriminada e a facilidade de transmissão de dados. 

Esse recurso tecnológico criado no século passado se mostrou como mais uma opção 

de lazer na vida das pessoas, pois suas inúmeras e interessantes possibilidades de jogos, as 

comunidades virtuais criam uma gama de possibilidades para uma rápida e interativa 

comunicação entre as pessoas. 
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3.7.1.8 Semente da festa ludopoiética 

 

A semente da festa ludopoiética foi lançada uma vez por mês, sendo esta planejada e 

tematizada por um grupo de estudantes residentes, os quais na sua maioria encontravam-se 

próximo a conclusão do curso. Assim, neste caso o grupo que organizava a festa tinha 

também um interesse financeiro na venda de bebidas e comidas aos participantes, no sentido 

de contribuir com a festa de formatura da turma. 

As festas seguiam um ritual de acordo com as pessoas que a organizavam.Cada 

grupo organizador, em concordância com a coordenadora do projeto de lazer, planejava todos 

os passos a serem cumpridos, desde a escolha do local, da temática e decoração do ambiente 

da festa - açude, piscina, quadra -, até a elaboração do cardápio e valor das porções a serem 

vendidas. 

Foram organizadas dez festas temáticas envolvendo estudantes que residem na 

escola, os que não residem, assim como professores, funcionários e pessoas da comunidade 

circunvizinha. Essas celebrações festivas realizaram-se em diferentes locais da escola, como 

mostra o Quadro 4. 

Independentemente da temática escolhida para a festa do lual realizada no açude, a 

construção da fogueira foi um elemento fundamental na celebração, tornando-a mais 

acolhedora, envolvente e, aproximando as pessoas ao redor dela (Figura 9). 

 

 

Figura 9- Em (a) mostra a fogueira que aquece os corações dos brincantes da festa do lual; em (b) 

exibe a decoração da festa do Havaí e, em (c) representa as brincadeiras no açude nas noites de lua 

cheia nos quais os participantes rompem com o cotidiano da moradia estudantil. 

 

   

Fonte: Pereira (2009). 
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Quadro 04 - Apresenta em síntese, as festas desenvolvidas na Escola Agrícola de Jundiaí durante os 

anos de 2007 e 2008, como parte do Projeto sócio cultural “Lazer em Jundiaí”. 

 

Tema da Festa Local de realização 

Lual da “Contemplação” Açude da Escola Agrícola de Jundiaí 

Lual do “Havaí” Açude da Escola Agrícola de Jundiaí 

Lual “Sertanejo” Açude da Escola Agrícola de Jundiaí 

Lual “Acústico” Açude da Escola Agrícola de Jundiaí 

Lual “Casual” Quadra da Escola Agrícola de Jundiaí 

“Halloween” Grêmio Estudantil Rivaldo D‟Oliveira 

Lual da “Romântico” Área da Piscina da Escola Agrícola de Jundiaí 

Lual “Infantil” Pátio interno da Escola Agrícola de Jundiaí 

“Calourada” Grêmio Estudantil Rivaldo D‟Oliveira 

“Santa Luzia” Pátio em frente à Capela da Escola Agrícola de Jundiaí 

 

 

O fogo como um dos elementos da natureza fornece luz e calor podendo representar 

para as pessoas alegria ou tristeza. O sentimento de alegria por ser um elemento que simboliza 

a paixão e o sentimento de tristeza pela sua capacidade de destruição. Como nos explicita 

Bachelard, “sonha-se diante do fogo, e a imaginação descobre que o fogo é o motor de um 

mundo” (BACHELARD, 2001, p.169). 

Brincar nas águas do açude e aquecesse no calor da fogueira que queimava na festa do 

lual na beira do açude, eram ações lúdicas que muitos residentes se deliciavam durante a festa, 

livres da regras mantidas no seu dia-a-dia. Bachelard (2001, p.169) na sua poética diz: 

“sonha-se diante de uma fonte, e a imaginação descobre que a água é o sangue da terra, que a 

terra tem uma profundidade viva”. A alegria provocada pelas brincadeiras na águas do açude 

e o calor provocado pela brasa da fogueira faziam propagar nos sentimentos dos residentes 

traduzida nos sorrisos e nas conversas descontraídas. 

Cada festa do lual celebrada era sinônimo de prazer e alegria para as pessoas, que após 

um dia inteiro de aulas se permitiam brincar, cantar, namorar, contemplar, devanear, enfim, se 

permitiam sentir-se junto a natureza e entrega ao lazer.  
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Na festa tinha espaço para tudo, até possível devanear olhando o céu e as estrelas! Foi 

possível fluir ouvindo os sons extraídos das músicas dedilhadas nas cordas do violão. Enfim, 

foram possíveis algumas horas de liberdade e de aproximação com a natureza.  

 

 

3.8 O CUIDADO COM AS PRODUÇÕES COLHIDAS DO SOLO IRRIGADO: O OLHAR 

CRITERIOSO PARA A ANÁLISE DA COLHEITA 

 

 

Para trabalhar os resultados alcançados nesta pesquisa, buscou-se analisá-los a partir 

das categorias da ludopoiese e dos depoimentos dos participantes, à luz do referencial teórico, 

construído para esta finalidade.Ao longo deste estudo, foi possível fazer a identificação das 

propriedades ludopoiéticas: autotelia, autoterritorialidade, autoconectividade, autovalia e 

autofruição. Analisar também os princípios da corporeidadecomo: reflexividade 

autobiográfica, criatividade, sensibilidade, ludicidade, reflexividade vivencial e 

humanescência. Assim, procurou-se sistematizar tais categorias de acordo com as descrições 

apresentadas nos cenários imagéticos, revelados pelos estudantes residentes no jogo de areia, 

durante as experiencialidades de lazer praticadas na sua permanência em moradia estudantil e 

pelas observações registradas em diário vivencial da pesquisadora, as quais passaremos a 

apresentar no capítulo a seguir. 

 



 

 

4 A DESCRIÇÃO DA COLHEITA LUDOPOIÉTICA DOS SOLOS CULTIVADOS 

 

 

 
Fonte: Narla Musse 

 

 

 

 

 

 

 

Plantemos a roça. Lavremos a gleba. 

Cuidemos do ninho, do gado e da tulha. 

Fartura teremos e  

donos de sítio felizes seremos. 

 

Cora Coralina 
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Após trilhar caminhos, lançar e cultivar as diferentes sementes do lazer, os solos 

tornarem-se substancialmente férteis, e com eles emerge a necessidade de descrever e 

interpretar as repercussões desse processo na vida dos estudantes residentes em moradia 

institucional. A imagem revelada simboliza a colheita das flores e frutos, a partir das sementes 

do lazer cuidadas e semeadas a partir de vivências ludopoiéticas. Revela também a 

florescência das expressões culturais do lazer vivenciadas pelos estudantes residentes, nos 

campos e canteiros irrigados e fertilizados, especialmente, o fluir das festas celebradas e 

permeadas pela dimensão ludopoiética  

Este capítulo apresenta e analisa a produção extraída dos solos fertilizados, por meio 

das descrições do jogo de areia. Essa produção é confrontada com os conceitos e teorias dos 

autores que fertilizaram os canteiros e as sementes do lazer e foi analisada transversalmente 

com a utilização da abordagem etnofenomenológica. 

No primeiro momento das análises, buscou-se identificar as vivências de lazer mais 

significativas para os residentes, apontando o beneficiamento delas na vida dos participantes. 

Identificamos nas suas falas, os princípios da corporeidade: reflexividade autobiográfica, 

criatividade, ludicidade, sensibilidade e reflexividade vivencial e humanescência. No segundo 

momento, descrevemos e analisamos o significado da relação trabalho-jogo, evidenciada no 

processo da realização das festas temáticas na moradia estudantil da Escola Agrícola de 

Jundiaí, a partir das categorias da ludopoiese: autotelia, autoterritorialidade, 

autoconectividade, autovalia e autofruição. 

  

 

4.1 A FLORESCÊNCIA DAS SEMENTES DO LAZER 

 

 

Lançadas as sementes nos diferentes solos cultivados, foi-nos possível, ao longo da 

pesquisa, observar a diversidade de interesses, a multirreferencialidade de repertórios de 

atividades artísticas, esportivas, musicais, entre outros, bem como compreender o significado 

das vivências de lazer experienciadas, seja no intervalo de aulas na EAJ, seja nos finais de 

semana seja em eventos especiais. Essa realidade foi interpretada não apenas por nossos 

olhos, curiosos e cuidadosos, mas principalmente pela fala dos estudantes residentes, pelas 

imagens construídas por eles no jogo de areia e pelo movimento dos corpos que expressavam 

as impressões e os desejos dos participantes. 



137 

 

Nesse contexto vivencial do Jogo de Areia, narrativas de vida, emoções, preferências 

e afetos foram paulatinamente sendo revelados. A cada semente lançada nos solos, 

percebíamos uma reação diferente, um estado de Ser próprio, que permitia florescer a 

corporeidade dos sujeitos participantes. Nesse processo, as histórias de vida dos residentes 

foram determinantes nas escolhas por eles realizadas. Eram jogos de mesa, que fizeram parte 

de sua infância; atividades esportivas que lhes trouxeram medalhas na vida escolar; filmes que 

se assemelhavam às experiências vividas; a construção de laços afetivos que se aproximavam 

dos que tinham sido cultivados no seio familiar. 

Congregando a vida pessoal e a vida escolar, as vivências do lazer, antes revividas 

através da memória lúdica, foram materializadas em diversas experiencialidades 

ludopoiéticas, nas quais os estudantes, gradativamente, permitiam se envolver, em diferentes 

momentos, maneiras e intensidade, durante a sua permanência na moradia estudantil. Tais 

vivências passaram a ser incorporadas ao cotidiano estudantil, tornando-se fonte 

transformadora da vida desses estudantes. Com elas, a escola foi recolorida, a alegria tornou-

se presente, a convivência floresceu, passando a ser experienciada de forma solidária, e os 

alunos puderam vivenciar a construção da autoformação ludopoiética. 

Dentre as sementes que vimos florescer e serem reconhecidas como significativas, 

estão o cinema, a culinária, o ecoturismo, os jogos esportivos, os jogos de salão, o jogos 

virtuais e as oficinas de arte e cultura. 

 

 

4.1.1 A semente do cinema 

 

 

A semente do cinema lançada nos solos da Escola Agrícola de Jundiaí germinou 

bem, foi logo absorvida e fincou raízes, alegrando os canteiros com imagens coloridas e 

estimulantes.  

O cinema se justificou como vivência de lazer primeiramente por ter-se inserido no 

campo cultural na vida das pessoas, particularmente, neste estudo, contribuindo de forma 

relevante para ampliar o repertório imaginário dos estudantes residentes e sua formação 

educacional, e também por ser um espaço cultural de lazer que pode proporcionar alegria e 

bem-estar.  

Os filmes inserem o público no mundo da fantasia: eles brincam com o tempo, 

transportam-nos para um passado distante e um futuro promissor, sem exigir uma caminhada 
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física. Eles nos confrontam com nossa própria realidade, nos levam a compreender as 

realidades que se distancia de nosso contexto de vida e nos colocam como reféns e ou heróis 

de nossa própria existência. Os filmes estimulam nossa criatividade, nos oferecem 

possibilidades de ver a vida com novas cores e nos inserem no mundo da velocidade, da 

imagem, da interpretação. 

Por todo esse encantamento proporcionado aos espectadores, o cinema e a televisão 

tornaram-se, nos últimos tempos, os veículos de lazer mais procurados pelos jovens e pelos 

adolescentes (ALVES, 2000), principalmente nos fins de semana, quando, geralmente, o 

tempo livre das pessoas é maior ou a pessoa se permite desfrutar mais o seu tempo livre 

conquistado.  

Além de se constituírem em programas de lazer, os filmes podem desempenhar a 

função de recuperação psicosomática: muitas vezes os estudantes estavam cumprindo 

jornadas pesadas de estudo, e, assistindo a um filme, sentiam-se aliviados, distanciavam-se 

um pouco das tensões próprias obrigações escolares. Desfrutando o prazer de apreciar algo 

diferente de sua rotina, experienciavam um processo de relaxamento, libertando-se das 

pressões diárias impostas pelas tarefas escolares, conforme revela Solo A.L.F. (2008): “Os 

filmes que assistimos nos proporcionam muita descontração, fazendo com que relaxemos e 

gostemos cada vez mais da escola”.  

Para os residentes, que viviam diariamente um intenso ritmo de atividades escolares, a 

semente do cinema como vivência de lazer significou um momento de descontração e alegria, 

como se observa nas palavras de Solo M.D.N. (2008): “À noite ocorria o „Cineaj‟ (Cinema na 

EAJ) de forma bem descontraída e também nos fins de semana, sendo muito bem aceito pelas 

pessoas, visto que elas reclamavam que não tinham o que fazer nas horas vagas”.  

Promovendo o cinema como semente do lazer, vimos que os filmes, a diversidade 

das histórias, dos dilemas humanos e os diferentes contextos de vida propiciaram a ampliação 

dos horizontes de cada participante propiciando o ressignificado de suas vidas e do seu 

sentimento em relação do contexto escolar. Com os filmes, pode-se viver a reflexividade de 

cada um na sua dimensão histórica, já que estabelecidas relações entre a identidade dos 

personagens e a das pessoas com as quais se convive: os colegas da moradia estudantil e os 

demais colegas de sala de aula. Os residentes relacionavam os fatos narrados nos filmes a 

situações vividas por eles junto a sua família e aos amigos de quarto, bem como refletiam 

sobre situações representadas que eles não desejavam que fizessem parte de sua trajetória, 

como o envolvimento com drogas ou com o tráfico delas.  
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Nesse sentido, os redirecionamentos e a construção de projetos para a vida fora da 

escola levaram em conta os propósitos baseados na aprendizagem das vivências do cinema, 

tornando-se, por vezes, um momento de fruição no mundo imaginário construído pelo 

estudante residente.  

Os estímulos visuais provocados pelos filmes contribuíram para que os estudantes se 

reconhecessem nos papéis narrados nas histórias e exibidos na tela, impulsionando-os a uma 

autoconectividade marcada pela introspecção e pela subjetividade. Esses estímulos visuais 

faziam aflorar sentimentos e proporcionavam envolvimento afetivo com as histórias de vida 

fictícias, como revela o Solo M.D.N. (2008): “Os filmes nos proporcionaram alegrias com o 

final feliz, ou até mesmo tristeza, quando algum casal não acabava junto”.  

Nesse depoimento, observamos que os filmes fizeram emergir diferentes sentimentos 

nos sujeitos, possibilitando a cada participante um reconhecimento de si mesmo e novas 

aprendizagens de maneira singular. Aqui, o despertar se expressa com criatividade e se 

expande para a ludicidade e, sobretudo, para a sensibilidade. No cinema, aprende-se a ouvir as 

histórias que são contadas, a expressar pontos de vista sobre as circunstâncias mostradas, a 

relacionar e interpretar imagens, a identificar nelas o que de expressivo existe e o que pode ser 

trazido à vida real.  

Melo (2004) trata dessa questão com muita competência quando afirma a importância 

de se compreender a inserção do cinema no âmbito de uma sociedade contemporânea, que 

valoriza os estímulos visuais, podendo se tornar um rico instrumento didático da imagem na 

educação e possibilitar ao sujeito uma aprendizagem significativa na autoformação 

humanescente para a vida. 

As aproximações com o mundo imaginário, virtual, possibilitam que o estudante ao 

entrar em contato com o sonho do outro tendo em vista sonhar o próprio sonho, entenda 

melhor outras linguagens e realidades, situando-se nessas realidades, bem como criando 

vínculos afetivos ao sentir parte de algo maior e mais complexo. Nesse sentido, observa-se 

que a sensibilidade advinda das percepções sensoriais de cada sujeito podem ser expressas 

corporalmente, revelando sua subjetividade emocional. Para Damásio (2004, p.99), “os 

sentimentos não são de todo uma percepção passiva, um relâmpago que desaparece da nossa 

vida”. Os sentimentos de alegria ou de tristeza, expressos pelo estudante após uma sessão de 

cinema “[...] traduzem o estado da vida na linguagem do espírito” (DAMÁSIO, 2004, p.91). 

Esses sentimentos e impressões foram observados e registrados nos cenários 

construídos no jogo de areia. Os estudantes liberaram sua criatividade para expressar os 

melhores sentimentos neles provocados pelos filmes a que assistiam, conforme mostra a 
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descrição abaixo: “[...] os bancos menores é a nossa sala de estar, onde nos reunimos para 

assistir TV; representam também o cinema improvisado da EAJ. Lá nos sentimos felizes 

assistindo ótimos filmes (SOLO A.A.C., 2008)”.  

Esse depoimento enfatiza a ideia de “que todas as ações humanas estão fundadas no 

emocional, independente do espaço em que surgem e que a qualidade de nossas ações 

depende da qualidade das emoções subjacentes” (MORAES, 2004 p.16). 

Assim, a semente do cinema como vivência do lazer apresentou tanto os valores 

sociais como os intelectuais, pois, à medida que os estudantes se reuniam com os amigos para 

assistir aos filmes, abriam-se para a construção de novos conhecimentos, permeados pelos 

saberes transdisciplinares dos filmes, com seus diferentes gêneros e enredos. Como afirma 

Melo (2003, p.70), “o lazer é um campo multidisciplinar e devem ser encaminhadas 

atividades ligadas aos mais diversos campos possíveis, às mais diversas „linguagens‟". 

Corroborando esse significado do filme na perspectiva interdisciplinar, Moraes e La Torre 

(2004, p. 82) afirmam que ele “tem efeito integrador, não deixa de ser um relato, portanto, as 

mensagens chegam através de diferentes linguagens como a palavra, a música, o movimento, 

o relato e certamente a imagem.”  

Todas essas formas de o indivíduo se comunicar consigo próprio e com o mundo 

contribuem para a formação de sua personalidade autotélica, o que evidencia o princípio da 

autotelia na perspectiva ludopoiética do Ser. Compreendendo esse movimento do indivíduo 

como um ser total, uno em seu sentipensar, os educadores Moraes e La Torre (2004, p. 82) 

afirmam: 

 

 

O filme estimula todo o cérebro e um bom filme que faz pensar, que 

comporta valores, que cria dilemas, tem um potencial formativo muito 

superior a outros sistemas de informação se o utilizarmos como estratégia 

didática interativa. Pelo que transmite, pelo que sugere e pelo que faz sentir e 

pensar. 

 

 

A semente do cinema na escola possibilitou uma experiencialidade lúdica que 

impulsionou o Ser para a sua autoformação capaz de estimular sua imaginação criativa, sua 

sensibilidade. Essa semente que surgiu como uma proposta de lazer passou a ser 

corporalizada no dia-a-dia dos residentes, melhorando a qualidade das relações intra e 

interpessoais daqueles adolescentes que estão em processo de formação da personalidade, 
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encaminhando-se em direção às escolhas pessoais e a sua consequente emancipação, 

contribuindo para o exercício da cidadania democrática. 

Essa semente, como vivência de lazer, foi capaz de provocar prazer e alegria fazendo 

parte do processo da autoformação dos envolvidos, o que pode ser conquistado pelas novas 

atitudes e pelos novos valores adotados pelos residentes, estimulando a imaginação criativa, 

os diferentes sentidos, aguçando a reflexão crítica e fazendo os adolescentes refletirem sobre 

de si mesmos em interação com os outros colegas e com o mundo.  

Dessa forma, no lugar do sono tivemos emoção; do tédio a transformação; da 

preguiça a disposição; da fofoca a imaginação; da competição o companheirismo; do 

autoritarismo a democracia; do ócio, uma atividade autoformativa, significativa: como lazer. 

 

 

4.1.2 A semente da culinária experimental 

 

 

Dando continuidade à análise sobre o significado das sementes plantadas, a arte de 

preparar alimentos e cozinhar proporcionou momentos singulares, lúdicos na vida do grupo de 

adolescentes residentes na EAJ. 

A princípio, a culinária foi apreciada apenas pelas meninas que no histórico de suas 

vidas, já tinham vivido essa experiência. No entanto, com o desenvolvimento dos encontros, 

um número maior de jovens, inclusive os meninos, passou a participar dessa vivencialidade. 

Nela, os estudantes puderam dialogar sobre suas preferências, realizar troca de informações, 

cada um opinando de acordo com seu repertório de experiências.  

Com as parcerias estabelecidas, os residentes descobriram que aquele não era apenas 

um momento de preparar comidas, mas também de celebrar os sabores que fazem de nossa 

existência algo prazeroso. O Solo I.M.B. (2008) falando sobre a vivência da culinária 

expressa: “Ótimo! Sem igual. Só outra tarde que nem essa, pois foi um ambiente de 

descontração, bem atrativa e, acima de tudo, saborosa. Sabor de quero mais!” 

Conforme depoimento do Solo I.M.B., a experiência foi saborosa. Com ela, 

descobriu-se o verdadeiro sabor do alimento; isso porque, na maioria das vezes, os residentes 

não paravam para apreciar o que comiam, apenas comiam para atender as necessidades de 

sobrevivência. Sobre isso, Alves (2005, p. 44) revela:  
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[...] É verdade que em sua situação bruta – antes de sua educação! – os 

sentidos somente atendem às necessidades elementares de sobrevivência. 

Um homem faminto não é capaz de fazer distinções sutis entre gostos 

refinados: angu ou lagosta, tudo é a mesma coisa. Seu corpo vive sob o 

imperativo bruto do comer. 

 

 

A  culinária como algo transformador na vida do adolescente possibilitou a expansão 

dos sentidos, transformando o ato de comer em uma fonte de satisfação potencialmente rica. 

Salientamos que o ato de misturar ingredientes transformando-os em deliciosos pratos 

também estimulou o paladar, a curiosidade e a criatividade dos participantes, tornando-se rica 

fonte de experienciação de fluxo (CSIKSZENTMIHALYI, 1999). 

A magia da transformação dos alimentos motivou as pessoas a se aproximarem dessa 

arte, possibilitando um envolvimento em todo o processo e aguçando suas percepções 

sensoriais. O envolvimento pôde ser percebido nas expressões fisionômicas que sugeriam 

emoções de prazer. Durante a vivência da culinária, o sorriso, o olhar atento, a dinamicidade 

das mãos demonstravam o interesse dos residentes no processo de experienciação de uma 

vivência de lazer, tão diferenciada das ações do dia-a-dia, sendo para outras pessoas um 

trabalho profissional desgastante e repetitivo. 

Notamos pelos depoimentos, que a partir desse envolvimento com a culinária, os 

residentes passaram a cozinhar no próprio alojamento, em alguns finais de semana, como 

declara o Solo A.H.C. (2008) ao descrever seu cenário da caixa de areia: “O fogão representa 

os dias que faço meu café da manhã ao meu gosto e temos mais tempo para comermos sem 

pressa. E, assim, fico mais relaxada, e isso torna nossa refeição mais saborosa, por 

compartilhar com minhas amigas nos finais de semana”. 

Como uma vivência de lazer  a culinária teve um significado especial na vida dos 

residentes, uma vez que eles se permitiram ampliar seu tempo livre para o lazer deleitando-se 

em uma prática cultural criativa.  

Aspectos como o cuidado e a higiene no preparo dos alimentos foram observados por 

todos dentro da cozinha. Além disso, a oportunidade de experimentar os diferentes 

ingredientes estimulou ainda mais os estudantes residentes. A alquimia dos sabores atraía a 

curiosidade dos adolescentes que buscavam alcançar uma meta pessoal. Assim, o nível de 

interesse e de envolvimento dessas pessoas ia definindo algums personalidades autotélicas. 

Para Csikszentmihalyi (1999), quando conseguimos enfrentar a vida com significativo 

envolvimento e entusiasmo, podemos dizer que conquistamos uma personalidade autotélica. 
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A vivência da culinária como lazer teve um sentido especial, pois favoreceu aos 

estudantes a possibilidade de desempenharem papéis diferentes dos convencionais. Além de 

atuar como chefs de cozinha, formando um grupo cooperativo para criar pratos diferentes, eles 

construíram também um momento coletivo para se deliciarem com os pratos elaborados, 

tornando-se avaliadores de suas próprias ações. Para muitos, a culinária teve “[...] um sabor de 

amizade, de companheirismo, onde todos ajudaram a preparar as comidas para saborearmos, e 

o ambiente ficou muito alegre e divertido” (SOLO, Y.M.F., 2008).  

Para Csikszentmihalyi (1999, p.48), a convivência com amigos oferece as 

experiências mais positivas uma vez que “a importância das amizades no bem-estar 

dificilmente pode ser superestimada”. Além disso, essa vivência de lazer mostra que a 

“qualidade de vida melhora intensamente quando há pelo menos outra pessoa disposta a 

escutar nossos problemas e a nos apoiar emocionalmente”. 

Com as vivências da culinária, a sensibilidade de cada estudante foi sendo 

desabrochada, o que era visivelmente constatado por meio dos gestos e palavras afetuosos que 

eram trocados entre eles. Nesse sentido, como uma vivência que reúne pessoas com diferentes 

estilos de vida, a culinária possibilitou um maior entrosamento, ampliou a comunicação e 

promoveu a troca de receitas e de experiências. Essa parceria entre colegas foi assim 

destacada: “[...] um sabor de satisfação e prazer por estar com nossos amigos, e o gosto da 

amizade sendo saboreado por nossos corações” (SOLO J.C.S., 2008).  

A experiência se constituiu em um momento de autofruição, em que se estabeleceram 

e se ampliaram vínculos afetivos. Até então os residentes não possuíam muitas oportunidades 

para estreitar esses laços afetivos em decorrência das diferentes atividades que 

desempenhavam no seu cotidiano. 

Destacamos que a autofruição revelou-se no momento em que os residentes 

entregaram-se inteiramente à atividade que realizavam. Não é o contexto que determina esse 

processo, mas a implicação do próprio sujeito nele. A espontaneidade, a alegria de estar ao 

lado do colega e de descobri-lo por meio do diálogo permitiu que os residentes vivessem a 

autofruição, encontrando prazer na arte de preparar alimentos. 

O prazer partilhado pela presença do outro na preparação e na apreciação do prato 

elaborado, é assinalado por Solo A.C.M. (2008): “[...] sabor de alegria, pois passar uma tarde 

fazendo bolos e salgados, após uma semana de aula, relaxa qualquer pessoa, principalmente 

junto de amigos”.  

Percebe-se que existiu um movimento delicado de relaxamento e de partilha, o qual 

tornou possível o fluir das emoções. Na experiência da culinária, o elo afetivo entre os 
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residentes foi fortalecido, permitindo que essa atividade adquirisse uma característica 

integralizadora. De acordo com Romanelli (2006), o preparo de comida tem significativa 

visibilidade social no presente, fazendo parte de um conjunto de experiências humanas. No 

estudo que trata sobre o significado da alimentação, numa dimensão antropológica, o autor 

assim se expressa: 

 

 

A alimentação não é ato solitário, mas é atividade social, sempre envolve 

outras pessoas na produção de alimentos, em seu preparo e, sobretudo, na 

própria comensalidade, ocasião para se criar e manter formas ricas de 

sociabilidade (ROMANELLI, 2006, p.335). 

 

 

Nota-se que essa atividade vivencial foi vinculada à aprendizagem de conhecimento, 

aspecto pouco trabalhado na escola especialmente às aulas do ensino médio. Para alguns 

estudantes, passou a ser nítido que a construção do conhecimento não é realizada apenas na 

sala de aula, com livros; que ela ocorre em todos os momentos em que interagimos, 

partilhamos e vivemos experiências: “[...] uma tarde diferente, com sabor mais gostoso, com 

novos conhecimentos, interagindo com amigos” (SOLO A.L.S., 2008).  

Nesse tipo de vivência, foi possível perceber o autovalor demonstrado pelos 

residentes nas brincadeiras que ocorreram entre eles. O trabalho ganhava um caráter lúdico, a 

partir do desejo do próprio do estudante para partilhar seu lazer com os amigos. Era evidente a 

alegria deles quando sorriam uns para os outros, servindo seus pratos e saboreando a comida 

que haviam feito.  

Nesse sentido, foi interessante observar a emoção dos estudantes no trabalho de 

preparação do ambiente, no trato com os alimentos e na manipulação dos utensílios da 

cozinha, em um espaço de magia. Esse local é retratado por Rubens Alves, nas Estórias para 

quem gosta de ensinar, como um espaço de educação para a vida: 

 

 

Cozinha: ali se aprende a vida. É como uma escola em que o corpo, obrigado 

a comer para sobreviver, acaba por descobrir que o prazer vem de 

contrabando. A pura utilidade alimentar, coisa boa para a saúde, pela magia 

da culinária, se torna arte, brinquedo, fruição, alegria. Cozinha, lugar dos 

risos [...] (ALVES, 1995, p.133). 

 

 

Na opinião de um dos participantes dessa experiencialidade ludopoiética,  
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o prazer em participar das tardes de culinária não está associada 

simplesmente a degustar as delícias cozinhadas, e, sim em pôr a mão na 

massa: tentar aprender a fazer a comida para se ver posteriormente os 

resultados. E era exatamente isso que fazíamos (SOLO R.S.N., 2008).  

 

 

Esse depoimento mostra claramente o fluxo energético gerado na experiência, 

principalmente quando se observa na ação de preparar o alimento como a consciência e a 

emoção são expressadas. Para Csikszentmihalyi (1999), os efeitos psicológicos dependem de 

sua relação sistêmica com tudo o que fazemos. Nesse caso, o prazer vinculou-se não apenas à 

degustação do alimento, mas, principalmente, ao processo de elaboração deste. Com isso, a 

autofruição sentida na vivência culinária e descrita nessa fala revelaram emoções dos 

residentes como o prazer, tanto nos momentos de preparação dos alimentos, como quando 

aguardavam os pratos ficarem prontos e também na hora de degustá-los juntamente com os 

amigos. 

A semente da culinária teve, portanto, um importante significado alquímico na vida 

dos residentes, sendo o envolvimento amoroso no processo de transformação dos alimentos, o 

principal aspecto observado nessa vivência de lazer, como se pode verificar no seguinte 

depoimento: 

 

 

Além do mais, nosso prazer se multiplicava à medida que percebíamos em 

nossa volta várias pessoas fazendo o mesmo que nós e todos sempre com um 

sorriso no rosto. E na hora da degustação então... todos unidos, conversando 

sentados à mesa. Momentos únicos e muito especiais que traziam a nossas 

tardes de final de semana na EAJ muita alegria (SOLO R.S.N., 2008). 

 

 

A experiencialidade da arte de cozinhar como uma vivência de um lazer prático, 

manual (DUMAZEDIER, 1999) ampliou um pouco mais o repertório de experiências lúdicas 

de cada “cozinheiro”, possibilitando o fluir das emoções. Nos estudos de Certeau,  

 

 

À medida que se adquire experiência, o estilo se afirma, o gosto se apura, a 

imaginação se liberta e a receita perde a sua importância para tornar-se 

apenas ocasião de uma invenção livre por analogia ou associação de idéias, 

através de um jogo sutil de substituições, de abandonos, de acréscimos ou 

de empréstimos (CERTEAU, 1996, p. 271). 
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A semente da culinária ludopoiética materializou-se como um momento no qual era 

possível sentir, tocar e tatear as diferentes texturas dos alimentos, sentir seus diferentes 

aromas e sabores, descobrir novas combinações de sabores, inventar ou reinventar novas 

formas de misturar os ingredientes. Um novo sentipensar veio à tona na corporeidade dos 

estudantes residentes, abrindo espaço para a ampliação da sensibilidade, da solidariedade e da 

humanidade existente em cada Ser: “Sinto um gosto muito delicioso de um final de semana 

diferente dos habituais, pois, além de estarmos todos unidos, aprendemos a transformar as 

deliciosas comidas em verdadeiras alegrias e inesquecíveis experiências” (SOLO J.J.S., 

2008). 

Entendemos o que essa semente do lazer significou na vida desses adolescentes: uma 

experiencialidade ludopoiética de cunho social e manual que possibilitou uma melhor 

convivência, tornando-se, inclusive, para alguns deles, momentos de fluxo. Com ela, 

aprendeu-se a dividir, a agregar, a tocar, a apreciar, a brincar, a conhecer, ações necessárias a 

uma vida com qualidade. 

 

 

4.1.3 A semente do ecoturismo  

 

 

As vivências do ecoturismo possibilitaram uma maior aproximação homem-natureza, 

pois envolveu uma gama de ações como trilhas, banhos de cachoeira, banhos de açude, 

destacando-se, uma caminhada ecológica realizada fora do ambiente escolar. Para alguns 

estudantes residentes,  

 

 

[...] a experiência do lazer proporcionada naquele dia no parque foi um 

momento ímpar, uma vez que a trilha, o envolvimento com a sensibilidade 

através daquelas "bolinhas" foi excelente; tive uma sensação de harmonia e 

bem-estar durante e após da caminhada (SOLO H.S.M., 2008).  

 

 

Aspectos subjetivos emergiram durante e após a caminhada na trilha sensorial, 

cultivada na vida dos estudantes como é revelado no depoimento a seguir: “A trilha no Parque 

das Dunas possibilitou a quem vivenciou, momentos de encontro consigo e com o outro, 

momentos de fantasia e de realidade, de ressignificação e percepção, de cuidar de si e olhar 

para o outro, momentos de vida” (SOLO, A.A.A., 2008). 
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A relação homem-natureza estabelecida na experiencialidade do lazer ecopoiético fez 

florescer os princípios da autoconectividade e da autofruição nos estudantes residentes, 

emergindo um novo olhar para si mesmos, para o meio ambiente e para o planeta, de modo 

que passaram a valorizar novas formas de conhecer o mundo. Nessa experiencialidade, o 

participante pôde assumir uma postura transdisciplinar, reconhecendo a interconexão dos 

saberes que se revelam nas diferentes dimensões do ser, em intrínseca relação com o meio 

circundante, em cada momento da vida. Nesse sentido, os educadores Moraes e La Torre 

(2004, p. 48) argumentam que, 

 

 

Cada momento é único e cada experiência também é única, implicando 

processos auto-organizadores que, a cada instante, modificam as estruturas 

dos sistemas vivos. Envolvem, portanto, a corporeidade do aprendiz, o que 

significa que as emoções que circulam são também muito importantes ao 

especificarem domínios operacionais. Assim, como educadores precisamos 

ter maior consciência da importância dos momentos, das experiências e 

circunstâncias criadas, do clima que está presente e saber que, por mais que 

nos preocupemos em criar circunstâncias semelhantes às anteriormente 

criadas, aquelas jamais se repetem. 

 

 

A participação dos estudantes residentes na trilha sensorial teve um significado muito 

especial. Não só devido a aquisição do conhecimento acerca de uma trilha interpretativa em 

área de proteção ambiental, na qual aspectos ecológicos são construídos e as percepções 

sensoriais podem ser estimuladas, mas, sobretudo, porque representou um momento 

transdisciplinar de autorreconhecimento do indivíduo como a sua própria natureza. A trilha 

possibilitou um contato com a flora e com a fauna, uma vez que ao longo do trajeto foram 

encontrados raízes expostas, galhos baixos e entrelaçados, tocandiras (formigas grandes e 

pretas). Todo esse envolvimento com o ar, com a terra e com as outras pessoas motivou os 

participantes a sentipensar sobre si mesmos e sobre sua responsabilidade com a natureza e, 

consequentemente, sobre todos os seres e o planeta. 

A ideia de proporcionar a caminhada ecológica como uma experiência de lazer 

encontrou suporte teórico nos estudos de Villaverde (2001) que enfatizam que essas 

experiências apresentam uma grande fertilidade para o exercício de uma relação consigo 

mesmo, um autoconhecimento para o cuidado de si e para a experimentação de novas formas 

de sociabilidade humana e de relação com a natureza. Além disso, pode significar uma 

vivência de lazer que proporcione um intenso prazer. 
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Experienciar aquela caminhada foi considerado por muitos algo fantástico. Desse 

modo foi possível fluir. Csikszentmihalyi (1999) enfatiza que algumas oportunidades de lazer 

podem se tornar experiências que geram fluxo, pois que importa numa experiência é o modo 

como são vivenciadas as ações. 

 

 

4.1.4 A semente dos jogos esportivos 

 

 

A semente dos jogos esportivos foi rapidamente absorvida pelos solos nos campos do 

lazer, uma vez que esta era uma das poucas vivências já cultivadas no contexto pesquisado, 

especialmente pelos residentes do sexo masculino, amantes do futebol de salão e do voleibol. 

Devido a dominância masculina nos jogos esportivos, foram desenvolvidos jogos mistos, para 

cuja realização a presença feminina passou a ser uma condição necessária. Diz um sensível 

residente, 

 

 

Serão inesquecíveis todos os fins de semana que, principalmente, todos os 

integrantes da minha turma confirmávamos as partidas de futsal amistosas 

com as outras turmas, visto que era satisfatório, claro e nítido, e de tamanho 

prazer estar naquele momento dividindo a alegria daquele lazer com os 

demais colegas, que naquele ambiente se encontravam, jogando ou apenas 

assistindo. Mas, o mais importante mesmo era a diversão. Sei que era apenas 

futsal, mas por pequenos instantes esquecíamos do tão cruel mundo e, 

simplesmente, nos divertíamos (SOLO F. E. P., 2008). 

 

 

Assim, foi-se abrindo espaço para a inserção dessas pessoas em um mundo de mais 

alegria e de maior interação entre ambos os sexos nos jogos coletivos, sobressaindo o caráter 

lúdico e cooperativo.  

No que diz respeito à questão de gênero, existe a necessidade de se realizar uma tarefa 

construtiva: “a de juntos, homens e mulheres, construírem um novo paradigma, numa 

convivência que possibilite uma experiência global do Ser humano e que permita superar a 

histórica guerra dos sexos e os confrontos que vivemos” (BOFF, 2007, p.44).  

Os jogos eram praticados preferencialmente nos horários da noite e nos finais de 

semana na quadra poliesportiva da escola, tornando-se um elemento integrador entre os 

residentes e as pessoas da comunidade do entorno escolar: “Jogar bola na quadra foi sempre 
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um momento muito importante, pois é um esporte que eu amo demais e jogo com pessoas que 

eu vou levar para sempre no meu pensamento” (SOLO A.L.F., 2008). 

Nesses jogos, cooperativos e mais democráticos, foram-se reformulando regras dando-

se uma nova significação à sua prática, uma vez que intenção passou a ser mais de lazer que 

de jogo meramente esportivo, de caráter mais competitivo. Um estudante relata: “Os meus 

principais momentos de lazer estão representados na caixa da seguinte forma: à noite nós 

reunimos o pessoal e vamos jogar bola na quadra” (SOLO H.S.M., 2008). 

O jogo esportivo ganhou assim, outra dimensão no cotidiano dos residentes, uma 

dimensão mais socializadora e menos competitiva, principalmente com o envolvimento e a 

participação feminina. Solo A.A.A. (2008) assim expressou-se: “Vivenciamos aqui muitas 

atividades de lazer, no final da tarde: um futebol na quadra e também no campo junto com as 

meninas” 

A semente do jogo frutificou propiciando uma maior aproximação entre os residentes, 

diminuindo a discriminação de gênero, fato tão comum na sociedade ocidental. A semente dos 

jogos esportivos, possibilitou o despertar da sensibilidade nos residentes, revelando-se nas 

atitudes de acolhimento e na interação com as colegas do sexo oposto nas partidas de voleibol 

e até mesmo no futsal, passando os residentes do sexo masculino à reconhecerem a 

capacidade do sexo oposto no que diz respeito à cooperação nas atividades esportivas, até 

então predominantemente masculina.  

A relação estabelecida entre os residentes por meio dos jogos vem corroborar o 

pensamento de Boff (2007, p.66), que, apoinando-se em suas experiências de vida, afirma: 

 

 

O homem é, em seu âmago, orientado pela competição e pela disputa. A 

mulher pela cooperação, mais dada ao envolvimento, às soluções que não 

sejam do confronto e da violência: ela é mais inclusiva, mais dialogal. Onde 

se torna presente, hoje, na máquina produtiva mundial – apesar de todas as 

discriminações que sofre ainda -, ela assume conscientemente a diferença; já 

superou, em grande parte, aquela vontade de disputar com o homem; agora, 

sendo ela mesma, traz para o mundo da administração e da produção sua 

especificidade. Isso faz com que ela desinflacione a dimensão do animus, 

própria da nossa cultura, com a presença da dimensão da anima. Em 

conseqüência, hoje vemos se fortalecer uma cultura mais 

masculino/feminina, mais aberta ao diálogo e menos ao confronto dos 

sexos.. 
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Hoje é mais frequente perceber a participação feminina nas diferentes modalidades 

esportivas, que são desenvolvidas dentro ou fora do espaço da EAJ. 

 

4.1.5 As sementes dos jogos de salão 

 

 

Esses jogos eram praticados na sede do Grêmio Estudantil da Escola, nos intervalos 

das aulas, entre os turnos matutino e vespertino, nos horários da noite e nos finais de semana, 

de maneira livre e descontraída. Alguns também eram praticados nos alojamentos, como é 

revelado nesta fala: “Os jogos de dama praticados no quarto, junto com as brincadeiras dos 

colegas, passaram a fazer parte da minha vida na moradia estudantil, quando a gente não 

estava estudando para as provas” (SOLO G.C.R., 2008).  

Por ser jogado em duplas ou em pequenos grupos, a capacidade de socialização do 

jogo de dama era limitada entre os residentes, porém havia uma maior participação dos 

residentes de ambos os sexos. 

O jogo com regras tornou-se um elemento facilitador nas interações interpessoais dos 

residentes. Para uma melhor convivência grupal, é importante o respeito às regras e normas, 

particularmente nos jogos em dupla, pois muitas regras eram elaboradas de acordo com os 

participantes, facilitando as jogadas e havendo um maior respeito entre os jogadores. 

Apesar de ser atribuído a jogos como xadrez, dama e gamão como um valor cultural 

do lazer intelectual, muito praticado pelas pessoas idosas (MELO, 1999), os adolescentes que 

participaram deste estudo encontraram maneiras criativas e prazerosas de prática-las como 

relata Solo A.A.A:, “[...] após o jantar, na sala de jogos, com partidas disputadíssimas de 

sinuca e totó, bem amistosas”.  

Em seu depoimento o participante revela que esses jogos fizeram parte do cotidiano da 

moradia estudantil de maneira descontraída, fortalecendo o convívio entre os residentes. 

Muitos deles relataram que, após alguns meses de prática de tais jogos, os próprios residentes 

se mobilizavam na organização de torneios envolvendo todos os estudantes da escola, o que 

fortaleceu as relações entre eles como também com os estudantes não residentes. 

Além do espaço delimitado para a prática desses jogos, outros territórios foram 

demarcados pelos residentes para o cultivo dessas sementes: embaixo de árvores e até mesmo 

no dormitório, como se pode observar nesta afirmação: “[...] no quarto também nos 

divertimos, jogando baralho e dama” (SOLO H.S.M., 2008).  
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O quarto como lugar de intimidade e de descanso também era de acolhimento e de 

brincadeiras. Nele, a vida desses jovens ia sendo demarcada pelo processo da 

autoterritorialidade do conjunto ludopoiético. As relações estabelecidas nesse território lúdico 

ajudavam cada vez mais, os estudantes a se reconhecerem a si mesmos e ao outro no convívio 

coletivo. Mesmo abrigando quatro ou cinco pessoas, o quarto é considerado como território de 

intimidade, de recolhimento, trazendo ao residente um sentimento de pertencimento, como é 

relatado em diversas descrições dos cenários do jogo de areia. 

 

4.1.6 A Semente do lazer virtual  

 

 

A internet tem sido uma importante ferramenta que favorece o desenvolvimento e o 

lazer dos indivíduos. No que diz respeito às novas opções do lazer, Schwart (2004, p.117) 

revela: 

 

 

[...] o lazer virtual, inúmeras possibilidades são associadas aos interesses 

pela busca da conexão em rede, salientando-se a possibilidade de aquisição 

de conhecimentos e informações de modo mais ágil, de interação social e 

diversão, com a utilização de salas de “bate-papo”, jogos virtuais e troca de 

correspondência, evidenciando espaço para todos os interesses culturais do 

lazer. 

 

 

O uso da internet tanto no trabalho quanto no lazer está se tornando a cada dia, 

indispensável na vida das pessoas, sendo seu uso, de forma adequada, uma ferramenta 

inovadora para a educação, trabalho e lazer em todas as fases da vida do homem 

(SCHWART, 2004). Mesmo se tratando de um instrumento tecnológico  observa-se a criação 

do campo energético que revela a sensibilidade dos usuários internautas. Para os estudantes 

residentes, o acesso a internet teve um significado muito particular: “O lazer virtual é muito 

importante, pois nos proporciona um grande bem-estar. Através de sites de relacionamento 

podemos interagir com a nossa rica rede de amigos (SOLO A.L.M., 2008). 

O uso da internet ajudou, em muitos casos, a diminuir a saudade do residente de seus 

amigos e familiares, aproximando-o de maneira mais econômica, frequente e rápida, como é 

descrito pelo internauta Solo A. L. F. (2008):  
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Pra mim, eu utilizo estes meios para me aproximar das pessoas de quem não 

estou perto! E, às vezes, como, hobby, uso os jogos para passar o 

tempo!!Evito me englobar de uma forma geral; procuro manter adicionado 

somente amigos e alguns colegas que tenho conhecimento! Nesses 

momentos coloco os papos em dia!!! Aproveito para matar a saudade de 

pessoas de quem a rotina me afasta e distrair um pouco a mente das 

responsabilidades! 

 

 

Como se pode observar, esta vivência virtual está se tornando um valioso recurso que 

impulsiona o indivíduo para a sua autoformação como lazer, pois, além da satisfação de 

comunicar com as pessoas queridas, diminui a distância emocional entre as pessoas.  

De acordo com Schwart (2004), os principais objetivos que movem o sujeito se tornar 

usuário da internet são a ludicidade e a interação social. O fenômeno da ludicidade na vida 

das pessoas, favorecendo a interação com o outro e com a sociedade como um todo. À medida 

que a interação social se amplia, abre-se vários canais de comunicação para o indivíduo 

sentir-se pertencente a uma sociedade. 

Devido ao limitado número de máquinas, no contexto de coletividade vivido pelos 

estudantes residentes da Escola Agrícola, e exercitando princípios democráticos, surgiu a 

necessidade de se definir regras para o uso e duração do acesso de cada estudante àquele 

espaço virtual. Incialmente observou-se certa insatisfação por parte de alguns que gostariam 

de poder ter mais tempo para utilizar a internet. Entretanto, aos poucos, foram sendo 

estabelecidas regras, pelos próprios usuários na coletividade para a sua utilização, passando 

então a haver, maior respeito pelas combinações estabelecidas para o uso dos computadores.  

No momento em que o residente acessa o site desejado ou está manipulando os 

teclados do computador em seu jogo favorito, ele entra no mundo imaginário, virtual, que o 

faz refletir e criar novas formas de interagir com o próprio jogo e com a vida. É, portanto um 

momento de autorreconhecimento de suas capacidades criativas.  

Um residente que fazia uso dos jogos virtuais, explicando seu cenário do jogo de areia, 

disse, referindo-se aos momentos de alegria e prazer na moradia estudantil: “[...] embaixo, na 

mesa tem um boneco, simboliza o acesso a internet, que é um bom lazer [...]” (SOLO J.V.P., 

2008). 

Esse residente faz referência a estudantes que assumiam nos jogos cibernéticos, 

diferentes personagens, colocando-se num mundo imaginário, como se eles próprios fossem 

uma mera representação virtual. Porém, nesses momentos a emoção é verdadeiramente real, 

pois eles vibram quando ganham um jogo e “xingam” quando perdem não atingindo o êxito 

desejado.  
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Santaella (2008) colabora para essa discussão quando diz: “Quando entramos em um 

ambiente virtual, usamos esse espaço midiático para criar um novo espaço híbrido que nos 

inclui como seres ditos físicos e reais” (2008, p. 96). Esse mundo imaginário no qual o 

residente se envolve durante as atividades virtuais é permeado pelos fios da criatividade, da 

sensibilidade e da ludicidade, que trazem para cada um, várias formas de se projetar na vida 

real.  

 

 

4.1.7 As sementes da oficina “Arte e Cultura” 

 

 

O lazer artístico vivenciado se configura em momentos singulares na vida dos 

residentes. Um deles assim classificou uma dessas vivências: “[...] uma atividade especial na 

minha vida, pois nunca tinha assistido uma orquestra de cordas. Fiquei parado de olhos 

fechados, só ouvindo o som do violino” (SOLO H.S.M., 2008). 

Esse foi um momento de autofruição, no qual a emoção se instalou fortemente na vida 

do residente. Sua afirmação revelou o valor que ele atribuiu a essa vivência, reforçando a 

compreensão do desenvolvimento humano pelo lazer. Ficaram marcas de alegria e prazer no 

corpo dos adolescentes, de maneira que floresceu uma sensibilidade que estará sempre 

presente em seu corpo.  

Acreditamos que a oficina “Arte e Cultura” despertou a sensibilidade do estudante, 

valorizou a estética da produção artística, estimulou o potencial criativo, além de ter 

oportunizado conhecimento e trocas de experiências, impulsionando o despertar de um novo 

olhar  sobre uma obra de arte e o reconhecimento das próprias potencialidades artísticas por 

parte dos residentes  

A participação desses adolescentes nas vivências artísticas do lazer estimulou a 

criação de grupos musicais dentro da escola, conforme esta descrição de um cenário 

construído no jogo de areia: “[...] eu sou esse aqui com o violão na mão, junto com meus 

colegas fazendo uma apresentação musical no encerramento do curso” (SOLO H.S.M., 2008). 

O interesse pela música ou para tocar um instrumento foi suscitado por essas 

vivências, contribuindo para o desenvolvimento artístico, intelectual e pessoal do residente. 

Os depoimentos sobre as apresentações artísticas, aliados as expressões fisionômicas durante 

os espetáculos, revelaram em seu corpo, em sua corporeidade, o estado de alegria 

evidenciando que nessas vivências de lazer “o importante é que cada participante potencialize 
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o seu prazer e suas descobertas pelo contato com as mais diferentes manifestações artísticas” 

(MELO e ALVES JUNIOR, 2004 p.44). 

A ideia de cultura, apesar de ainda estar associada à sofisticação, à erudição e à 

educação formal, está lentamente se aproximando do ambiente escolar como uma categoria - 

a cultura popular: na qual o cultivo dos elementos, significados e valores comuns ao povo é 

visto como uma necessidade de democratizar os bens culturais (SILVA, 2008).  

Esses bens podem permitir que as pessoas pensem no significado do que fazem e 

como fazem, das relações entre os seres humanos, da trajetória histórica que constrói um país, 

uma nação. Por isso faz parte da luta democrática de um povo por uma sociedade mais justa, 

apropriar-se do direito de escrever e divulgar produtos elaborados com a reflexividade 

histórica e vivencial de sua vida.  

Para o contexto das vivências artísticas, concordamos com Silva (2008, p. 9) quando 

afirma que “precisamos proteger nossa cultura como um dos bens fundamentais que dão 

sentido à nossa vida, a nós como seres humanos, a nós como povo, como país e como 

participantes da humanidade”. 

A oficina “Arte e Cultura” como uma semente de lazer, teve um significado singular 

para os estudantes por se constituir em um espaço de alegria, de contemplação e de reflexão 

no qual os interesses artísticos contribuíram para uma educação com sensibilidade, havendo a 

apreensão de uma nova linguagem e de uma experiência a partir das quais se tornou possível 

construir conhecimentos acerca das peculiaridades de cada manifestação artística ocorrida. 

Para Brandão (2008, p.31), “a cultura existe nas diversas maneiras por meio das quais criamos 

e recriamos as teias, as tessituras e os tecidos sociais de símbolos e de significados que 

atribuímos a nós próprios, às nossas vidas e aos nossos mundos.  

As oficinas de arte e cultura foram se materializando, envolvendo os estudantes 

residentes, ampliando os limites de experiência estética deles e gerando condições para que 

cada um pudesse escolher com mais clareza e sensibilidade suas vivências, de acordo com os 

desejos e as preferências. 

 

4.2 O SEMEAR DA FESTA NA AUTOFORMAÇÃO LUDOPOIÉTICA 

 

 

 Nos canteiros de tantas sementes do lazer, muitas germinaram, fincando fortes raízes 

nos solos, de maneira bastante curiosa e marcante na vida dos residentes no período de 

permanência na moradia estudantil da EAJ. Porém, uma semente cresceu rapidamente e se 

ramificou, passando a fazer parte do contexto de vida dos adolescentes, de maneira alegre e 
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significativa. Foi a semente da festa, descrita nos cenários construídos no jogo de areia pelos 

participantes deste estudo como a vivência de lazer mais marcante, o que se pode atribuir ao 

seu significado “transgressor ludopoiético” na vida dos residentes. Em outras palavras, a festa 

representada nos cenários construídos, teve um significado especial por ter proporcionado 

aprendizagens e experiências lúdicas, nas quais cada indivíduo se permitiu revelar-se como 

um Ser integrante e participante do seu processo de criação e realização (ANEXO, 5). 

A palavra “festa” traz do latim o significado de dia santificado, de descanso, de 

regozijo, de comemoração, solenidade religiosa ou civil, festejo, romaria, festividade, 

espetáculo, divertimento. Festa é a expressão da ludicidade diante da capacidade que têm 

todos os grupos humanos de se libertarem de si mesmos, rompendo com o cotidiano e de 

enfrentarem uma diferença radical no encontro com o universo sem leis nem forma que é a 

natureza em sua inocente simplicidade (DUVIGNAUD, 1983). 

Nos estudos sobre festas, pode-se perceber uma pluralidade cultural no Brasil, 

construída com formas religiosas, alegres, informativas, com a memória das lutas de 

resistência nacional. Perez (2002, p.19) enfatiza que “a festa instaura e constitui outro mundo, 

outra forma de vivenciar a vida social, marcada pelo lúdico e pela exaltação dos sentidos e das 

emoções”. Manifestações populares diferenciadas e expressões significativas das vivências 

cotidianas contribuem para o reconhecimento das realidades históricas vividas desde o 

processo de conquista, desde o período da escravidão e da pós-escravidão. Por isso, muitas 

festas religiosas populares fazem uma junção de costumes que vêm das raízes plurais 

brasileiras: os cortejos de reis e congos, manifestações advindas do índio, dos escravos 

africanos, dos jesuítas na catequese, do catolicismo implantado, bem como outras festas, que 

celebram conquistas alcançadas em determinada época e determinado contexto cultural.  

Nas diferentes culturas e religiões, a festa apresenta em sua essência um caráter 

religioso. Para Da Mata (1990), os ritos religiosos como “festas de Igreja ou festa de santo”, 

comumente se iniciam com uma missa, em seguida há a procissão e terminam com uma festa 

no pátio da Igreja, onde é depositada a imagem do santo homenageado. Nessas celebrações 

ocorre a venda de doces, bebidas, leilões de brindes e objetos, sendo a renda destinada à 

irmandade do santo festejado, além de jogos e danças, o que cria um ambiente de encontro e 

comunhão de indistintas pessoas. Os rituais celebrados nas cerimônias religiosas, sociais ou 

mesmo cívicas ocorrem de acordo com o contexto, revelando características típicas da 

comunidade. Como afirma Da Matta (1990, p.55), “[...] a vida ritual de uma dada sociedade 

não precisa ser necessariamente coerente ou funcional, podendo conter elementos 
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competitivos ou concorrentes, expressivos de modos diversos de perceber, interpretar e 

atualizar a estrutura social”.  

Além disso, observamos que a sociedade constrói seus ritos como momentos especiais 

a serem vividos sob a proteção e o controle do sistema social vigente: “[...] são discursos 

diversos a respeito de uma mesma realidade, cada qual salientando certos aspectos críticos, 

essências dessa realidade – de acordo com uma perspectiva de dentro dessa realidade” (DA 

MATTA, 1990, p 55).  

A festa é inventada, planejada e esperada no chamado tempo extra-ordinário. O extra-

ordinário tem uma funcionalidade: também serve como elemento para construção da memória 

da sociedade, possibilitando ao indivíduo criar e recriar sua identidade social e suas tradições. 

“O momento fora do comum que é planejado e tem tempo marcado para acontecer, portanto, é 

um espelho muito importante pelo qual a sociedade se vê a si mesma e pode ser vista por 

quem quer que deseje conhecê-la” (DA MATTA, 1984, p. 71). 

Nos estudos sobre as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), Weber (2002, p.143) 

destaca que “na festa o ser humano transcende a fadiga e a monotonia de sua vida e se abre à 

transcendência, „ao outro‟ e ao „divino‟”. Essa transcendência se traduz na capacidade 

singular do homem de se expressar diante de um Ser supremo e na realização de rituais e 

ações simbólicas que brotam da força humana interior. Assim, o autor defende a realização de 

festa: 

 

 
É em todas as culturas sempre a manifestação de uma vida diferente, de uma 

vida presenteada, que o ser humano não pode dar a si mesmo. Essa vida, no 

entanto, é presenteada a cada pessoa, no interior de uma determinada 

comunidade, que na celebração de suas próprias festas ganha sua própria 

identidade. Um povo, um grupo étnico ou religioso que não soubessem mais 

fazer festas, levariam a si mesmos à morte e desapareceriam rapidamente da 

história da humanidade (WEBER, 2002, p.144). 

 

 

Com base na dimensão religiosa de festa e tendo o divertimento como pressuposto, 

Durkheim (1996) se refere a esse fenômeno como agrupamento massivo, de efervescência 

coletiva e geração de exaltação geral. Tais aspectos ou características possibilitam a 

aproximação das festas com as cerimônias religiosas, que promovem o distanciamento do 

homem de seu cotidiano, mesmo que por um espaço curto de tempo. Nesse sentido, 

concordamos com o autor quando alega que o divertimento corresponde à função expressiva, 

recreativa e estética da festa, uma vez que as pessoas se planejam, organizam vestuário, criam 

expectativas em seu imaginário. Festa é expressão de ludicidade. 
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Outra visão de festa é apresentada em uma pesquisa intitulada As festas em âmbito 

escolar como lugar de sensibilidades e subjetividade, que ressalta o entendimento das festas 

como representação, sobretudo pelas imagens visuais que permitem ver o mundo com a força 

da imaginação. A partir da dimensão da sensibilidade imanente e transcendente, que as festas 

carregam, pode-se recuperar uma história da cultura escolar, enfatizando-se a importância de 

se ressaltarem os desafios de lidar com sensibilidades, sobretudo as do passado (GAETA, 

2008). 

Para Duvignaud (1983), em Festas e Civilizações, as festas ocupam um lugar central 

no curso da vida social, pois nesses momentos estas se manifestam com todos os seus 

contornos e peculiaridades. Para o autor, a compreensão da festa tem sido prejudicada pela 

ideia de funcionalidade, ficando toda a dinâmica reduzida à lógica da utilidade. A festa é um 

evento excepcional e o é assim exatamente porque rompe as lógicas do comum. Essa 

peculiaridade traz subentendida, em seu âmago, muitas e profundas variáveis de sentido, de 

valores, de modalidades participativas. 

Assim, no presente estudo, a festa, considerada como uma vivência de lazer, é 

compreendida como uma expressão da ludicidade humana na qual o indivíduo tem a 

capacidade de se liberar do cotidiano de maneira lúdica e prazerosa. Tratamos, 

particularmente, dos estudantes residentes do curso técnico em Agropecuária, durante sua 

permanência em moradia estudantil na Escola Agrícola de Jundiaí - RN- Brasil.  

Compreendendo-se a festa como um fenômeno cultural presente na história da 

humanidade, percebe-se que esta traz, em suas diferentes manifestações, rituais que marcam a 

vida das pessoas com lembranças e recordações, desestrutura o tempo individual e o coletivo, 

provoca mudanças no estilo e no ritmo de vida, ativa o imaginário e as emoções de maneira 

singular em cada sujeito. 

A festa, como manifestação social, obedece a um rito e a um ritual social ou 

religioso: “abre as portas da esperança, e, muitas vezes, é o instrumento dessa esperança 

abrangendo, nas suas formas solenes e complicadas, a verdade de um grupo ou momento 

histórico” (DA MATTA, 1990, p.32). Para Da Matta (1990, p. 33), a ideia de que o ritual “é 

definido por meio de uma dialética entre o quotidiano e o extraordinário, o rito estando na 

situação extraordinária, ele se constitui pela abertura desse mundo especial para a 

coletividade”. Para o antropólogo, no ritual coletivo a sociedade tem uma visão alternativa de 

si mesma. Assim, a experiência do ritual determina o rito, podendo ser esse o veículo de 

permanência e da mudança. Observa-se, então, que na festa pode-se desenvolver um ritual 

como um momento extraordinário, porém respeitando-se um rito com hora e local marcado. 
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O artigo de Alves (2008) apresentado no 10º Congresso Nacional Recreation que 

tratou sobre A festa como possibilidade de mobilização social, traz uma expressiva 

contribuição para o significado de festa. A autora aponta várias direções para as quais a festa 

pode se encaminhar, marcando suas trajetórias, nos diferentes contextos sociais. No Brasil, 

são inúmeras as festas realizadas durante todo o ano, as quais são enaltecidas, de diferentes 

maneiras nos calendários religiosos e cívicos. Dessa vasta dimensão festiva, Alves (2008, p. 

5) apresenta alguns exemplos: 

 
 

O carnaval é vivenciado em todo país ficando o dispêndio e a exuberância, 

espetacularizada em cidades como o Rio de Janeiro e Salvador, para onde se 

deslocam milhares de turistas. As festas juninas no Nordeste, comemorando 

os santos juninos, em especial, o São João, repetem a façanha. A festa do boi 

bumbá no Maranhão e no Amazonas, com destaque para a cidade de 

Parintins, que revive a lenda do boi, as histórias dos caboclos e dos indígenas 

por meio da rivalidade entre os bois Caprichoso e Garantido, são também 

grandes exemplos. 
 

 

Alves (2008) faz um resgate das diferentes festas praticadas nas regiões brasileiras, 

revelando a cultura, a história e o valor dado aos aspectos lúdicos de seu povo.  

A festa pode, ainda, ser entendida como fenômeno que perpassa todas as culturas em 

sentidos diversos, daí se justifica a dificuldade de conceituá-la. Nos seus estudos Perez (2004) 

questiona por que não se consegue constituir uma teoria de festa? Para esta autora, torna-se 

difícil conceituar festa porque, na realização de uma festa, não existe apenas uma, e sim várias 

festas, pois cada pessoa participa a sua maneira, apresentando-se o grupo de maneiras 

diversas, assumindo diferentes papéis.  

Pensamos que essa dificuldade de conceituação se deva à representação subjetiva da 

festa na vida de cada pessoa, pois, de acordo com as experiencialidades vivenciadas por cada 

um nas diferentes fases da festa como preparação, realização e repercussão, esta pode fazer 

aflorar diferentes emoções e sentimentos. Considerando festa como um fenômeno social que 

não faz parte do cotidiano das pessoas, como afirma Duvignaud (1983), observamos que ela 

se encontra na memória das pessoas, no cotidiano imaginário de cada individuo. 

Respaldado em Simmel, Perez (2002) pôde pensar em festa como forma lúdica de 

“sociação”, não somente quanto ao lado bom de se participar da festa propriamente dita, mas 

sendo bom, também pensar nela, nos fundamentos do vínculo coletivo que faz a sociedade.  

Duvignaud (1983) visualiza a festa como uma ruptura com o cotidiano, uma 

transgressão às regras sociais, remetendo a valores de oposição entre trabalho, obrigação e 
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ludicidade. Neste estudo, a festa apresenta-se a partir dessa mesma abordagem, porém numa 

dimensão mais ampla, em que o lúdico e o trabalho como uma ação produtiva, não são 

entendidos como ações contrárias, mas numa dimensão de complementaridade. Ou seja, as 

festas sugerem uma quebra nas atividades rotineiras da comunidade estudantil, que 

estudamos, mas, ao mesmo tempo, a realização requer, pelo menos das pessoas que as 

organizam, um momento de planejamento e de preparação para sua concretização. Assim, 

podemos falar como Freinet (1998) em trabalho-jogo e em jogo-trabalho. 

A festa é entendida como momento de mudança de ritmo de vida, momento em que 

quebra regras estabelecidas, que estimula a participação individual e a coletiva, que mexe com 

sentimentos e emoções, que aguça a curiosidade, que fortalece as relações, que ressignifica a 

corporeidade dos adolescentes, configurando um campo para semear a alegria. Na festa, 

ocorre a formação de grupos, a revelação de talentos, a criação de gírias, e o lançamento de 

modas apresentam-se novos visuais e “tipos”, como denomina Ghiraldelli Jr. (2007). Os 

adolescentes libertam-se dos tradicionais uniformes usados diariamente na sala de aula e 

apresentam-se com um novo estilo estético e corporal.  

Nessa direção, reconhecemos no corpo do adolescente a sua corporeidade que no 

momento das festas, faz emergir uma efervescência de sentimentos, um pulsar eletrizante em 

sua forma de participação, com alegria e descontração. Observa-se também, nos momentos de 

festa, uma maior interação com os outros, como processo de expansão da vida, usando-se a 

criatividade para preencher espaços com a finalidade de determinar significados. Os próprios 

corpos vão gradativamente possuindo novos sentidos e significados, sendo dotados de 

plasticidade, de movimentos, de sensualidade, de alegria, de liberdade, de expressão, de 

emoção e de ação. 

Na festa, o adolescente é levado a tocar o próximo, sentir o cheiro do outro, 

liberando suas emoções, fazendo-se reconhecer como ser único no mundo, de maneira 

singular.  

 

4.2.1 A semente da festa ludopoiética 

 

 

Muitas foram as sementes lançadas nos campos do lazer da Escola Agrícola de 

Jundiaí. No entanto, apesar da fartura geral visualizada no processo da colheita, foi com a 

semente da festa que pudemos vivenciar com maior intensidade e beleza a florescência 

ludopoiética do lazer. Este é o momento marcante do percurso deste estudo por permitir 
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compreender e observar o florescer da ludopoiese. Em outras palavras, foi nesse momento que 

visualizamos os processos da autotelia, autoterritorialidade, autoconectividade, autovalia, e 

autofruição como um todo ontopoiético. 

As sementes da festa quando lançadas foram rapidamente absorvidas e germinaram, 

porque já faziam parte dos sonhos dessas pessoas. Algumas já foram vivenciadas junto aos 

familiares ou aos amigos, como uma prática de interação/integração, descontração e 

celebração. Diante dessas experiências diversas, plurais e sistêmicas das festas, foi possível 

compreender o fenômeno da ludopoiese ao mobilizar sentimentos e emoções nas pessoas, 

influenciando na maneira de ser, conhecer, conviver e fazer, bem como contribuindo na 

transformação pessoal e social como um todo. 

Os estudantes residentes mostravam intenso envolvimento com as festas, pois tinham 

em suas raízes, experiência com as festas tradicionais do interior nordestino, em especial com 

aquelas que são vinculadas as festas comemorativas e religiosas, revelando as raízes culturais 

e os valores com esse tipo de manifestação popular. Festas religiosas organizadas nas ruas 

para cultuar os santos ou para homenagear personagens da história da cidade; aquelas que se 

restringem ao ambiente familiar e aquelas que se ampliam para a cultura geral, datas dos 

ciclos festivos: o carnavalesco, o junino, o natalino, dentre outros. 

As festas não apenas perpassam a vida desses adolescentes e dos que com eles 

convivem, mas integram a vida de pessoas que lidam com o campo e com a agricultura, por 

exemplo, que é o caso da maioria das famílias dos residentes. É comum, antes do começo de 

um novo trabalho com a terra, a comunidade se reunir para pedir aos seres e as forças da 

natureza, ou a um deus poderoso, as bênçãos necessárias para a boa execução do trabalho e 

para que a colheita seja generosa, garantindo, assim, o sustento da família. 

Em nosso campo investigativo, a festa foi abordada a partir dos valores culturais do 

lazer, despertados nos estudantes residentes no sentido de vivenciarem momentos sociais 

lúdicos, livres de tensões. Como afirma Barros (2002, p.67), “a festa é uma espécie de parada 

na vida cotidiana, como um momento contemplativo no meio da ação diária”. Para a 

comunidade da EAJ, as festas a que nos referimos foram momentos lúdicos, nos quais foi 

possível construir e fortalecer laços afetivos no convívio com as pessoas e romper com as 

dificuldades do cotidiano. 

Além de tudo isso, a festa emergiu como uma vivência do lazer ludopoiético, por 

meio da qual os estudantes puderam desenvolver, em seu cotidiano, a capacidade de criar seu 

próprio lazer de maneira lúdica. Para isso, eles se comprometeram com o cenário escolar, 
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implicaram-se nas atividades propostas, zelaram pelos afetos e entregaram-se às vivências, 

consolidando o sentimento de pertencimento à escola.  

O sentimento de pertencimento aos lugares onde se realizavam as festas e a relação 

de afeto que os estudantes estabeleceram com a moradia estudantil evidencia o processo da 

autoterritorialidade da vivência ludopoiética, uma vez que nesses eventos o estudante era 

partícipe do processo e do contexto, como argumenta Mesquita (1995, p.85): 

 

 
[...] reconhecer-se como sujeito, faz-se a partir do contato com o outro, com 

os outros, e nas múltiplas relações que com eles mantemos. Seja do 

indivíduo, seja do grupo, ela é o reconhecer-se a si mesmo: conhecer-se de 

novo, mapear-se a si mesmo. 
 

 

As festas foram organizadas seguindo um rito próprio. Foram promovidas por 

pequenos grupos de estudantes, que, de acordo com suas experiências de vida, seus desejos e 

sua criatividade, planejavam cada passo a ser dado para a celebração. Ao longo dos dois anos 

letivos em que se desenvolveu este estudo, tornou-se necessária uma maior mobilização. 

Durante o processo de consolidação, a festa passou por transformações e evolução em suas 

diferentes fases: na preparação, na celebração e na repercussão. 

Para a celebração da festa na escola, houve efetivamente uma mobilização da 

comunidade escolar, estudantes, professores e funcionários. Cada segmento contribuiu de uma 

maneira específica, de acordo com as atividades que desempenhava na instituição, 

envolvendo-se no apoio organizacional e na logística, tanto na preparação quanto após a 

realização, principalmente, referentes aos recursos materiais (gêneros alimentícios, material 

para decoração, segurança, transporte e limpeza). Participaram animadamente na separação de 

madeiras e gravetos para a fogueira, auxiliavam no som, juntavam-se nos momentos de 

cantoria e dança. Houve até quem expressasse a alegria de fazer o diferente pelo choro da 

sanfona e pelas batidas do pandeiro. Nesse sentido, a festa possibilitou o reconhecimento das 

pessoas,pois na medida em que os sujeitos entregavam-se à atividade, demonstravam suas 

habilidades, refletindo um pouco de sua essência, de sua forma de ser e de colocar-se no 

mundo. 

Os professores também deram sua parcela de contribuição, embora, a princípio, 

tenha sido pouco expressiva em número de participantes. Porém, com a diversificação de 

temática e maior interação entre professores e estudantes, houve mais envolvimento e a 

presença passou a ser mais constante e significativa. Nas festas, os professores demonstravam 

sua alegria de viver: homenageavam os participantes com músicas, dançavam, contribuíam 
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para a aquisição de materiais e a liberação de espaços, tornando-se, inclusive em algumas 

situações, parceiros dos residentes nos momentos de “transgressão de regras”, particularmente 

em relação ao horário de encerramento. Além disso, assumiam o papel de disseminadores das 

festas, na medida em que emitiam comentários sobre as situações vividas, estimulando outros 

professores a participar. Como afirma Padilha (2007, p.136/137) “a escola também é lugar de 

festa, de „baile‟ e de alegria. [...] para ser realizada, depende, geralmente, das decisões, da 

participação e da ajuda de muitas pessoas” (grifo do autor).  

Quanto aos estudantes, estes tiveram uma efetiva participação nas três etapas 

principais das festas. Essa implicação foi principalmente evidenciada com aqueles que 

residiam na própria escola por suas atitudes e expressões gestuais e fisionômicas 

demonstravam intenso envolvimento, comprometimento e prazer, permitindo-se vivenciar os 

processos ludopoiéticos da autotelia, autoterritorialidade, autoconectividade, autovalia, 

autofruição. Esses processos emergiram da vivência da festa de forma integrada, indissociável 

e interdependente. A seguir, buscamos mostrar essa integração dos diferentes processos  

ludopoiéticos, evidenciados nas vivencialidades da festa. 

Os luais (temáticos ou tematizados), as festas de acolhimento, as festas religiosas, 

dentre outras, foram motivo de alegria para os residentes, propiciando uma nova razão para 

permanecer na escola. Mais do que isso, criaram motivos para se sentirem acolhidos, 

cuidados, úteis e felizes. Na realidade, as festas, antes sonhos impossíveis, tornaram-se uma 

realidade prazerosa e transformadora. Uma prática da esperança, da plenitude e de celebração, 

com a qual se comemoravam as vitórias, concretizavam-se desejos, interligavam-se histórias e 

pessoas, construindo-se novas aprendizagens, ampliando-se a vontade de viver de maneira 

significativa e intensa. 

Com as festas, os solos tornaram-se ainda mais férteis, receberam nutrientes, 

fortalecendo-se como parceiros da vida, mostrando sua singularidade e sua preciosidade. 

Colocaram em evidência sua capacidade de adaptação a novos cultivos, demonstrando a 

habilidade de gerar e fazer florescerem as sementes do lazer. As festas foram momentos de 

auto-organização nos quais atitudes, valores e conceitos puderam ser construídos e 

reconstruídos para uma maior qualidade ao processo da autoformação humanescente.  

Dentre essas festas, que proporcionaram transformação espacial e humana, 

destacaram-se os luais, realizados, mensalmente, a partir da criação de temas, entrelaçando 

fortemente os fios da corporeidade: criatividade, ludicidade, sensibilidade, reflexividade 

autobiográfica, reflexividade vivencial, humanescência (CAVALCANTI, 2008).  
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A ideia de desenvolver a Festa do Lual partiu do desejo dos próprios residentes, que 

sentiam necessidade de vivenciar algo diferente, momentos que os fizessem reviver um pouco 

suas tradições e lhes oportunizassem o encontro consigo mesmos, com o outro e com o 

ambiente. Sobre este desejo, Solo G.L.F. (2008) destaca que “as festas dos luais feitas aqui na 

escola são muito interessantes”. Interessantes por fugirem da rotina, movimentarem o 

imaginário e reacenderem o prazer, propiciando o exercício da criatividade dos residentes.  

Tais vivências instigavam o potencial criativo dos residentes em diferentes 

momentos, principalmente no trabalho de preparação das festas favorecendo a resolução de 

problemas. Nesse contexto, a criatividade apresentava-se como um processo de 

autorrealização pessoal, constituindo-se um fim em si mesmo, à medida que contribuia para o 

desenvolvimento de habilidades sociais e afetivas nos residentes, estimulando-os na 

participação e no envolvimento, de maneira significativa para a sua existência. 

A Festa do Lual é apresentada aqui como uma manifestação sociocultural que sofre 

influências tanto das festas camponesas como das urbanas (ROSA, 2002). Nela consagra-se o 

conhecimento popular, possibilita-se ainda a conexão do homem com a natureza, o que 

permitindo a construção de vínculos afetivos, uma vez que a festa é celebrada por grupos com 

afinidades que manifestam acolhimento e identificações afetivas.  

Integrando o calendário das celebrações para os estudantes em moradia estudantil, o 

lual foi apontado pelos residentes como uma manifestação cultural que homenageia a natureza 

por meio da contemplação da lua cheia, podendo ser vivenciado na escola, já que o ambiente 

permitia essa aproximação.  

Culturalmente, existem muitos mitos sobre a influência da lua na vida das pessoas, 

principalmente quando está na fase contemplativa, ou seja, a lua cheia. Alguns estudos 

antropológicos apontam a influência da lua na vida dos seres vivos desde a Antiguidade, 

quando servia para que os homens regulassem o tempo com base nos seus movimentos de 

rotação e translação, que indicam a passagem das horas, dos dias, das estações. Além disso, a 

lua, em seus diferentes movimentos e fases, traz à tona a dinâmica da vida. Sua luz é 

convidativa e envolvente, promovendo sensações e percepções diferenciadas naqueles que a 

observam ou que transmitem com seu brilho.  

Em nossa realidade escolar, a festa que homenageia a lua cheia tornou-se uma 

mediadora das relações, a motivação necessária para a criação e a expressão daqueles que há 

muito tempo não vivenciavam momentos com tanta liberdade e plenitude. 
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Acreditando na potencialidade dos encontros com a lua, dez eventos foram 

realizados, congregando não apenas os estudantes, mas também professores e funcionários, 

que, ao participar desses momentos festivos, eram convidados a sair de sua rotina diária.  

Partindo de um planejamento participativo, os estudantes, em comissão, organizavam 

as festas do lual, decidiam o local, o tema, a decoração e a culinária em comum acordo a 

professora coordenadora do projeto. As festas foram realizadas em diversos espaços internos 

da escola ou ao ar livre. 

Para escolher o tema de cada festa, os residentes se organizavam em pequenos 

grupos, propriciando a ampliação da cultura daquela comunidade e motivando a participação 

dos demais alunos. As festas aconteceram em dez meses, estendendo-se de 2007 até o final 

das atividades letivas de 2008, com interrupção nos períodos de férias escolares.  

 

4.2.2 A florescência da festa do lual no açude 

 

 

O espaço do açude foi palco de cinco festas tematizadas, pois, apesar de ser uma área 

mais distante dos alojamentos e do espaço de circulação diária de todos, tinha uma magia que 

aproximava mais as pessoas, tornando-se um cenário propício ao deleite da festa, sendo 

ambiente de forte ligação com a natureza. 

Em um espaço aberto, com chão coberto de areia fina, um açude de águas escuras e 

refrescantes, uma mangueira de copa frondosa e uma brisa suavemente delicada acolhiam 

professores, estudantes e funcionários. Esses elementos traziam novos ares à noite, tornando o 

ambiente mais acolhedor para a contemplação do céu com uma enorme lua radiante e estrelas 

cintilantes, proporcionando maior aproximação entre as pessoas. Um verdadeiro espetáculo da 

natureza, que aproximava o homem do cosmos! 

Na primeira festa realizada, denominada “Lual Contemplativo”, observou-se a 

influência poética e melancólica da lua, proporcionada pela magia da natureza sobre os 

estudantes residentes, os professores e os funcionários. Aquele momento contribuiu para 

despertar um processo de religação consigo mesmos e com a natureza, considerado 

significativo por cada estudante que esteve presente ao lual. Podia-se perceber a manifestação 

de processos de autovalia numa vivência ludopoiética, relativos ao valor que cada estudante 

atribuía a essa vivência. Tal fenômeno mostrava como as pessoas podem se tornar mais 

felizes em uma sintonia mais ampla com a natureza, como se pode observar nos seguintes 

depoimentos: “As festas do lual que sempre são feitas na escola são aguardadas com muita 
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ansiedade. Eu particularmante amo os luais que são realizados no açude (SOLO J.V.P., 2008)  

e outro “Sinto uma ansiedade e até aflição, pensando se tudo vai estar bem (SOLO J.J.S., 

2008). 

A expectativa gerada pela festa era cercada de um significado especial para os 

adolescentes. O momento da preparação se caracterizava por uma efervescência, seja na 

organização, seja na preocupação de cada um com sua imagem, por se tratar de um ato 

coletivo extraordinário, extratemporal e extralógico. Isso possibilita que o sujeito se liberte 

das amarras do cotidiano. Como afirma Perez (2002. p.19), “a festa é uma sucessão de 

instantes fugidios, presididos pela lógica do excesso, do dispêndio, da exacerbação, da 

dilapidação”. Durante as festas, observou-se a alegria e o contentamento estabelecidos nas 

relações entre os adolescentes, o que nos leva a destacar a autoconectividade ludopoiética. As 

sensações e emoções expressas pelos participantes nas festas iam alimentando o processo de 

formação do pensamento reflexivo dos estudantes, passando a fazer parte de suas histórias de 

vida, como foi revelado na seguinte fala: “Nas festas eu vi que nossa turma tem uma forte 

ligação entre uns e outros e que a distância que irá nos afastar ano que vem não acabará com 

nosso sentimento” (SOLO A.C.M., 2008). 

As festas são momentos marcados pelo fio da ludicidade que se fortalece a cada 

trama que se forma, entrelaçando-se com o fio da reflexividade histórica e vivencial  na vida 

dos residentes. No “Lual Contemplativo”, em especial, ocorreu a contemplação da lua cheia e, 

de maneira tímida e, ao mesmo tempo, curiosa, os estudantes se aproximaram do açude. 

Vimos a alegria de alguns quando entraram na água para brincar e tomar banho; nas 

brincadeiras de pular a fogueira; nos diálogos descontraídos nos pequenos grupos, que se 

formavam por afinidade pessoal. 

Na festa do “Lual Havaiano”, evidenciaram-se mais intensamente os fios da 

criatividade e da sensibilidade, demonstrados no cuidado do grupo organizador com a 

decoração do espaço, buscando também a unidade temática nas vestimentas usadas e na 

culinária elaborada. A partir das observações que fizemos, destacava-se nesse contexto 

festivo, os processos da autovalia da vivência ludopoiética, devido ao valor gratuito atribuído 

pelos participantes ao trabalho realizado para a festa. Observamos a preparação de um 

ambiente humanescente com uma mesa bem decorada com frutas tropicais, salada de frutas, 

sucos e coquetéis variados, lembrando as festas do Havaí. Os organizadores, vestidos a 

caráter, usavam colares coloridos, que também foram entregues aos convidados com o 

objetivo de sensibilizá-los com a temática escolhida. O variado repertório musical e a 

tradicional fogueira na beira do açude realçaram o brilho dessa festa. 
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Em outra festa realizada no açude da escola, intitulada “Lual Sertanejo”, a dança e a 

música nordestina foram os destaques. Essa festa possibilitou uma alegria e um envolvimento 

maior entre os participantes, evidenciando-se a uma autofruição bem intensa. A linguagem 

musical favoreceu uma maior interação entre residentes, professores e funcionários. As 

músicas executadas pelo trio de músicos contratados pelos organizadores da festa para tocar o 

triângulo, a sanfona e a zabumba contaram com o reforço das batidas bem ritmadas do 

pandeiro, executado com muita satisfação pelo padeiro da escola. Assim, sobressaíram os fios 

da ludicidade e da reflexividade histórica, pois muitos fatos marcantes foram contados pelos 

participantes, principalmente pelas pessoas mais velhas ali presentes. Muitos relataram 

situações ocorridas em tempos passados, lembrando com alegria as festas do interior, como 

faz o Solo F.L.S., (2008) ao comentar o seu cenário na caixa de areia: 

 

 

As festas organizadas na EAJ sempre nos trazem boas recordações, como 

por exemplo, as festas juninas de 2008, organizadas por nossa turma. Na 

direita inferior do cenário, observa-se os preparativos da festa, onde tentei 

representar a cozinha, na preparação dos alimentos servidos na festa. 

Fizemos bolo de milho, canjica, tapioca, milho cozido, cachorro quente e 

churrasquinho, comidas que comíamos nas festas do interior. 

 

 

Ainda no açude da escola, foi celebrada a festa denominada “Lual Acústico”, 

realizada antes do recesso escolar do meio do ano, fazendo emergir os fios da ludicidade e o 

da reflexividade histórica dos estudantes com tanta espontaneidade. Essa festa apresentou 

uma beleza singular por envolver a cultura popular, com brincadeiras tradicionais, como o 

pombo-correio, caracterizada pela troca de bilhetes entre as pessoas da festa. Foram trocados 

bilhetes apaixonados com declarações de admiração e de amor entre os participantes da festa. 

A denominação dessa festa “Lual Acústico” deveu-se ao uso de aparelhos de som 

implantados nos automóveis, havendo, uma reverência à cultura tecnológica atual. Com isso, 

misturavam-se acontecimentos da tradição com a contemporaneidade, o que provocava 

descontração e sensação de liberdade, indicando a materialização dos processos da 

autofruição ludopoiética. Destaca o participante Solo H.S.M. (2008): “O lual me fez esfriar 

mais a cabeça para que eu voltasse ativamente a rotina escolar. Nesses momentos aprendemos 

também a nos soltar, perder a timidez”.  

A diversificação das atividades ocorridas no “Lual Acústico” possibilitou um melhor 

conhecimento entre os residentes, com maior aproximação entre os participantes, propiciando 

envolvimento e a implicação do estudante consigo mesmo e com os outros, o que mostra a 
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presença da autoconectividade ludopoiética. Tal fato pode ser observado na fala de um 

estudante que participou na organização da festa sobre o seu cenário na caixa de areia: 

 

 

A festa do lual organizado pela minha turma foi o lual acústico e essa 

casinha representa o “cantinho do amor”. Nele o casal fica mais próximo 

para se conhecer melhor! O pessoal chegando, todo mundo muito animado, 

e por fim, o pessoal da organização comemorando o sucesso que foi a festa 

(SOLO G.C.R., 2008). 

 

 

Pode-se perceber, nessa declaração, o prazer do estudante em ter proporcionado 

momentos tão alegres a outras pessoas, especialmente por isso ter exigido dele e dos colegas 

bastante dedicação na preparação do ambiente, visando possibilitar momentos de fruição e 

maior aproximação entre os residentes.  

Para os organizadores da festa, o trabalho de preparação da festa propiciou 

momentos de fluição. Como argumenta Csikszentmihalyi (1999), é possível a pessoa atingir o 

fluxo quando experimenta desafios, mesmo que em situação de trabalho, pois podem se sentir 

ativa, criativa, concentrada e motivada. 

Com a proximidade das festas que marcam o ciclo junino: Santo Antônio, São João e 

São Pedro foi organizada a festa denominada “Lual da Pipoca”. Esta foi programada por um 

grupo formado por estudantes residentes de diferentes turmas, não envolvendo atividades com 

fins lucrativos. Os estudantes se organizaram em pequenos grupos com atribuições bem 

definidas. Um pequeno grupo se responsabilizou pela construção da fogueira, outro pela 

elaboração dos convites e a fixação de cartazes de divulgação nos quadros de avisos da escola 

e nos alojamentos masculinos e femininos, e um terceiro, juntamente com a professora 

coordenadora assumiu a responsabilidade de fazer os diferentes tipos de pipoca (doces, com 

chocolate e caramelizada; salgadas, com manteiga e katchup). 

Observamos nessa vivencia festiva os fios da ludicidade e da reflexividade histórica, 

a partir das brincadeiras e de músicas tradicionais que lembravam momentos da infância dos 

residentes. Esses fios que tecem a nossa da corporeidade também estão implicados no 

processo a que se relacionm à autovalia ludopoiética. 

Durante essa festa, os residentes se acomodaram em pequenos grupos, sentados 

sobre mantas espalhadas no chão. Não houve nenhuma preocupação dos organizadores 

quanto à preparação do ambiente: a própria natureza se encarregou de acolher todos os que 

desejavam contemplar e aproveitar com os amigos as belezas de uma noite de lua cheia, 

saboreando pipocas com temperos diversos, cantando músicas escolhidas pelos estudantes e 
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tocando instrumentos como violão, pandeiro e reco-reco. Foram horas vivenciadas em clima 

de descontração e alegria que possibilitaram uma maior interação entre os residentes, 

fortalecendo laços de amizades e propiciando um rico espaço de contemplação da natureza. 

 

 

4.2.3. A florescência da festa em outros espaços da escola 

 

 

Em decorrência do período chuvoso no Nordeste brasileiro, a partir do mês de junho, a 

realização das festas no açude ficou comprometida, necessitando-se lançar mão de outros 

espaços cobertos da escola, como a quadra poliesportiva, o grêmio escolar e salas de aulas 

para a florescência das festas. 

Em uma semana que antecedeu uma noite de lua cheia, como os estudantes não 

puderam planejar uma festa como as demais até então realizadas, devido às atribuições 

escolares, para não quebrar o ritmo dos encontros festivos um pequeno grupo de estudantes 

de diferentes turmas, em comum acordo com a professora coordenadora do projeto, organizou 

na quadra da escola, mais uma festa, denominada “Lual Casual”, título que se justifica pela 

maneira improvisada e bem descontraída como essa festa foi realizada.  

Com a definição do espaço para a realização da festa, iniciaram-se os contatos com a 

direção da escola, visando garantir os produtos para a elaboração do cardápio escolhido: um 

churrasco. Houve um efetivo envolvimento da direção do grêmio estudantil que contribuiu 

com a churrasqueira e o carvão. Os grupos se estruturaram de forma a possibilitar desde 

acender a churrasqueira à elaboração e à distribuição da comida até seleção da música, o que 

fez com que todos participassem em um clima descontraído e casual.  

Nessa festa destacou-se o fio da criatividade, considerando-se a maturidade e a 

responsabilidade dos residentes para resolver os desafios encontrados para a celebração. 

Outro importante aspecto que observamos foi a interação entre os participantes, além da 

definição de papéis estabelecidos sem uma prévia organização, o que demonstra a autonomia 

dos estudantes residentes, característica observada em indivíduos autotélicos. 

Outra festa realizada em espaço diferente do açude da escola foi denominada pelos 

organizadores de “Lual Romântico”. Foi planejada com bastante antecedência e cuidado, 

tendo sido desenvolvida de maneira bem diferente de como foram as anteriores. Teve o 

patrocínio da Federação dos Trabalhadores de Agricultura do Estado do Rio Grande do Norte 

(FETARN), entidade conveniada com a EAJ e da qual faziam parte os estudantes 

organizadores da festa.  
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Esse grupo se destacou dos demais pela escolha do local da festa: a área da piscina, 

decorada com balões e fitas vermelhas, com o intuito de tornar o ambiente romântico e 

acolhedor. Nesse espaço de festa, devidamente preparado para o “Lual Romântico”, destacou-

se a autoterritorialidade ludopoiética, seja pelas interações aí delimitadas, seja pelo sentimento 

de pertencimento dos estudantes na celebração da festa.  

Foi contratado um artista local para abrilhantar a noite apresentando-se ao som do 

violão um repertório musical romântico. Nessa festa, permeada por um contagiante clima 

nostálgico, abriu-se um espaço para a celebração do aniversário do motorista da escola que foi 

homenageado pelos participantes.  

Observou-se a presença expressiva de professores e funcionários, podendo se 

apreciar a revelação de talentos entre os próprios residentes. Para os estudantes residentes, a 

presença dos professores na festa foi motivo de muita alegria, como destacado no seguinte 

depoimento: 

 

 
No final, foi outra trabalheira grande, mas todos estavam bem felizes, pois 

muitas pessoas participaram e gostaram da festa, até os professores da área 

técnica: [...] sem falar no motorista da escola, [...] que comemorou com a 

gente o seu aniversário (SOLO H.S.M., 2008). 

 

 

Como se pode observar, os laços afetivos se intensificavam a cada festa celebrada. 

Esse depoimento se coaduna com o pensamento de Padilha (2007, p. 137) quando comenta 

sobre a experiência positiva da participação em uma festa, permitindo “conhecer melhor o 

nosso próprio contexto, o mundo em que vivemos e também a nós mesmos, firmando ou nos 

exigindo ressignificações da nossa própria identidade a partir do olhar de outras pessoas sobre 

nós”. 

Para compor o conjunto das noites de alegria e descontração vividas na escola, os 

estudantes concluintes do curso em Agropecuária, 2008.2, programaram um baile de máscaras 

no mês de outubro que foi intitulado “Festa do Halloween”. Essa festa aconteceu no espaço 

do Grêmio Escolar Rivaldo D‟Oliveira, de acordo com um planejamentocuidadoso, 

organizado com bastante antecedência.  

Para os estudantes que participaram como organizadores ou mesmo como 

integrantes, essa festa teve um significado especial, pois eles tiveram que quebrar sua rotina 

resolvendo situações complexas durante a preparação da festa, o que foi traduzindo pelos 

estudantes como momentos gratificantes de trabalho.  
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Ao construir um cenário no jogo de areia, após o final do semestre letivo e /ou após 

várias festas, um dos participantes, que foi um dos organizadores do Halloween, assim 

descreveu: 

 

 
[...] no lado direito da caixa de areia, discriminei a festa do Halloween, onde 

participei na organização, junto com mais duas colegas [...]. Ficamos 

responsáveis pela comida que seria vendida, desde a sua elaboração até a 

venda. Em relação a esses momentos, significa para mim, sair totalmente da 

nossa rotina diária, que geralmente é estudar nos horários matutino e 

vespertino e à noite revisar os assuntos e estudar para as diferentes provas. 

Dessa forma, a festa na escola significa um momento de lazer e diversão, 

assim como também o trabalho [...] (SOLO P.M.M., 2008). 
 

 

Essa festa teve, dentre outros objetivos de cunho sociocultural, o de arrecadar 

recursos financeiros para a festa de formatura da turma. Para isso, na etapa de preparação, foi 

realizada uma oficina para confecção das máscaras a serem usadas, o que contou com a 

colaboração de outras pessoas de fora da escola que atuaram como facilitadoras da oficina. 

Foram confeccionadas máscaras de monstros, caveiras, lobisomem, gatos, dentre outras, e 

havendo um efetivo envolvimento durante todas as etapas do trabalho. 

Dois estudantes mais habilidosos desenharam as máscaras; outros pintaram, alguns 

colaram lantejoulas e purpurinas; outros fixaram elásticos nas laterais. O entusiasmo e a 

expectativa da equipe organizadora foram encantadores, evidenciando-se o autovalor pela 

subjetividade, pelas atitudes e pelos desejos expressos na criação dos objetos para festa. Este 

momento de trabalho lúdico, foi assim relatado por um participante em seu cenário do jogo de 

areia: “[...] representar a mais recente festa que porventura participei da organização e ainda 

me diverti, o Halloween. Teve pessoa de fora, muita curtição, marcando a última festa 

organizada pelo 3º C (SOLO, A.A.A., 2008). 

Tal depoimento remete aos estudos de Csikszentmihalyi (1999, p 228) quando 

mostra resultados de sua pesquisa sobre uma situação paradoxal em relação ao trabalho-lazer. 

Para esse autor, 

 

 
[...] no trabalho, as pessoas sentem-se aptas e desafiadas, e, portanto, mais 

felizes, fortes, criativas e satisfeitas. Em seu tempo livre, em geral sentem 

que não há muito que fazer e que suas aptidões não estão sendo usadas; 

portanto, tendem a sentir-se mais tristes, fracas, desanimadas e insatisfeitas. 

Contudo, gostariam de trabalhar menos e passar mais tempo no lazer. 
 

 

Assim, na etapa preparatória da festa, a dedicação à criação de todo o material, de 

maneira comprometida e divertida, era sinalizada pelo sorriso, pela alegria estampada no rosto 
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de cada integrante, revelando o fluir num trabalho lúdico. As máscaras foram confeccionadas 

para serem entregues aos convidados no ato da compra do ingresso, garantindo que todos 

estivessem a caráter durante o baile. 

Para a execução do cardápio, foram listados e solicitados à direção da escola os 

ingredientes necessários para a elaboração dos pratos. O desejo de realizar uma festa bem 

organizada, com um cardápio diversificado que incluia cachorro quente, bolo, escondidinho
12

 

de carne de sol, entre outros pratos, motivou a aquisição de vários ingredientes específicos 

com recursos próprios da comissão organizadora da festa.  

De acordo com o planejamento das atividades e das funções que precisavam ser 

desempenhadas durante a festa, coube aos estudantes que não dançavam, a responsabilidade 

pela venda dos ingressos na bilheteria bem como a venda do lanche na cantina.  

A decoração do ambiente ficou sob a responsabilidade da mesma equipe que 

participou da oficina de máscaras. Foram utilizados materiais leves, como TNT
13

, cartazes, 

móbiles para o teto e abóboras vazadas, para compor uma decoração típica do Hallowenn. 

Além disso, foi contratado um DJ
14

 que conduziu um repertório musical eletrizante para 

animar as pessoas. Entretanto, apesar de se tratar de um baile de máscaras, com músicas mais 

voltadas para essa temática, as raízes nordestinas prevaleceram, sendo inserido também no 

repertório musical o tradicional forró “pé-de-serra” (ritmo típico nordestino que muito agrada 

aquela comunidade). Assim, alternando-se os ritmos e os estilos musicais, as máscaras 

cobriam os rostos dos adolescentes, porém não cobriam a imensa alegria e a felicidade 

daqueles que dançavam soltos ou juntos, ou mesmo daqueles que ficavam apenas observando 

ou namorando pelo salão. 

No momento determinado pela coordenação da moradia estudantil para 

recolhimento dos residentes aos respectivos alojamentos, houve uma transgressão às normas 

disciplinares. Essa transgressão justificou-se pela quebra do contrato por parte do DJ que não 

cumpriu o tempo combinado para animação da festa. Porém, os organizadores solicitaram 

autorização para utilizar a aparelhagem de som de um dos residentes e foram atendidos. 

Devido ao intervalo que foi necessário para que essas providências fossem tomadas, logo 

chegou o momento determinado para o final da festa, mas os organizadores conseguiram 

permissão para prorrogá-la. A festa continuou até o momento estipulado pelo responsável de 

                                                 
12

 Escondidinho é um prato bastante popular nos estados brasileiros da Bahia e Minas Gerais, feito com carne de 

sol ou charque trituradas e cobertas com purê de macaxeira e queijo. 
13

 TNT é a sigla para tecido não tecido, ou seja, é um tipo de tecido produzido a partir de fibras desorientadas, 

que são aglomeradas e fixadas, não passando pelos processos têxteis mais comuns: a fiação e a tecelagem.  
14

 DJ é a sigla para disc jockey, que é o profissional que seleciona e exibe as mais diferentes composições 

musicais que corresponde a dança. 
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plantão e, em seguida, os organizadores respeitaram o combinado, e iniciou todo o processo 

de reorganização do ambiente, ou seja, desmontando a decoração, o cenário construído para a 

festa, realizando a limpeza do ambiente.  

Apesar do cansaço físico e de não ter atingido a meta financeira objetivada, a equipe 

organizadora demonstrou muita alegria na realização da Festa do Hallowenn, principalmente 

por ter sido alcançado outros objetivos almejados: o de alegrar os estudantes que residiam na 

moradia. A esse objetivo foi atribuído um maior valor, pois foi visível a expressão de 

felicidade de todos os participantes (estudantes residentes, professores, funcionários e outras 

pessoas da comunidade).  

Observamos a alegria de todos, expressa por meio de elogios aos organizadores da 

festa. Para muitos residentes, aquele foi o primeiro baile de máscara que tinham participado 

na vida. Portanto, apesar de a turma não ter obtido a recompensa financeira pretendida, outros 

resultados foram alcançados por meio dessa vivência lúdica festiva. Assim, floresceu a 

autofruição na festa. 

Além da celebração das festas tematizadas, representadas como vivências de lazer, 

outras foram realizadas como forma de recepcionar os novos estudantes que chegavam à 

Escola Agrícola de Jundiaí, especialmente aqueles que passavam a residir na moradia 

estudantil. Foram as “Calouradas”.  

A “Calourada” é a festa de acolhimento realizada geralmente no início dos semestres 

letivos com o objetivo maior de recepcionar os novos estudantes que chegam à escola. Além 

das brincadeiras que visam à interação dos novatos, acontece a venda de ingressos e de 

comida para arrecadar recursos para a turma concluinte. Assim, ocorre um ritual estabelecido 

pelas turmas na organização da festa, que recebem apoio da administração da escola. As 

tarefas assumidas, o envolvimento, a preparação do ambiente e da culinária, bem como toda a 

movimentação e a implicação dos estudantes na organização da “Calourada” revelam 

processos ludopoiéticos importantes como a autoconectividade e a autoterritorialidade. O 

primeiro se caracteriza pelo respeito do sujeito em relação a si mesmo e aos outros, mostrando 

também aceitação pelo estudante novato, que se encontra em fase de adaptação ao ambiente 

de vida na coletividade. A segunda se caracteriza pelo sentimento de pertencimento ao espaço 

ocupado por cada sujeito, demarcando de maneira individual o seu território e suas 

territorialidades. Assim, as raízes são fincadas e se ramificam no acolhimento aos outros, 

demonstrando uma consciência territorial determinada pela socialidade ou solidariedade do 

sujeito.  
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Porém, para a realização dessas festas devem ser seguidas as determinações da 

coordenação do internato, no que se refere ao horário e a proibição do consumo de bebida 

alcoólica. Essa última, algumas vezes, transgredida por alguns participantes. Contudo, ao 

longo desta pesquisa, constatamos poucas situações desse gênero. As festas eram realizadas 

em período letivo, mantendo-se as aulas nos horários normais. O impedimento do uso de 

bebida alcoólica se justifica, principalmente, por se tratar de um espaço educacional, além de 

muitos estudantes não terem idade permitida para o consumo. 

As festas na moradia estudantil passaram a fazer parte da programação cultural 

mensal, deixando de serem entendidas como algo distante da realidade escolar. Apesar de 

continuarem sendo ações extraordinárias ou uma quebra da rotina diária, passaram a ser 

compreendidas como um espaço cultural conquistado, pois nela os estudantes sentiam-se 

felizes e mais próximos um dos outros, diminuindo a solidão e fortalecendo os laços de 

afetividade entre todos. Como destacado por Durkheim (1996), toda festa tem seu lado lúdico 

que corresponde à função expressiva, recreativa e estética. Para o autor, a festa como reunião 

de pessoas que gera exaltação é aquele momento no qual as “energias passionais” da 

coletividade estão numa “exaltação geral” e as interações sociais ocorridas tornam-se mais 

frequentes e ativas. 

Fazendo parte das festividades tradicionais vivenciadas anualmente pela comunidade 

circunvizinha da Escola Agrícola de Jundiaí, embora não idealizada e nem organizada pelos 

estudantes residentes, destacamos a Festa de Santa Luzia, festa religiosa da padroeira da 

comunidade de Jundiaí que é homenageada no calendário religioso do mês de dezembro, 

congregando seguidores da religião católica daquele local, inclusive os estudantes residentes.  

No período de 9 a 13 de dezembro, acontece em Jundiaí um ritual religioso 

constituído de novenas, missas e romarias na intenção da santa padroeira da localidade, 

culminando no dia 13 de dezembro com uma grande festa que reúne os devotos e seguidores. 

A programação sacra inicia-se na Matriz Nossa Senhora da Conceição, no centro do 

município de Macaíba, e, em procissão, centenas de fiéis seguem para a capela de Santa 

Luzia, situada na Escola Agrícola de Jundiaí, onde se celebra a missa e depois ocorre a festa 

de caráter profano no pátio em frente à capela. Fazendo parte da programação festiva, realiza-

se a escolha da rainha, jogos, show com banda de música, apresentando repertório próprio da 

região nordestina quando dançam crianças, jovens, adultos e até idosos. Nesse contexto 

festivo, os residentes se inserem, de maneira intensa, com bastante alegria. 
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4.3. A GERMINAÇÃO DAS SEMENTES DO LAZER 

 

A autoformação dos estudantes residentes do curso técnico em Agropecuária foi 

considerada a partir de uma abordagem transdisciplinar e transcultural (GALVANI, 2002), 

observando-se as influências sociais e culturais que interferem no processo educacional, 

principalmente quando oriundas da família, do meio social e cultural, e das ações de formação 

inicial e continuada das pessoas. 

Para isso, nos apoiamos nas propriedades da ludopoiese, conforme está sendo 

aprofundado, nos estudos com base na autopoiese  e na ludicidade pela Base de Pesquisa 

Corporeidade e Educação da UFRN, tornando-se necessário apresentarmos e discutirmos suas 

propriedades: a autotelia, a autoterritorialidade, a autoconectividade, a autovalia e a 

autofruição (CAVALCANTI, 2008a).  

Nesta pesquisa, buscamos evidenciar essas propriedades no significado das vivências 

do lazer durante o período de permanência dos estudantes residentes na moradia estudantil da 

EAJ. As características da ludopoiese são definidas da seguinte maneira: a autotelia ressalta as 

escolhas pessoais do indivíduo, com fim nele mesmo, o envolvimento e a implicabilidade do 

Ser; a autovalia destaca pela gratuidade, pelo voluntariado, pelo espontaneidade; na 

autofruição se faz presente o prazer, a alegria, a felicidade, o desejo pessoal, a beleza e a 

emoção; a autoconectividade é voltada para a conexão do indivíduo consigo mesmo, com o 

outro e com o mundo, e vincula-se a própria energia num estado introspectivo, e a 

autoterritorialidade delimita o espaço-tempo determinado pelo Ser no jogo lúdico da vida, ao 

mesmo tempo que ele se conecta com o mundo, estabelecendo fronteiras com outras 

dimensões da vida; trata, ainda, do envolvimento e da implicabilidade do sujeito com sua 

própria subjetividade, de seu autorreconhecimento como Ser poiético, um Ser de emoção e de 

reconstrução. Para se alcançar um estado poiético o indivíduo deve partir de “certo limite de 

intensidade na participação, a excitação e o prazer. Esse estado pode ser alcançado na relação 

com o outro, na relação comunitária, na relação imaginária ou estética”, como revelado por 

Morin (2007, p. 136). 

 

4.3.1 A Autotelia 

 

Csikszentmihalyi (1999) esclarece que a palavra “autotélica”, composta de dois 

radicais gregos auto (relativo ao indivíduo) e telos (meta, finalidade), traduz uma ação 
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exercida pelo indivíduo como importante e valiosa por si mesma. Assim, a propriedade da 

autotelia do sistema ludopoiético se evidencia pelo envolvimento e a implicação do ser 

humano em suas escolhas pessoais e se faz necessária para ele compreender o momento de 

fluxo e seu envolvimento com a própria vida. O autor revela que, para o indivíduo atingir uma 

personalidade autotélica ele deve enfrentar a vida com bastante entusiasmo e envolvimento 

naquilo que se propõe a fazer. Nesse sentido, para a pessoa se tornar autotélica ela deve 

buscar autonomia e independência evitando manipulação e cobrança externa. Portanto, são 

fundamentais os momentos de experiências máximas para ela se compreender melhor, atingir 

o fluxo e transcender.  

A autotelia foi evidenciada na construção ludopoiética e descrita nos cenários do 

jogo de areia pelos estudantes residentes nas diferentes vivências do lazer experienciadas 

durante sua permanência em moradia estudantil. Pode-se visualizá-la quando um participante 

revela um momento ludopoiético vivenciado no intervalo das aulas, na descrição a seguir: “O 

intervalo entre as aulas do vespertino para a hora do jantar, mostrei um momento que faço 

sempre, ou seja, um passeio (superagradável, pois vou com colegas de quem eu gosto muito 

de estar junto)” (SOLO A. L. M., 2008). 

O relato acima diz respeito a momentos singulares vivenciados nos intervalos de 

aula, quando os estudantes residentes passavam algum tempo livre interagindo com colegas, 

escolhendo livremente o que mais lhes agradavam fazer. Com base na classificação de lazer 

apresentada por Dumazedier (1999), “passear com amigos” pode ser considerado um lazer 

físico, algo bem peculiar na adolescência. Nesse sentido, nos reportamos a Csikszentmihalyi 

quando afirma: 

 

As pessoas geralmente ficam muito mais motivadas e felizes quando estão 

com os amigos, independentemente do que estejam fazendo. Até mesmo 

estudar e realizar as tarefas caseiras, que deprimem o humor quando feitas 

sozinhas ou com a família, tornam-se experiências positivas quando 

ocorrem com os amigos (CSIKSZENTMIHALYI, 1999, p.83). 

 

Para outro estudante vivenciar o lazer no tempo livre da noite, foi assim descrita:  
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[...] No lado direito da caixa, na parte de cima, represento o alojamento 

feminino, mais precisamente o meu quarto. No período da noite, estou 

ficando mais no meu quarto: me sinto melhor naquele ambiente, além de 

aproveitar mais o tempo para estudar. Quando não estou estudando, fico 

conversando e brincando com as meninas (ou até mesmo comendo). É muito 

bom pra mim esse momento. Às vezes quando estou só, fico pensando na 

minha vida e... conversando com Deus, agradecendo cada bênção de vida... 

O presente perto da cama simboliza as surpresas que acontecem, e o coração 

em cima da mesinha significa a afeição, o carinho e a amizade entre nós. 
(SOLO G. L. F., 2008) 

 

Esse depoimento refere-se ao ambiente do dormitório feminino, que se caracteriza 

pelas conversas informais, de intimidade entre as estudantes, fato que colabora para fortalecer 

a interação entre elas. O lugar de recolhimento e as ações praticadas no período da noite, 

como conversar e brincar com os colegas, representando o lazer social, por ser algo valioso na 

vida dos jovens residentes, garantindo a alegria e o bem-estar coletivo na moradia estudantil. 

O sentimento de amor declarado nas palavras da participante serve de mola propulsora para as 

ações do cotidiano. Conforme Verden-Zöller (2004, p.143): 

 
O amor é a emoção, a disposição corporal dinâmica que constitui em nós a 

operacionalidade das ações de coexistência em aceitação mútua em 

qualquer domínio particular de relações com outros seres, humanos ou não. 

A biologia do amor é fundamental para o desenvolvimento de todo ser 

individual. 

 

Outro cenário construído no jogo de areia mostra as atividades desenvolvidas no 

período da noite que caracteriza a propriedade da autotelia, quando Solo I. M. B. destaca: 

“[...] A outra casinha, que tem uns bonequinhos à frente, representa a capela da Escola, que 

sempre me proporciona grandes momentos de alegria e felicidade” (SOLO I. M. B, 2008). 

Tais vivências são formas do lazer social, marcadas nas relações interpessoais. As 

reflexões dos residentes emergem das interações afetivas construídas ao longo da convivência 

escolar, principalmente nos momentos lúdicos vivenciados no interior do dormitório e 

também durante a celebração religiosa (missa). Essa vivência socioespiritual proporcionou 

reflexão sobre a vida cotidiana e bem-estar, como também possibilitou um olhar para a 

própria vida de outra forma, de modo que, a partir dela, pudessem os residentes entrar num 

processo de autoprodução de si mesmos. 

As falas dos participantes evidenciam o processo ludopoiético da autotelia no sentido 

de mostrar as interações nas experiencialidades lúdicas, que fizeram vibrar a autopoiese do 

lazer como processo de reconstrução de conceitos já enraizados em sua vida. 
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Em relação a esse processo autotélico impulsionado pelas vivências ludopoiéticas, 

ainda se observam algumas características da autotelia nos finais de semanas.Como diz Solo 

P. S. O. (2008): “[...] Ainda nos finais de semana, temos primeiro que lavar a roupa, fazer as 

obrigações, para depois pensarmos em nos divertir, mas às vezes, quando não fica quase 

ninguém no alojamento, eu aproveito mesmo para descansar”  

Esse relato diz respeito às atividades desenvolvidas nos finais de semana, quando o  

participante aproveitava o tempo liberado para vivenciar as obrigações domésticas. Mesmo se 

tratando do final de semana, alguns residentes sentem-se obrigados a realizar, primeiramente, 

as atividades domésticas, como lavar e organizar objetos pessoais, para em seguida vivenciar 

o lazer numa função de descanso, onde sentimentos de felicidade podiam ser despertados nas 

atividades de livre escolha.  

Dumazedier (2004, p.32) argumenta que “o lazer é um reparador das deteriorações 

físicas e nervosas provocadas pelas tensões resultantes das obrigações cotidianas e, 

particularmente, do trabalho”. As atitudes demonstradas por esse residente refletem um 

sentimento de respeito às regras estabelecidas na moradia estudantil e pelos valores éticos 

construídos no seio familiar, no qual o trabalho se sobrepõe ao lazer. Isso evidencia a real 

necessidade de se procurar manter um equilíbrio na relação trabalho e lazer nesse contexto 

vivido, possibilitando a autoformação humana pelo e para o lazer. 

Frente às narrativas dos participantes, em que sobressai a propriedade da autotelia, e 

de acordo com Csikszentmihalyi (1999), observamos que, na estrutura da vida contemporânea 

devem-se possibilitar descobertas de como viver melhor, partindo-se da própria iniciativa. Por 

isso, a necessidade de o indivíduo voltar seu olhar para si mesmo com o objetivo de descobrir 

valores ludopoiéticos, na convivência diária com o outro, tornando-se sujeito de sua própria 

ludicidade ao longo da vida.  

 

4.3.2 A Autoterritorialidade 

 

Nesse processo dinâmico observado na moradia estudantil, com regras e normas, de 

hora de estudo e de trabalho, em um tempo-espaço delimitado de maneira individual e na 

coletividade, na vida assumida por esses estudantes, verifica-se outro componente do 

fenômeno da ludopoiese – a autoterritorialidade. 

A autoterritorialidade como propriedade ludopoiética corresponde as relações que se 

dão no espaço/tempo, construídas com base no sentimento de pertencimento e no bem-estar 

de quem é acolhido. Assim, compreende-se a autoterritorialidade como autorreconhecimento 
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do Ser, partindo de seu corpo, como território, de seu mundo, seus limites, em interação com 

o mundo exterior. Um corpo-sujeito, dotado de capacidades criativas, que pode humanescer-

se a partir de suas interações inter e intrapessoais, fazendo irradiar alegria para os outros, para 

o mundo, ao cosmo. 

Partindo do conceito fundante de território como espaço delimitado, que se constitue 

de relações de poder, (BRUNET et al, 1993) e, procurando relacioná-lo à acepção de território 

como algo mais próximo do homem, neste estudo, esse tipo de relação se estabelece 

inicialmente no tratamento que ocorre entre os estudantes “veteranos” e os “calouros”, quando 

do acolhimento a cada início de ano. Ou seja, os estudantes residentes mais antigos assumem 

relações de poder frente aos estudantes recém-chegados na moradia estudantil. Essa relação 

fica claramente visível no acolhimento aos novos residentes, a chamada “calourada” (festa 

realizada para recepcionar os novos estudantes-residentes). Com uma nova forma de 

acolhimento, esta conduta esta sendo substituida para situações menos agravantes, já existindo 

um acolhimento mais fraterno e, por que não dizer, mais afetuoso. O sentimento de 

pertencimento ao território ocupado torna-se, durante os três anos de permanência, algo meio 

paradoxal: ora surge um sentimento de posse extrema, ora um de acolhimento e de proteção 

ao outro, principalmente entre os oriundos do mesmo lugar. 

De acordo com de Raffestin (1993, p.158), “a territorialidade reflete a 

multidimensionalidade do "vivido" territorial pelos membros de uma coletividade nas 

sociedades em geral”. Concordamos com o autor quando argumenta que os homens vivem ao 

mesmo tempo o processo e o produto territoriais, por meio de um sistema de relações 

existenciais e/ou produtivistas. São relações de poder, uma vez que existem na interação entre 

os agentes que buscam modificar tanto as relações com a natureza como as relações sociais: 

“Sem se darem conta disso, os atores também modificam a si próprios. É impossível manter 

qualquer relação que não seja marcada pelo poder” (RAFESTIN, 1993, p. 158). 

Baseada nessa acepção de território, de territorialidade (RAFFESTIN, 1993) e na 

teoria da autopoiese, a propriedade da autoterritorialidade ficou identificada em algumas 

vivências ludopoiéticas diárias representadas nas construções imagéticas dos participantes, 

acentuando-se com mais clareza nos intervalos de aulas. Nas descrições dos cenários, os 

estudantes residentes expressam: 

 

 



179 

 

Ainda costumávamos ficar conversando sentados nos vários corredores da 

escola, representado no meu cenário na borda inferior da caixa, com as 

pessoas sentadas no banco. E, por fim, aqui nesse espaço, sempre acontecia 

um maior relacionamento entre os alunos, compartilhando os acontecimentos 

diários da escola (SOLO F. L. S., 2008). 

 

 

A minha representação na caixa de areia está dividida em três cenários. O 

primeiro, situado no canto superior do lado esquerdo da caixa, representa a 

sala de aula. Durante os intervalos, na maioria das vezes, busco estar perto 

dos meus amigos, principalmente agora que estou mais próxima do pessoal 

da turma (são momentos de relaxamento, que nos fazem ficar descontraídos, 

felizes, brincalhões...); ou ficamos no bosque ou na frente da nossa sala 

(SOLO G. L. F., 2008). 

 

 

Nas descrições simbólicas, observa-se que os estudantes ocupavam espaços por eles 

próprios delimitados para conversarem diariamente. Esse tipo de atitude favorece as relações 

estabelecidas nas interações interpessoais, no cotidiano escolar expandindo-se para outros 

espaços do cotidiano da vida. Entendemos como espaço o lugar onde o estudante se apropria 

de suas ações em seu cotidiano. Um lugar onde é possível a existência do eu e  do outro; isto 

é, o espaço de pertencimento no mundo, na sua interação com o outro. Podemos até afirmar 

que esses espaços são momentos inventados no cotidiano, o que é corroborado por Certeau 

(1994, p. 38), quando afirma na sua linguagem metafórica: “o cotidiano se inventa com mil 

maneiras de caça não autorizada”, ou seja, com maneiras inventivas, diferentes das habituais. 

Nos espaços transitados pelos participantes deste estudo, configurados em histórias e 

narrativas da vida, os estudantes revelam sua corporeidade. Sentimentos e emoções foram 

expressos nas vivências lúdicas ocorridas nos períodos da noite, revelando a 

autoterritorialidade no espaço-tempo vivido no cotidiano individual e no coletividade, como é 

descrito a seguir: 

 

 

No lado direito da caixa, na parte de cima, represento o alojamento feminino, 

mais precisamente o meu quarto. No período da noite, estou ficando mais no 

meu quarto: me sinto melhor naquele ambiente, além de aproveitar mais o 

tempo para estudar. Quando não estou estudando, fico conversando e 

brincando com as meninas (ou até mesmo comendo). É muito bom pra mim 

esse momento (SOLO G. L. F., 2008). 

 

 

O armário e o beliche representam o meu quarto (quando o arrumo me sinto 

bem...). Nele convivem Marcila e Clarice. Temos muitos momentos de 

alegria, às vezes ficamos sem sono, então conversamos sobre a nossa 

formatura, as pessoas da nossa comunidade, até a madrugada (I. M. B., 

2008). 
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Nesses cenários apresentados nas duas primeiras descrições, percebe-se um 

sentimento de pertencimento, principalmente em relação ao dormitório feminino, o que 

mostra a importância da interação afetiva com o interior desse espaço habitado diariamente 

pelas adolescentes durante os períodos da noite. É um espaço de diálogo, confidências, 

desabafos, angústias, tristezas, alegrias e estreitamento de laços afetivos. O sentimento de 

pertencimento emerge como forma dos adolescentes residentes manterem sua sobrevivência 

em coletividade.  

Nos cenários construídos, observam-se, ainda, características da autoterritorialidade 

nas vivências ludopoiéticas experienciadas nos finais de semana, destacando-se o interesse 

social do lazer, como é exposto nesta descrição: 

 

 
No lado direito da caixa, simbolizei os fins de semana no ambiente do nosso 

quarto, com os bonecos em cima das camas, fogão e os armários. Nele, o que 

mais gostamos de fazer é comer, dormir e jogar conversa fora. Gostamos 

também de aproveitar cada momento – porque são difíceis de acontecer, 

devido ao pouco tempo que temos para nos divertir. Enfim, tudo que fiz no 

jogo de areia foram os instantes mais fortes vividos no nosso cotidiano 

(SOLO A. H. C., 2008). 

 

4.3.3 A Autoconectividade 

 

A propriedade da autoconectividade foi identificada nas vivências lúdicas ocorridas 

diariamente. Foram representadas nos cenários dos participantes, acentuando-se os horários 

da noite, nos intervalos de aulas e, em menor destaque nos finais de semana.  

Nos intervalos de aulas, foram identificados aspectos como a ludicidade e a interação 

interpessoal, nas seguintes descrições: 

 

 

Representei alguns momentos vividos nos intervalos de aulas no lado 

esquerdo da caixa, onde meu cenário é composto por: uma parede da minha 

sala de aula, de frente para a padaria, que fica ao lado do bosque da 

cooperativa dos alunos da EAJ. Meus colegas e eu estamos sentados no 

batente da parede, assim distribuídos: em cima: Rodrigo, Letícia, Magno; 

embaixo: Joventino, Kamila, Ana Heloyze e eu. Nesses intervalos, 

conversamos e rimos dos acontecimentos, ouvimos músicas dos celulares ... 

(pra mim, isso é algo prazeroso!); sinto-me à vontade e feliz por estar com 

eles (SOLO A. C. M., 2008). 
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No centro da caixa, representei momentos dos intervalos de aula, onde, após 

o almoço, realizamos a brincadeira do amigo doce - onde cada colega troca 

uma bala ou chocolate com o colega. No lado da borda superior, coloquei 

três bonequinhos sentados, esperando carona na frente da escola para irmos a 

Macaíba (SOLO P. M. M., 2008). 
 

 

Os depoimentos dos residentes, simbolizados nos cenários expressaram a forte 

interação existente entre os estudantes, evidenciando a importância de compartilhar momentos 

com os amigos. Para as experiências que promovem satisfação interior dependem muito do 

tipo de vida que se tem. E, principalmente, o “modo como experimentamos o que fazemos é 

ainda mais importante” (CSIKSZENTMIHALYI, 1999, p.25). Frente aos relatos sobre os 

momentos de interação e às imagens simbólicas apresentadas no jogo de areia, concordamos 

quando o autor diz que “Não há dúvida de que o bem-estar está profundamente ligado aos 

relacionamentos e que a consciência reverbera com o feedback que recebemos de outras 

pessoas” (CSIKSZENTMIHALYI, 1999, p. 80). 

Assim, a propriedade da autoconectividade está vinculada à forma como nos 

sentimos conosco mesmos. A esse fenômeno que faz o homem capaz de entrar em conexão 

consigo mesmo e posteriormente com o outro, pois ele depende da maneira como nos 

reconhecemos em interação com o mundo e com o cosmos. Nas ações realizadas nos 

intervalos de aulas, verifica-se uma busca pelo estar com o outro, o que revela os interesses 

sociais do lazer, o qual é marcado pela relação face a face com outras pessoas 

(DUMAZEDIER, 1980). O tempo considerado livre, nos intervalos de aulas, apesar de curto, 

era aproveitado por alguns estudantes, tornando-se, assim, momentos significativos na 

convivência diária desses adolescentes.  

Nos cenários construídos na caixa de areia, foram identificados momentos vividos no 

período da noite, retratando diferentes aspectos que marcam a autoconectividade dos 

participantes bem como o interesse pelo lazer social e prático, evidenciando uma 

interdependência nas funções de divertimento, descanso e desenvolvimento. 

 

 

O lado esquerdo da caixa de areia representa todos os momentos que 

passamos no quarto, onde conversamos, à noite, sobre as coisas que 

acontecem com a gente dentro e fora da escola, lembrando e sorrindo de 

fatos engraçados ocorridos (legal é que cada uma tem uma história pra 

contar, comentar o que aconteceu nas aulas...) (SOLO A. L. S., 2008). 

Para mostrar os momentos vividos de noite, em mostro o primeiro lual, 

organizado pela professora Lígia, no açude, onde simbolizo com as pessoas 

deitadas dos tapetes, próximo ao açude, os carros e a mangueira. Este lual 

me marcou bastante e agradou a todos! (SOLO A. L. M., 2008). 
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À noite, costumávamos nos reunir para dançar e conversar. [...] Em todos 

estes momentos nos divertíamos muito, pois conseguíamos melhorar o nosso 

relacionamento o que tornava todos esses encontros muito especiais e 

interessantes (até mesmo os mais simples!) (SOLO F. L. S., 2008). 

 

 

A fala dos participantes, representada simbolicamente no jogo de areia, nos remete 

aos interesses do lazer quando se refere às aspirações predominantes que os indivíduos têm 

nas diversas áreas de atividades do lazer. 

Esses interesses tornam-se significativos no processo da autoformação humana pela 

via da ludicidade. A alegria foi a tônica dos discursos dos adolescentes. Camargo (1998) 

argumenta que a ludicidade pode acontecer em qualquer momento da existência humana, até 

mesmo na hora do trabalho. Nesse sentido, reconhecemos a importância do brincar como uma 

livre expressão no cotidiano desses adolescentes que dá suporte ao processo de educação e 

autoformação humana.  

A autoconectividade na autoformação ludopoiética se destacava igualmente, quando 

os participantes quando identificavam que os momentos que geravam alegria e prazer foram 

aqueles vividos com os amigos, seja nas festas, na culinária, assistindo a filmes, ou mesmo 

momentos de contemplação da natureza e reflexão sobre a própria vida.  

Nos cenários elaborados no jogo de areia, observam-se a autoconectividade nos 

finais de semana, apresentadas pelos participantes nas seguintes descrições: 

 

 
Enfim, tudo que fiz no jogo de areia foram os instantes mais fortes vividos 

no nosso cotidiano. Outro detalhe que quero ressaltar são os guerreiros que 

estão espalhados em cada parte do cenário. Eles representam meus amigos, 

pois são verdadeiros lutadores, que batalham para conseguir alcançar seus 

sonhos e objetivos com bravura. E os corações que coloquei são para dizer 

do amor e admiração que sinto por todos, e dizer que, apesar de todas as 

dificuldades encontradas, o amor prevalece no coração e na alma de todos, 

os quais jamais esquecerei; desses e de todos outros momentos vivenciados 

aqui na escola, que foi minha grande casa e professora da vida (SOLO A. H. 

C., 2008). 

 

 

A autoconectividade marcada pela subjetividade é expressa pela ludicidade e pela 

emoção, permitindo o encontro do adolescente consigo mesmo e fortalecendo sua interação 

com o outro. As brincadeiras, permeadas pela alegria pelo amor, são peças fundamentais para 

alcançar um mundo mais justo e de relações harmoniosas. 
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Nesse sentido, Maturana e Verden-Zöller (2004) sugerem o brincar para o 

desenvolvimento da consciência do Ser sobre si. Como seres biológicos, desde cedo, e a partir 

da relação mãe/filho, o brincar é fundamental para o desenvolvimento da autoconsciência, da 

consciência social e da consciência de mundo, autorrespeito e da autoaceitação. 

Reconhecemos que o adolescente necessita de momentos para se autorreconhecer e conhecer 

o outro, em suas relações interpessoais na moradia estudantil. Sobre o exposto Maturana e 

Verden- Zöller (2004, p. 245) acreditam que: 

 
[...] para se recuperar um mundo de bem estar social e individual – no qual 

o crime, o abuso, o fanatismo e a opressão mútua não sejam modos 

institucionalizados de viver, e sim erros ocasionais de coexistência –, 

devemos devolver ao brincar o seu papel central na vida humana. 

 

A autoconectividade evidenciada nas vivências lúdicas na moradia estudantil revelou 

as interações interpessoais entre os adolescentes tornando-se enriquecedor para a convivência 

do grupo. 

 

4.3.4 A Autovalia 

 

A ação voluntária e espontânea da pessoa e a gratuidade são aspectos importantes 

para se compreender os valores sociais que se apresentam na atualidade, sob uma postura 

ética e solidária. Isso nos remete aos estudos de Maslow (1975), quando mostra que os 

valores ditos superiores, valores eternos, são o que apuramos como livres escolhas, na boa 

situação, daquelas pessoas consideradas sadias, autorealizadas, quando se sentem no ápice da 

sua forma e vigor. Tais características constituem a autovalia, que está  relacionada com as 

organizações sociais na busca de contribuir para uma mudança no quadro social na atualidade. 

 Observa-se, assim a propriedade da autovalia nos cenários produzidos no jogo de areia 

sobre situações vivenciadas nos intervalos de aulas. Solo J. J. S. (2008) declara: 

 
[...] O cenário “Q” são os momentos vividos nos intervalos de aulas, nossas 

conversas nos corredores, brincadeiras... é também a hora de expor opiniões 

sobre a turma, a escola, os colegas. É muito importante minha participação e 

a dos colegas nesse momento, pois é hora de desabafar (eu me sinto 

seguro!). 

 

 

 



184 

 

Essa descrição se refere em um momento, ocorrido no intervalo de aula escolar. 

Nessa situação, observa-se o autovalor atribuído a essa vivência de lazer, pois fica evidente 

que existe um sentido espontâneo e gratuito nas ações realizadas. 

Na construção dos cenários no jogo de areia tendo como inspiração as vivências 

lúdicas ocorridas no período da noite bem como na descrição desses cenários, observa-se a 

presença da propriedade da autovalia na autoformação humanescente, como o Solo J. J. S. 

(2008) assim explica seu cenário: 

 

 
[...] O cenário “G”, mostra as conversas que tenho à noite com meus colegas, 

que considero muito importantes, pois como vivemos longe de casa vejo 

essas horas como momentos de aconchego, hora de dialogar, de brincar, 

sorrir e lanchar. 

 

 

Nesse depoimento, destaca-se o lazer social. Na opção do residente se aproximar 

mais do amigo, em um momento de solidariedade e de consolo entre eles. 

A propriedade da autovalia também se revelou em ações vivenciadas nos finais de 

semana. São valores atribuídos pela convivência com os amigos, seja, em momentos de lazer, 

seja, em momentos de trabalho que geram prazer, como se pode observar nas seguintes 

descrições: 

 

 

No canto esquerdo da caixa, onde tem um buraco com bonecos dentro, 

representa os finais de semana. Os bonecos são as pessoas com quem mais 

convivo (o boneco do lado de fora é o inspetor). É sempre muito divertido o 

banho de açude! Foram muito bons os momentos vivenciados lá! (SOLO J. 

C. S., 2008). 

 

 

Para representar os momentos significativos vivenciados nos finais de 

semana, na parte inferior esquerda da caixa eu criei um cenário com porcos e 

pessoas, que faz parte de um projeto de suinocultura, que, apesar de ser algo 

sério, me trouxe muito prazer e alegria (SOLO A. L. M., 2008). 
 

 

Os momentos vivenciados pelos estudantes e revelados no jogo de areia, 

apresentaram no valor por eles atribuído as coisas simples que marcaram intensamente a vida 

cotidiana na moradia estudantil, contribuindo para o processo de autoformação humana. A 

descrição, do participante (SOLO Y. M. F.), principalmente, reforça a ideia de 

Csikszentmihalyi (1999) de que estar com amigos proporciona as experiências mais positivas. 
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Os estudantes que participaram deste estudo reconheciam que ficavam mais sociáveis, felizes 

e alegres quando compartilhavam momentos, mesmo que simples, com seus amigos. 

Csikszentmihalyi (1999, p.48) explica que: 

 

 
A importância das amizades no bem-estar para os adolescentes pode ser 

superestimada. A qualidade de vida melhora intensamente quando há pelo 

menos outra pessoa disposta a escutar nossos problemas e a nos apoiar 

emocionalmente  

 

 

Percebe-se assim, que a autovalia como propriedade ludopoiética se evidencia em 

diferentes momentos da vida do homem, possibilitando atribuir um autovalor as suas próprias 

conquitas e valorizando as qualidades do outro nas interações interpessoais. 

 

4.3.5 A Autofruição 

 

Está diretamente relacionada às emoções, e se refere a estados interiores da 

consciência (CSIKSZENTMIHALYI, 1999). Quando sentimos prazer, alegria, beleza, 

felicidade, desejo, a emoção pulsa e vibra no interior de nosso Ser. Portanto, não importa o 

que fazemos, e, sim, como fazemos. E a intensidade com a qual realizamos determinada ação 

é que nos faz fluir. Csikszentmihalyi (1999) afirma que as intenções, metas e motivações são 

manifestações da “negaentropia psíquica”; isto é, as emoções positivas são mais elevadas 

quando as pessoas sentem que o que fazem é motivado por não terem nada melhor para fazer.  

Nos cenários imagéticos, percebem-se situações vivenciadas nos intervalos de aulas ou 

de turnos que demonstram, mesmo que de maneira rápida, o fluir das emoções. Foram 

momentos de intensa alegria e satisfação, ocorridos em companhia de amigos:  

 

 
Bem abaixo da caixa, perto da borda inferior, coloquei uns bonequinhos, que 

representam meus colegas e eu no açude da escola, nos intervalos de aula. 

Além disso, procuro conversar com meus colegas. São momentos de 

relaxamento, e descarregamos todo um peso de aulas e trabalhos escolares... 

(SOLO F. G. D., 2008). 

 

 

A parte onde coloquei os bonecos sentados nas cadeiras em volta da mesa, 

representa a hora do intervalo, no qual eu me sinto bem (por motivo de força 

maior, fico uma boa parte do meu dia no almoço e jantar). Gosto de comer 

devagar e saborear bem os alimentos! (SOLO J. C. S., 2008). 
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Dessa forma, coloquei no canto superior esquerdo da caixa a representação 

de um dia no qual não teve aula, eu e minhas colegas do quarto fomos fazer 

um piquenique no bosque da escola. Esse dia foi ótimo!... (até rolar na grama 

nós rolamos!) (SOLO P. M. M., 2008). 

 

 

Essas atividades categorizadas como lazer social (DUMAZEDIER, 1980), são 

expressas nos cenários imagéticos dos participantes (SOLO F. G. D.; SOLO P. M. M., 2008) 

mostram a importância do desenvolvimento do lazer para a autoformação humanescente dos 

adolescentes, evidenciando a importancia do indivíduo se sentir feliz para interagir melhor 

com os pares, principalmente em um ambiente de moradia coletiva.  

Em relação à descrição do Solo J. C. S., o fato de gostar de comer possibilitou um 

deleite nas horas das refeições, “apesar de muitas atividades de fluxo serem agradáveis apenas 

durante curto período, porque seus desafios logo se esgotam,” (CSIKSZENTMIHALYI, 

1999, p.83). Outras características da ludopoiese, em relação à propriedade da autofruição 

foram observadas. Quando os participantes criaram seus cenários, principalmente no período 

da noite, mostram que conseguem desfrutar melhor seu tempo livre. Observamos assim, a 

sensibilidade e beleza da fala de Solo J. C. S. (2008):  

 

 
[...] E, mais acima da caixa, do lado direito, represento o período da noite 

através dos bonecos - eu e outra pessoa, do sexo feminino -, ou seja, eu 

ficando com uma menina aqui no bosque da escola. E, as duas bonecas que 

estão em pé, ao lado são mais duas meninas fazendo fila prá ficarem 

comigo!!!! As plantas em volta mostram o belo ambiente do bosque! 

 

 

Nessa descrição, visualiza-se, a emoção como um aspecto mais subjetivo da 

consciência, uma vez que só mesmo a própria pessoa pode dizer o amor que sente, ou a 

vergonha, ou a gratidão, ou mesmo a felicidade. Assim, concordamos com Csikszentmihalyi 

(1999) quando esclarece que 

 

 

[...] uma emoção é também o conteúdo mais objetivo da mente, porque a 

sensação física que experimentamos quando estamos apaixonados, 

envergonhados, assustados ou felizes é geralmente mais real para nós do que 

aquilo que observamos no mundo exterior, ou o que e quer que aprendamos 

com a ciência e a lógica (CSIKSZENTMIHALYI, 1999, p.25). 
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Essas atitudes que se refletem em sentimentos paradoxais, muitas vezes expressas 

pelo homem, fazem emergir seus sentimentos mais íntimos que se manifestam em ações 

externas. 

Outras vivências lúdicas representadas nos cenários também mostraram a autofruição no 

período da noite, como se pode verificar nos seguintes relatos: 

 

 

À noite, costumávamos nos reunir para dançar e conversar. Trocávamos 

confidências, o que tornava esse momento muito especial. E ainda tinha as 

festas onde dançávamos muito (SOLO F. L. S. J., 2008). 

 

 

Ao lado desse cenário, mostrei outro momento de alegria na escola, quando 

de noite tem alguma festinha (que também ajuda a tirar o estresse da gente...) 

(SOLO F. G. D., 2008). 

 

Nos depoimentos dos Solos F.L.S. e F.G.D.(2008), observa-se que as festas e as 

frequentes conversas, foram momentos marcantes e significativos na vida desses adolescentes 

em moradia estudantil, possibilitando a expressão de beleza na convivência entre eles, e o 

sentimento de alegria e bem-estar. Atividades do lazer físico e social vivenciadas pelos 

adolescentes residentes trazem uma direta e relevante contribuição para a formação e 

autoformação humana nesse ambiente de coletividade gerando emoções positivas. 

É possível perceber nas falas a simplicidade das ações que geraram alegria e prazer, 

pois, para eles encontrarem tal felicidade, não houve necessidade de bens materiais, 

justificando-se que “tudo o que fazemos tem como meta final experimentar a felicidade”. Essa 

afirmação foi inspirada no pensamento do filósofo Aristóteles, sendo complementada pelo 

pensamento de Csikszentmihalyi (1999, p.26): “Não queremos realmente a riqueza, ou saúde, 

ou fama por si sós – queremos essas coisas porque esperamos que elas nos tornem felizes”. 

Essa afirmação mostra também a íntima relação que existe entre as propriedades 

ludopoiéticas, nesse caso a autovalia e a autofruição, pois, se o homem busca a felicidade sem 

ter nada em troca, isso favorece o sentimento de leveza ao fazer vibrarem as emoções no 

interior do Ser.  

Tratando-se do lúdico na vida humana, Maturana e Verden-Zöller (2004) consideram 

como brincadeira qualquer atividade exercida pelo homem, desfrutada em sua realização, na 

qual a atenção de quem a vive não vai além dela. Para os autores, brincadeira é “qualquer 

atividade humana praticada por inocência, isto é, qualquer atividade realizada no presente e 

com atenção voltada para ela própria e não para seus resultados” (MATURANA; VERDEN-
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ZÖLLER, 2004, p. 231). Portanto, o “saber brincar”, como um dos saberes da corporeidade 

(CÂMARA, 2005) é uma atitude fundamental nas relações estabelecidas pelo Ser com a meta 

de viver melhor e feliz consigo, com os outros e com o mundo. Nesse sentido, concordamos 

com Câmara (2005, p. 68) quando afirma que “a ludicidade como essência do brincar e fator 

de humanização é presença fundamental em uma educação que se dá ao longo de toda a vida, 

uma vez que ela deve ser desfrutada em sua realização”.  

Nas representações simbólicas dos cenários construídos e nos depoimentos dos 

participantes, ocorrem, ainda, significativas revelações acerca da autofruição nos finais de 

semana: “[...] No fim de semana gosto muito de cozinhar, então sempre preparo alguma coisa 

para comermos, por isso que no meu cenário tem uma cozinha” (SOLO I. M. B., 2008).  

Verifica-se, nessa descrição, o interesse pelo lazer manual que Dumazedier (1977) 

classifica de lazer prático. Atividades de lazer como desenho, pintura e culinária podem 

auxiliar na expressividade da personalidade do indivíduo, tornando-se vivências essenciais em 

seu desenvolvimento humano e em sua autoformação.  

O cenário construído mostra que o prazer de cozinhar, especialmente em companhia 

dos amigos, permitiu os sentimentos fluírem, apesar de a arte de cozinhar ser considerada por 

Csikszentmihalyi (1999) como uma experiência mais apropriada para pessoas adultas. 

Entretanto, nessa situação, a culinária se tornou uma vivência de lazer instigante e prazerosa 

possibilitando o fluir no envolvimento de ações que usualmente não são realizadas no 

cotidiano. 

Ainda em relação aos finais de semanas, outra descrição revelou a autofruição 

sentida por um participante:  

 

 
O terceiro cenário representa os momentos de finais de semana, quando me 

dedico ao estudo, e também (como escolha própria: não posso tomar banho 

no açude) aproveito bastante a piscina. Quando fica muita gente da minha 

turma é melhor ainda, pois nos divertimos muito! O último final de semana 

que fiquei, passamos todo na piscina, sempre juntos. Foi muito bom para 

diminuir... desestressar! (SOLO G. L. F., 2008). 
 

 

Essa descrição mostra um desejo pessoal e uma escolha própria do estudante 

residente ao procurar realizar uma ação que lhe faça bem, envolvendo sua emoção, o que vem 

materializar de forma clara a autofruição nas atividades de final de semana.  

As propriedades ludopoiéticas apresentadas pelos participantes deste estudo foram 

evidenciadas no período de permanência na moradia estudantil, principalmente nos intervalos 

de aula, à noite e em finais de semana. Essas propriedades participam do processo da 
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autoformação ludopoiética e da autoformação humanescente desses estudantes, 

possibilitando-lhes se reinventarem a todo o momento com alegria, com beleza e plenitude, a 

própria vida. Toda essa dinâmica vivenciada no cotidiano escolar, por meio das sementes do 

lazer lançadas e expressas nos cenários do jogo de areia traz, portanto, uma imensurável 

contribuição para o processo da autoformação ludopoiética desses adolescentes, sendo 

vislumbrados, hoje, como solos férteis para novas semeaduras. 

Mediante as análises das propriedades ludopoiéticas como fenômenos emergidos nas 

vivências do lazer praticadas no tempo livre dos adolescentes, a autofruição, tornou-se mais 

evidente dentre as atividades de lazer desenvolvidas no período da noite.  



 

 

5 A EXPANSÃO DAS VIVÊNCIAS LUDOPOIÉTICAS  

 

 

 

Fonte: Gabriela Pereira 
 

 

 

 

 

Mãos de semeador... 

Afeitas à sementeira do trabalho. 

Minhas mãos são raízes procurando terra. 

Semeando sempre 

Cora Coralina 
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A imagem de abertura deste capítulo construída na caixa de areia representa a 

expansão das vivências ludopoiéticas no ambiente escolar. Nela materializaram-se os 

etnofenômenos, nas suas variadas formas de encaminhamentos adotados pelos estudantes 

durante a realização das vivências de lazer. Destaca-se que a identificação desses princípios se 

deu a partir dos fenômenos suscitados nas experiências vividas durante o período de 

permanência dos estudantes na moradia estudantil, especialmente vivido no período da noite, 

intervalos de aulas e finais de semana.  

 

 

5.1 O PRINCÍPIO ETNOFENOMENOLÓGICO DA EXPERIENCIALIDADE 

 

 

O primeiro e o mais evidente dos princípios etnofenomenológicos visualizados nas 

vivências de lazer é o da experiencialidade. Essas vivências revelam variadas formas de 

resolução de problemas da vida na dinâmica contínua nas relações interpessoais dos 

residentes na moradia estudantil, com relação da inclusão da perspectiva do lazer na vida dos 

estudantes dentro e fora da instituição. 

O princípio da experiencialidade resvela-se por meio da expressão dos sentimentos., 

Destaca-se que ao desfrutar a experiencialidade ludopoiética os estudantes residentes foram 

estimulados a sentirem o que aprenderam, a viverem o conhecimento, o que permitiu que este 

se tornasse mais significativo e acessível. Dentre as situações materializadas, que mostram as 

repercussões da experiencialidade no processo de autoformação e autoprodução do lazer 

encontra-se a culinária. Observemos a fala do Solo A.C.M. (2010) quando questionada sobre 

as vivências do lazer fora da escola e a relação desta com a experiencialidade:  

 

 
Nunca pensei que pudéssemos aprender cozinhando, mas percebi o quanto é 

rica a experiência quando estou em casa fazendo uma lasanha pra dividir 

com o namorado, ou com a família. É engraçado, pois fazemos relações 

entre o que fazemos e o que vivemos em nosso cotidiano. A experiência 

torna-se ainda mais prazerosa quando a ela acrescente-se uma boa música. 

 

 

Como podemos perceber, a experiencialidade possibilita a vivência dos saberes, 

legitima o conhecimento teórico aprendido em sala de aula e nos demais espaços 

educacionais, bem como permite a criação de novos conhecimentos por meio da interação 
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com outros meios e outras pessoas. Como afirma Certeau (1994, p.271), “cozinhar envolve 

um volume complexo de circunstâncias e dados objetivos, onde se confrontam necessidades e 

liberdades, uma confusa mistura que muda constantemente e através da qual se inventam as 

táticas [...]”. Por esta razão destacamos a importância da experiencialidade na vida cotidiana 

do indivíduo.  

Redescobrindo novos solos, nos deparamos com a semente do ecoturismo, nela a 

experiencialidade tornou-se evidente quando o Solo A. A. A. (2008) construiu seu cenário no 

Jogo de Areia (Figura 10) e assim se expressou: “É uma satisfação inigualável os momentos 

livres nos banhos de açude sempre perto da mãe natureza, com esse contato enriquecemos as 

experiências, aprendemos respeitar a natureza e os que dela dependem”.  

 

Figura 10: Cenário Construído pelo participante Solo A. A. A. (2008) simbolizando os momentos 

livres que trouxeram alegria e prazer, no período de permanência em Moradia estudantil. 

 

 

Fonte: Pereira (2009). 

 

Ao vivenciar o ecoturismo, os sujeitos experienciam e vivem seu corpo e suas 

sensações de diferentes formas (BARBIER, 2003), isso porque ao se relacionar com a 

atmosfera ambiental os sentidos ficam aflorados, permitindo que os estudantes apurem a 

audição, desenvolvam sua tatilidade, apreciem paisagens, desvendando a beleza do meio. 

Ainda nas vivencialidades do ecoturismo junto as áreas verdes, muitos estudantes 

manifestaram atitudes de fruição, que demonstram o prazer de se envolver consigo mesmo e o 

de descobrir a amplitude da mãe natureza. Destacamos aqui este depoimento: “A experiência 

do lazer proporcionado naquele dia no Parque das Dunas foi um momento ímpar, uma vez 
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que a trilha, o envolvimento com a sensibilidade daquelas “bolinhas”, foi excelente” (SOLO 

H.S.M., 2008). 

Nesse momento de formação ludopoiética fora do ambiente institucional visualiza-se 

como é possível o indivíduo construir um conhecimento de si próprio, além de proporcionar 

um comprometimento com a preservação do meio ambiente. Desse modo, os sujeitos são 

levados a desenvolverem o sentimento da solidariedade, tornando-se co-responsáveis pela 

preservação do ambiente e da vida. Para Moraes (2003), a vida é uma experiência de 

constante aprendizagem, na qual são construídas novas realidades e novos saberes. Dessa 

forma, ainda se descobrem pertencentes a um mundo de possibilidades e concretudes, no qual 

aprendem constantemente. 

Adentrando no mundo das imagens, por meio da semente do cinema, realizado nos 

finais de semana ou no período da noite, a experiencialidade ganhou novas proporções, agora 

não apenas sentia-se, mas imaginava-se, criava-se, fantasiava-se. O tempo era o de visualizar 

novas cores, experiências, refazer-se mediante ao que a priori não passava de ficção.  

O aprender, o conhecer revelava-se no momento em que os sujeitos expressavam 

suas emoções, extravasando sensações e sentimentos suscitados pelo jogo de imagens na 

televisão ou nas telas do cinema. Como demonstra o Solo A.C.O. (2008), assistir filmes 

tornou-se uma prática significativa com a qual os participantes internalizavam conhecimentos 

que lhes permitiam o desenvolvimento de princípios morais e éticos necessários a boa 

convivência social e, principalmente, ao crescimento pessoal de cada um deles 

 

 

As tardes de sábado e domingo que nos reunimos para pegarmos a pipoca e 

sentar na poltrona para assistirmos a filmes que ora nos proporcionavam 

momentos de riso, ora de aventura e os demais gêneros, todos eles de muita 

importância para o nosso crescimento moral e espiritual. Sem querer nos 

colocávamos no lugar dos personagens e isso nos levava a pensar na 

resolução de nossos problemas (SOLO A.C.O., 2008). 

 

. 

Como podemos observar ao vivenciarem o cinema os estudantes integravam-se as 

novas realidades, já que experienciavam o papel dos personagens. Nesse processo, eles 

recriavam-se e buscavam resolução de seus problemas, por meio do exemplo assistido. Em 

muitos casos, o cinema tornou-se um instrumento mediador e incentivador das 

transformações. Para Fernandes e Siqueira (2010, p.102), “ o cinema pode ser entendido como 
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um produto cultural gerador de significados e entendimentos sobre o que é ou não aceitável 

em relação aos comportamentos e papéis que o indivíduo assume na sociedade”. 

Afirmamos, por meio da análise dos registros que as variadas linguagens e 

expressividade adotadas nas telas do cinema mostram como as experiências favorecem o 

sentido de beleza e aproximam as pessoas, e os estimulam nas ações, como destacado pelo 

Solo A.C.O. (2008) na construção do Jogo de Areia: 

 

 

Os bancos menores é a nossa sala de estar, onde nos reunimos para assistir 

TV, representa o “cine” improvisado da EAJ. Lá nos sentimos felizes, pois 

somos nós mesmos e ao mesmo tempo outros. Nos encontramos num tempo 

presente e logo em seguida num passado ou futuro ainda distante. É muito 

bom! Assistimos ótimos filmes. 

 

 

Percebe-se que a experiencialidade evidenciada a partir do cinema possibilitou ainda 

estabelecer relações intergeracionais uma vez que os temas assistidos provocam discussões 

entre pessoas de faixa etárias distintas, como professores e estudantes, dentro e fora do 

contexto escolar. Ao assistir os filmes, o estudante passa a assumir novas posturas, tornando-

se mais sensível e criativo, uma vez que seu pensamento passa por transformações interiores 

que o fazem refletir criticamente. Para Bohm e Peat (1989, p. 226), “espectador ao mesmo 

tempo apaixonado e sensível será capaz de explorar novas ordens generativas dentro da sua 

mente e corresponder aos vários indícios presentes no papel ou tela”. 

Com a semente dos Jogos Esportivos também foi possível visualizar as repercussões 

do valor da experiencialidade, principalmente por se tratar de uma prática que por si exige a 

congregação entre o fazer, o ser e o conviver.  

Essas repercussões tornaram-se evidentes nos depoimentos dos estudantes que 

afirmaram a sua relevância no processo de formação individual, quando necessitaram 

amadurecer, construir e respeitar regras; desafiar-se, bem como no processo de formação do 

sentimento de coletividade, com o qual definiram equipes, consolidaram o espírito de grupo 

por meio dos incentivos e ajuda mútua. 

Como podemos verificar na fala de Solo F.G.D. (2010), os jogos auxiliaram esses 

adolescentes a se reconhecerem e a reconhecerem o valor do outro, entendendo a 

especificidade de cada ser, bem como, identificando os sentimentos e sensações por eles 

suscitados: 
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O fato de estar junto aos meus colegas, nas atividades de lazer, como os 

jogos esportivos, me ajudou muito a me desinibir e a interagir mais com eles. 

Isso me fez perceber as diferenças e semelhanças entre eu e os outros, e com 

isso melhorar minha forma de vê as pessoas. Acho que me tornei mais 

sensível. 

 

 

As semelhanças e diferenças entre as pessoas, as regras estabelecidas e a recriação 

das mesmas foram motivos para que os partícipes deste estudo pudessem construir outras 

perspectivas em torno de si mesmo e das pessoas do seu entorno, favorecendo desta forma o 

convívio em grupo e a sua relação com o mundo. 

Nesse mesmo sentido, para o participante Solo P.S.J. (2010), “ as vivências com os 

jogos, principalmente o voleibol e o basquetebol experienciadas foram muito importantes para 

perder a minha timidez e me relacionar melhor com as pessoas, pois antes eu não tinha tanta 

facilidade para me entrosar”. 

Com isto constata-se que a experiencialidade materializada nos jogos esportivos foi 

um divisor de águas no que se refere às atitudes e forma de relacionar-se consigo mesmo e 

com os pares no convívio escolar e consequentemente fora desta. 

Podemos ainda destacar a experiencialidade nos momentos das festas, quando os 

residentes têm a possibilidade de se expressar nas variadas linguagens. Pensam, agem, 

interagem, produzem e brincam. Estabelecem critérios de organização, participação e até 

avaliam o processo. Vivem no cotidiano a tarefa de gerir, planejar, executar.  

Durante as festas, na fase de preparação o estudante se organizava, experienciando o 

fazer não apenas do estudante, mas o do organizador, do administrador, do vendedor, 

animador e líder de grupo. Nesses momentos eles também revelam a importância do 

experienciar o trabalho em grupo no seu processo autoformativo, capaz de respeitar a opinião 

do outro e estabelecer uma relação harmoniosa para alcançar o sucesso esperado. 

O participante Solo P.S.J. (2010) conta-nos um pouco sobre a experiência estética, 

ou seja, a experiência de ser um organizador e expõe a responsabilidade e o cuidado com o 

outro. Tais atitudes apesar de intrínsecas a alguns participantes puderam ser afloradas por 

meio das vivências do lazer. 
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Como organizador, minha turma este ano organizou muitos horários de lazer 

para o pessoal da escola. É meio trabalhoso, porque tipo assim... sempre tem 

um planejamento. Se a festa for numa quarta-feira, por exemplo, desde o 

inicio da semana ou mesmo uma semana antes a gente se organiza; precisa 

saber o que fazer, Como fazer? E para que fazer? Já que o público alvo 

mesmo é o aluno interno, já que eles são os que têm mais facilidade para 

participar. Sempre escolhendo as músicas que agrada a uns e outros, já que 

tem muitos grupos na escola, muito gosto musical... a gente sempre 

misturava os ritmos para agradar a todos e para que as pessoas pudessem 

interagir. 

 

 

Em consonância com este participante, Solo F.G.D. (2010) acrescenta: 

 

 

Fazendo parte da comissão organizadora de uma festa tinha que animar o 

pessoal para ir às festas, porque algumas vezes coincidia a festa com o 

período das provas, então ficava um clima mais tenso, as pessoas com receio 

de ir participar.mas no final elas sempre iam para desopilar. 

 

 

Como podemos observar nessa vivência,  os organizadores exerciam diferentes 

papéis, comprometendo-se com o espaço, com o outro e consigo mesmo. Nas festas o 

interagir com os colegas, tocá-los nos momentos das danças, permite a aproximação entre os 

sujeitos, favorecendo a construção do sentimento de reciprocidade, comprometimento e 

respeito às diferenças.  

Ainda em relação à experiencialidade, o Solo A.P.M. (2010) faz uma relação entre as 

experiências vividas na Escola Agrícola com o processo de aprendizagem: “Jundiaí
15

 me 

ensinou a viver com mais vida, pois aprendi por meio dela. Hoje sei que conheço mais porque 

vivi e não porque o Português e a Matemática me ensinaram” 

Como podemos constatar, os diferentes processos da experiencialidade impulsionam 

os estudantes a recriarem sua forma de agir e atuar no cotidiano escolar e na vida fora da 

escola. Estes tiveram que se tornar sensíveis às suas capacidades criativas e explorar suas 

potencialidades corporais, atuando e desempenhando diferentes papéis. Isso permitiu que os 

estudantes se reconheçam e amplie as formas de comunicação com o mundo. 

 

 

 

                                                 
15

 Jundiaí se refere à Escola Agrícola de Jundiaí, onde foi desenvolvida esta pesquisa. 
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5.2 O PRINCÍPIO ETNOFENOMENOLÓGICO DA INDICIALIDADE 

 

 

Este segundo princípio etnofenomenológico evidenciado nas vivências do lazer e no 

processo autoformativo ludopoiéticos dos participantes, refere-se à utilização dos sinais 

lingüísticos, desenvolvam a capacidade de ir além das informações que lhe são concedidas. A 

indicialidade está imbricada com a criatividade, já que no contexto da moradia estudantil e 

das festas, os estudantes constroem seu vocabulário, tornando comum a comunicação entre os 

participantes das vivências.  

Nas vivencialidades da culinária, a indicialidade foi evidenciada por meio dos 

diálogos mantidos, troca de experiências, receitas e palpites entre os estudantes. Nesse 

momento era possível perceber que o dialogo efetivava-se nas entrelinhas, como podemos 

verificar: “Os pratos que fazíamos nas tardes de culinária nos deixava felizes, mas ao mesmo 

tempo admirados, pois nunca sabíamos ao certo como seria o produto final (risos). Mas o 

importante foi mesmo colocar a mãos na massa!” (SOLO, R.S.N., 2010). 

Apesar da arte de cozinhar ser uma ação cotidiana, para os estudantes esta 

vivencialidade ficava restrita aos momentos de final de semana, nos quais tinham a liberdade 

de criar suas receitas e sabor pratos diferentes dos habituais. A culinária ludopoiética 

contribuiu de maneira surpreendente na vida dos residentes revelando talentos para esta arte e 

aguçando paladares.  

Ao compreendermos o sentido da indicialidade na etnofenomenologia, apresentamos 

ainda destaques que foram visualizados no cenário do Jogo de Areia (Figura 11) e nos 

depoimentos dos residentes ao vivenciarem o ecoturismo, uma vez que as expressões indiciais 

ficaram revestidas de significados:  

A expressão “ficava” quis revelar uma situação de intimidade naturalmente ocorrida 

entre os residentes, muitas vezes declarando um compromisso de namoro ou apenas um 

rápido envolvimento amoroso. Essa atmosfera lúdica e afetiva criadas nesta ecovivencialidade 

traz oportunidade para os indivíduos se conhecerem melhor a si próprios e aos outros, 

fortalecendo os laços afetivos na convivência coletiva. 
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Figura 11: Descrição imagética no Jogo de Areia do participante Solo A.L.S. Os banhos no açude que 

de vez em quando tomávamos na escola, nos deixavam em contato direto com a natureza. Era 

maravilhoso! Aproveitava sempre para relaxar com meus e amigos e quando possível “ficava” com 

minhas colegas (risos)  

 

 

Fonte:  Pereira (2009). 

 

A expressão indicativa nessas falas demonstra a importância do bem conviver e das 

marcas grafadas pelo outro na corporeidade humana. Ao se evidenciar os sentimentos de 

admiração e reciprocidade, junto a esses residentes, emergia a sensação de bem-estar, uma 

vez que eles se sentiam alegres, levese acolhidos. Sendo assim, podemos afirmar que os 

sujeitos vivem o fluxo nas relações. 

 

 

Esta sensação de bem-estar com a vida acontece quando sentimos prazer por 

estarmos envolvidos por inteiro em alguma atividade que nos interessa. O 

fluxo é importante não apenas pelo prazer que sentimos no momento em que 

estamos vivenciando um determinado processo, mas principalmente, porque 

ele desenvolve a confiança individual e melhora a auto-estima, o que permite 

o desenvolvimento de competências e habilidades importantes para a vida 

pessoal, bem como para o desenvolvimento da própria humanidade 

(MORAES, 2003, p. 65) 

 

 

Em relação a semente dos Jogos Esportivos, a indicialidade foi evidenciada nos 

discursos mantidos pelos estudantes nas jogadas realizadas durante as partidas de futsal ou 

voleibol e, até mesmo, entre aqueles que ficavam assistindo a disputa e tecendo seus 

comentários. As palavras ou os termos adotados pelos mesmos mostram o quanto as 
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expressões indiciais estão imbricadas no dia-a-dia e nos diferentes contextos de vida, bem 

como, as intenções com que essas expressões são adotadas. Observemos a fala a seguir:  

 

 

As partidas de futsal amistosas com as outras turmas, visto que era “massa”, 

claro e nítido era o tamanho prazer por estar naquele momento dividindo a 

alegria naquele lazer com os demais colegas, que naquele ambiente se 

encontravam jogando ou apenas assistindo (SOLO F.E.P., 2008). 

 

 

Verificamos que o termo “massa” adotado por este participante, traz um sentido de 

algo interessante, que o mesmo naturalmente sintetiza por um adjetivo. Ele traz o sentido de 

algo motivador e estimulante e demonstra a satisfação do estudante em participar dessa 

atividade. Na linguagem cotidiana esta palavra tem um sentido ordinário facilitando a 

compreensão das pessoas. Quando questionada sobre os sentimentos que se tornavam 

evidentes nas festas realizadas na escola, em um dado momento, Solo F.G.D (2010) utiliza o 

termo específico “podre”, para explicitar uma das situações vivenciadas: “Ah!Eram os 

melhores possíveis, pois depois das festas a gente ficava descobrindo os podres das pessoas”. 

Ao utilizar o termo “podre”, o residente determina um novo significado, contrário ao 

sentido utilizado formalmente. Para Solo F.G.D. (2010), a expressão “podre” relaciona-se a 

peripécias, travessuras e situações inusitadas vivenciadas pelos estudantes residentes durante a 

realização das festas, estando relacionada, portanto, com algo positivo e divertido. 

Em outro contexto, na primeira fase constitutiva da festa, a fala do Solo A.P.M. (2010) 

evidencia a indicialidade, quando se questiona acerca de como se dava a sua preparação para 

as festas: 

 

 

Preparava o espírito, pensando sobre quando ou como ia ser a festa, tinha 

que pensar na roupa, maquiagem, cabelo, bem como, nas coisas que 

precisava fazer para poder ter condições de estar na festa. Era uma 

preparação mais espiritual. 

 

 

Mais uma vez emprega-se uma expressão comum ao vocabulário da língua 

portuguesa de forma específica. Aqui, a preparação voltava-se para um processo de 

renovação, de abertura para o novo e não propriamente para confecção de algo.  



200 

 

Destaca-se que a indicialidade é um princípio relacionado a linguagem que permite a 

criação de termos e gírias, criando condições da pessoas se inserir a um grupo social, 

principalmente, porque nessa faixa etária e convivendo num ambiente coletivo, torna-se 

comum que os adolescentes construam e ou recriem expressões para estabelecer a 

comunicação com seus pares. 

Destacamos a importância da indicialidade no processo autoformativo dos 

indivíduos, pois ela permite que o ser humano se aproprie de expressões, recrie seu 

vocabulário, estabelecendo uma nova forma de pensar, de se expressar e de se comunicar com 

o mundo. De acordo com Morin (2007), para reformar o pensamento é necessário também 

reformar a linguagem. Para o autor, “as palavras nascem, deslocam-se, tornam-se nobres, 

decaem-se, são pervertidas, perecem, perduram, as línguas evoluem modificando não apenas 

o vocabulário, mas também as suas formas gramaticais ou sintáticas” (MORIN, 2007, p.37). 

Dessa forma, para romper com antigos paradigmas, torna-se imprescindível utilizar novas 

expressões, permitindo a construção de novas identidades e de grupos sociais. 

Como podemos observar, a indicialidade está relacionada ao jogo de palavras e a 

vida. É encontrar novos sentidos e significados para o que experienciamos. É nomear de 

maneira criativa e inovadora as novas experiências, entendendo que recriamos a nossa 

realidade. Ressalta-se que a indicialidade revela a noção de incompletude. Nenhuma palavra é 

estanque, os significados são carregados de histórias de vida, de subjetividade, adequando-se 

a realidade de cada sujeito que a utiliza. 

. 

 

5.3  O PRINCÍPIO ETNOFENOMENOLÓGICO DA REFLEXIBILIDADE 

 

O terceiro princípio etnofenomenológico é o da Reflexibilidade. Este diz respeito à 

elaboração do pensamento do indivíduo a partir dos fenômenos suscitados nas vivências 

ludopoiéticas. Aqui, destacamos as implicações desse princípio nas sementes da culinária, do 

ecoturismo, do cinema, dos jogos esportivos e da festa.  

Quando destacamos o princípio da Reflexibilidade com a vivência da culinária, 

observamos evidências em diferentes momentos de fluxo. Os estudantes envolviam-se 

profundamente com a experiencialidade, comprometendo-se com a organização e a execução 

da mesma. Apesar dessa implicabilidade com a prática, observamos que essa atividade 

transcendia o fazer, envolvendo o desenvolvimento do ser, isso porque ao vivenciá-la os 

sujeitos paravam para refletir sobre as sensações sentidas. 
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Tal fato se mostra quando o estudante registrou seu pensamento no cenário do Jogo de 

Areia (Figura 12): 

 

Figura 12: Cenário do Jogo de Areia sobre a reflexibilidade: “Nos fins de semana, quando faço meu 

café da manhã, ao meu gosto e temos mais tempo para comermos sem pressa. Assim, fico mais 

relaxada e torna a nossa refeição mais saborosa, por compartilhar com minhas amigas no final de 

semana”  

 

 

 

 

Fonte: Pereira (2009). 

 

 

A Reflexibilidade ressaltada no depoimento da Figura 12, se respalda nos estudos de 

Csikszentmihalyi (1999, p.40) quando destaca a importância da implicabilidade para se atingir 

um estado de fluxo. O autor lembra que “o fluxo é relatado quando uma pessoa está 

realizando sua atividade favorita: jardinagem, ouvir música, jogar boliche, cozinhar uma boa 

refeição”.  

Nota-se que sem a reflexibilidade o Solo A.C.H. poderia continuar a usufruir do 

momento de alimentar-se de forma mecânica, no entanto, quando resguarda-se e passa a 

pensar sobre esse momento, o ato ganha novo sentido, tornando-se mais saboroso e por 

conseguinte mais significativo. 

Na semente do ecoturismo, quando os estudantes desfrutaram de momentos singulares 

próximos a natureza, a Reflexibilidade também foi ressaltada, fomentando momentos de 

reconhecimento e de aprendizagem:  
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Tive uma sensação de harmonia e bem-estar durante e após a caminhada no 

Parque das Dunas. O fato de ficar próximo a natureza me levou a pensar em 

algumas situações vividas e a buscar soluções sem ter que carregar qualquer 

peso sobre mim. A natureza me trouxe a tranqüilidade que eu precisava 

(SOLO, H.S.M., 2008). 

 

 

Parar para refletir acerca da experiencialidade junto à natureza, caracterizada pelo 

sentipensar, evidencia a tomada de consciência. Nesse caso, o estudante na medida em que se 

conscientiza, desvenda a plenitude do meio e do humano, construindo um significado maior 

na sua vida. Tais observações se fundamentam quando Damásio (2004) afirma que as 

emoções ocorrem antes do pensar, apontando para a importância de um sentipensar, 

defendido por Moraes (2004). 

Ainda no ecoturismo se verifica que os estudantes passam a refletir sobre a ação do 

homem junto a natureza, os problemas que ele tem causado na vida dos seres vivos e do 

próprio humano, bem como nas ações que hoje podem ser desenvolvidas para amenizar esses 

problemas.  

Experienciando a semente do cinema, o Solo A.C.O. (2008) demonstra em sua fala a 

corporalização do princípio da reflexibilidade, na medida em que o mesmo passa a pensar 

sobre o aprendizado que essa vivência lhe possibilitou: “Para assistirmos os filmes que ora 

nos foi proporcionado, com momentos de risos, com filmes de aventura e os demais gêneros, 

todos eles de muita importância para o nosso crescimento moral e espiritual”. 

A relação estabelecida pelo estudante entre o filme e o seu desenvolvimento pessoal 

mostra que por meio da linguagem audiovisual também é possível promover um processo de 

reconhecimento e de autoprodução, pois os sujeitos ao refletirem sobre a atuação dos 

personagens, suas histórias, terminavam realizando relações com circunstâncias por eles 

vividas.  

Ainda se tratando deste princípio, a partir das sessões do cinema ocorrido na escola, 

outro estudante destaca: “O cinema é uma das melhores formas de lazer que temos hoje na 

EAJ” (SOLO, J.A.K., 2008).  

De maneira geral, esses depoimentos advêm de uma prática na qual é possível 

concretizar a perspectiva para uma autoformação. Quanto a construção deste processo, 

Dumazedier (1999) enfatiza sobre a necessidade desses espaços criativos para uma efetiva 

interação do indivíduo com o meio e sua autoformação. 

Destacando ainda o princípio etnofenomenológico da reflexibilidade, outro estudante 

residente, demonstra a construção de uma consciência crítica, se deu ao longo do período que 
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vivenciou as variadas manifestações do lazer, particularmente o cinema, revelando sua 

influência para o seu crescimento e desenvolvimento. 

 

 

A partir dessas atividades vivenciadas, passei a transformar meus momentos 

de lazer em momentos de produção cultural, intelectual e social, não mais 

vendo-os  simplesmente como forma de relaxamento e diversão.Tomo como 

exemplo minhas idas ao cinema, hoje assisto aos filmes nas tela do cinema e 

também em casa não apenas com o interesse em me distrair ou passar o 

tempo mas, procuro aproveitar esse momento de descontração para absorver 

algum tipo de conhecimento ou formar opiniões a respeito de algum assunto 

sem fazer disso uma obrigação ou algo desagradável e essa é a idéia das 

atividades lúdicas (SOLO M.D.N., 2010). 

 

 

Observamos na reflexão deste participante uma síntese de como a experiencialidade 

do cinema reúne várias possibilidades no desenvolvimento e bem-estar do ser humano, uma 

vez que essa vivência passou a fazer parte da sua vida em diferentes ambientes de 

aprendizagem, inclusive dentro da própria casa. No que se refere a este tipo de lazer, Camargo 

(1998) expressa que existe na contemporaneidade uma tendência de se aproveitar o tempo 

livre das pessoas dentro das próprias casas, o que o autor vem chamar de tempo livre 

doméstico. 

Quanto à vivência da festa, verificamos nas ideias apresentadas pelos estudantes 

residentes um claro conhecimento sobre a importância das mesmas como uma experiência do 

lazer no seu desenvolvimento integral. Observemos o depoimento: “Nas festas eu vi que 

nossa turma tem uma forte ligação entre uns e outros e que a distância que irá nos afastar ano 

que vem não acabará com nosso sentimento” (A.C.M., 2008). 

O pensamento apresentado pelo adolescente revela a sólida construção de ternura 

firmada entre os pares durante o convívio diário e especialmente durante as fases constitutivas 

da festa, pois foi na celebração que conseguiu formar uma opinião quanto a forte amizade 

criada entre o grupo. Nesse sentido, a festa como prática social possibilita ao indivíduo não só 

vivenciá-la, mas descrevê-la e compreendê-la como um evento importante para o crescimento 

individual e coletivo. Vejamos a descrição seguinte resultante da construção do cenário no 

Jogo de Areia: 
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O meu jogo de areia mostra uma das festas mais legais que participei aqui na 

escola. Foi o lual romântico que minha turma organizou junto com a 

professora Lígia. Logo no inicio foi a maior preocupação com as músicas 

pois o pessoal so gosta de dançar forró, e a turma queria outras músicas 

nessa festa. Depois de conseguir um dinheiro com a FETARN para ajudar a 

pagar o músico, tudo ficou mais tranquilo pra gente. Coloquei no cenário um 

momento que estamos no quarto nos produzindo, muitas brincadeiras e 

brigas acontecem nessa hora, mas depois a gente pede desculpa e tudo bem. 

A nossa festa foi maravilhosa, na área da piscina, onde ornamentamos com 

balões vermelhos, em formato de coração, fizemos cartazes de divulgação, 

chamamos a galera toda da escola e os professores, sem falar no seu Paulo 

que foi nosso convidado de honra, pois foi o niver dele. Foi muito 

descontraido a festa do lual, o músico tocou no violão músicas que nós 

pedíamos e outras que a gente não conhecia. O pessoal dançou e depois todo 

mundo tomou banho de piscina. Foi a maior animação! Trabalhamos muito 

para realizar essa festa, na culinária teve vários pratos gostosos como: 

“arrumadinho”, “bolo”, “torta de frango” e “churrasquinho” (A.C.O., 2008). 

 

 

Diante do pensamento exposto, verifica-se que a reflexibilidade autobiográfica e 

vivencial comporta uma gama de experiencialidades ocorridas na vida dos estudantes de 

maneira lúdica e sensível, podendo reafirmar a sua importância nas ações cotidianas das 

pessoas. 

 

 

5.4. O PRINCÍPIO ETNOFENOMENOLÓGICO DA AUTO-ORGANIZALIDADE  

 

 

O princípio da Auto-organizalidade pode ser visualizado nas diferentes vivências 

ludopoiéticas, uma vez que para experienciá-las existia, tanto por parte da professora 

coordenadora do projeto de lazer quanto pelos estudantes e demais colaboradores, um tempo 

de preparação, que na maioria das vezes repercutia em transformações e processos de re-

criação. 

Esse princípio encontra-se intimamente relacionado com o que Maturana e Varela 

(2001) denominam de Autopoiese, ou seja, capacidade de autoproduzir-se. Essa autoprodução 

pode ser destacada a partir da experiencialidade da semente da festa como uma vivência do 

lazer ludopiético. Ao vivenciarem os diferentes momentos que integram a festa, os residentes 

construíam novas possibilidades passando a integrar e a influenciar a própria estrutura física, 

biológica, psicológica e espiritual. 

Destacamos que os momentos vivenciados na preparação das festas indicam 

claramente a Auto-organizalidade pesquisada por Cavalcanti (2008), especialmente quando os 
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estudantes planejavam cada etapa a ser executada. Tal afirmação se materializa no seguinte 

depoimento:  

 

 
Como organizador, minha turma este ano organizou muitos horários de lazer 

para o pessoal da escola. É meio trabalhoso, porque tipo assim... sempre tem 

um planejamento. Se a festa for numa quarta-feira, por exemplo, desde o 

inicio da semana ou mesmo uma semana antes a gente se organiza; precisa 

saber o que fazer? Como fazer? E, para quê fazer?, já que o público alvo 

mesmo é o aluno interno, uma vez que eles são os que têm mais facilidade 

para participar. Sempre escolhendo as músicas que agrada a uns e outros, já 

que tem muitos grupos na escola, muito gosto musical... a gente sempre 

misturava os ritmos para agradar a todos e para que as pessoas pudessem 

interagir (SOLO P.S.J, 2010). 

 

 

Outro depoimento dado sobre a preparação das festas colabora para demonstrar a 

organização do grupo nessas vivências ludopoiéticas: “A gente se dividia em grupo, tantas 

pessoas na culinária, outros para arrumar, na limpeza, nas vendas das comidas” (SOLO 

A.P.M., 2010). 

Conforme revelou este participante, consideramos que a auto-organização se traduz 

pela divisão do trabalho, definição de procedimentos, interações e definições de papéis. Isto 

requer o desenvolvimento de habilidades como liderança, comprometimento, interesse, e 

responsabilidade com o que se realiza. 

Verificamos também que nas vivências das festas o princípio da Auto-organizalidade 

foi destacado desde o planejamento das ações a serem realizadas, até o seu encerramento, 

quando ocorre a reorganização do ambiente, como revela um depoimento a respeito dos 

sentimentos aflorados durante o processo de organização da festa: “O que mais sinto é uma 

preocupação em deixar o ambiente da festa propício para a festa, e para as aulas no dia 

seguinte” (SOLO J.J.S., 2010). 

A descrição de um participante expressa a preocupação na aparência e na estética 

para participar das festas: “Mostro o começo da minha preparação para a festa, no quarto 

feminino, quando todas se reúnem para escolher a roupa e maquiagem que vamos usar, 

fazemos a maior bagunça nessa hora!” (F.G.D, 2008). 

A Auto-organizalidade refere-se também  auma organização pessoal, evidenciando a 

maneira pela qual o estudante residente estabelece seu movimento interacional com as 

pessoas e como busca a sua própria organização no processo autoformativo na dimensão 

ludopoiética. 
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Nesse sentido, Maturana e Varela (2001) propõem a organização autopoiética como 

o mecanismo que faz dos seres vivos sistemas autônomos, capazes de autocriarem-se a partir 

do que vivenciam. O Solo F.G.D. (2010) nos demonstra isso quando  fala sobre sua 

preparação pessoal. Destaca o seu compromisso em se preparar para sentir-se bem e interagir 

melhor com os colegas. 

 

 

Na preparação da festa eu ficava responsável pela ornamentação, eu gostava 

de desenhar os enfeites, as frases e arrumar as coisas; E quando eu ia para as 

festas como convidada eu me arrumara todinha para vislumbrar na festa. Eu 

buscava mais esquecer e libertar mais o espírito, pois estava sempre saturado 

da rotina da escola. 

 

 

A Auto-organizalidade envolve, portanto, um refazer-se, um preparar-se para a 

dinâmica da vida. Leva-nos a uma intensa necessidade de construção e reconstrução das ações 

diárias. Para Moraes (2004), esta dinâmica fundamentada na Teoria da Autopoiese 

compreende que a vida e a aprendizagem não se separam, uma vez que também envolvem 

processos de auto-organização, de autoconstrução, nos quais a dimensão emocional tem um 

papel fundamental. Esta teoria que reconhece a inscrição corporal dos processos cognitivos e 

colabora para a construção de ambientes de aprendizagem propícios à construção de 

conhecimento e ao desenvolvimento de valores humanos.  

Além de presente na semente da festa, a Auto-organizalidade pode ser vivida durante 

os jogos esportivos, nos quais os estudantes preparavam seus uniformes e seu espírito para a 

competição. Na medida em que se auto-organizavam, os mesmos desenvolviam-se, já que 

necessitavam estabelecer relações e agir de forma ética, revelando os princípios educativos 

trabalhados na escola e na família. Nota-se ainda, essa organização no momento de 

estabelecimento e cumprimento das regras, evidenciada na fala do Solo A.P.M. (2010): 

 

 

Apesar de nem sempre concordar com o que o outro time queria, 

precisávamos atender ao que por nós mesmos tinha sido determinado, 

mesmo que na euforia do jogo fosse difícil entrar em acordo. A cabeça 

esquentava, mas tínhamos que esfriar a cabeça e continuar, respeitando as 

normas. 
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Da mesma forma, essa auto-organização era percebida na semente da culinária. 

Pensava-se não apenas nos produtos necessários para a preparação dos alimentos, mas no 

estado de ser que precisava está sendo evidenciado. Essa realidade mostrava-se no momento 

em que os estudantes, por estarem cansados optavam por pratos mais fáceis, como o 

brigadeiro e a pipoca, ou optavam por pratos que exigiam mais tempo e disponibilidade, como 

a lasanha, os cremes. “Quando estávamos cansados não encontrávamos vontade para realizar 

a culinária, embora estar junto dos colegas fosse bom. No entanto, quando tínhamos poucas 

atividades durante a semana, o desejo em realizá-la era forte” (SOLO, J. J.S, 2010).  

Pode-se constatar a Auto-organizalidade de forma efetiva na culinária, por ser uma 

ação que precede de alguns recursos e sequência para a suacriação, apesar de se saber que o 

resultado final dependerá também de outros fatores, pois “cada cozinheiro tem seu repertório, 

suas grandes árias de ópera para as circunstãncias extraordinárias e suas canções simples para 

o público familiar, seus preconceitos e seus limites, suas preferências e sua rotina, seus sonhos 

e suas fobias” (CERTEAU, 1994, p. 271). 

 

5.4.1 Revelando a auto-organizalidade nas festas ludopoiéticas 

 

Ao abordarmos esse princípio fizemos um destaque para analisar mais 

detalhadamente a auto-organizalidade evidenciada como fenômeno na semente da festa 

ludopoiética emergido da sua germinação e proliferação nos solos fertilizados. 

Nesta pesquisa procuramos compreender o significado da relação trabalho-jogo 

vivenciada pelos estudantes residentes durante os momentos de realização das festas e 

relacionado ao processo da autoformação ludopoiética, considerando o trabalho-jogo 

vinculado as etapas constitutivas da festa: a) Preparação da festa; b) Celebração; e c) 

Repercussão da festa.  

Para adentrar nesse território festivo, foram utilizados os cenários imagéticos 

construídos no jogo de areia, onde os participantes registraram os significados e os 

sentimentos atribuídos durante as distintas etapas do trabalho-jogo, os quais foram analisados 

à luz do referencial teórico sobre festa e sobre da ludopoiese apresentados neste estudo. 

 

a) Preparação da festa 

 

A celebração das festas seguiu uma estrutura formal, sendo dividida em três 

momentos distintos: preparação, realização e repercussão, independemente do tipo ou da sua 
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categoria. Nas festas tematizadas, observamos um aspecto bastante interessante na vida social 

dessa comunidade estudantil: o ritual que se iniciava muito antes da celebração.  

É preciso situar a comunidade estudantil em seu tempo, em sua cultura, em meio às 

referências que invadem seu imaginário. Este processo de preparação da festa expressa o 

envolvimento prazeroso como forma de determinar por si própria a finalidade de sua ação. 

Os organizadores assumiam papéis diferentes dos vivenciados no cotidiano escolar: 

eram levados a criar situações extraordinárias, que, gradativamente iam contribuindo para o 

desenvolvimento de autonomia individual e, consequentemente, da organização coletiva. 

Observa-se, por meio das descrições imagéticas do jogo de areia que a convivência 

saudável e alegre estabelecida entre os estudantes, nos diferentes momentos das festas, foi 

essencial para o desenvolvimento da perspectiva de autoformação humanescente. Assim, 

percebe-se que o espírito de cooperação e de alegria permeava as ações realizadas, como 

revela no cenário da Figura 13 e no depoimento: “O meu cenário representa o primeiro lual da 

turma [...] A turma se dividiu em três grupos, onde alguns meninos ficaram para carregar a 

mesa até o açude e fazer a limpeza, as meninas ficaram na cozinha e outras foram organizar 

outras coisas” (SOLO F.. E.P, 2008). 

 

Figura 13 – Cenário do Jogo de Areia que simboliza as etapas constitutivas da festa do lual – 
preparação, realização e repercussão. 

 

 
Fonte: Pereira (2009). 

 

As emoções que emergiam nas relações interpessoais entre os residentes como 

também o envolvimento e a responsabilidade foram outros dois aspectos fundamentais que se 
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destacaram no grupo organizador. Essas características constitutivas do trabalho de 

preparação que antecede a celebração da festa fizeram parte desses momentos extraordinários 

na vida desses residentes em moradia estudantil. 

Seguindo a estrutura da festa, o planejamento das atividades envolveu definição do 

local; escolha da temática; elaboração da lista de material necessário para a decoração do 

ambiente e para a confecção dos pratos; definição do cardápio e da equipe para a preparação 

dos pratos; definição das pessoas para desempenharem as diferentes funções, conforme 

declara esse participante:  

 

Antes de tudo, nós preparamos primeiramente a comida da festa na cozinha 

da escola, também discutimos sobre a organização do local do 

acontecimento. Depois de fazer todos os preparos e organização, as meninas 

vão para o alojamento feminino para se vestir apropriadamente para a 

ocasião, fazer o cabelo e maquiagem (SOLO G. R. O., 2008). 

 

 

Analisando a fala do Solo G.R.O. (2008), podemos observar que a fase de 

planejamento da festa como atividade integradora e lúdica estimula a convivência social, 

propiciando o aprendizado e a reflexão coletiva assim como desempenhando importante papel 

na estruturação emocional e social na relação com o outro, como processo intrínseco às 

vivências ludopoiéticas. 

Ainda nessa fase, outras atividades foram desenvolvidas para atender as 

necessidades específicas das festas realizadas, como a produção da ambientação dos espaços 

festivos. Destacamos a festa da “Calourada” de 2007 que exigiu dos organizadores a 

construção de artefatos para a decoração do ambiente e a elaboração de pratos de acordo com 

a temática, bem como a divulgação da programação na comunidade escolar, conforme é 

relatado por um dos organizadores: 

 

 
Recordo-me muito bem de uma festa que minha turma organizou para 

receber os novos alunos no segundo semestre de 2007. Essa festa nós 

chamamos de “Calourada”. Na preparação desta festa, cada aluno 

desempenhou um papel para que fosse um sucesso. Cada um assumiu uma 

tarefa: para fazer as compras dos ingredientes; para fazermos a comida e as 

bebidas; o material de decoração foi solicitado no almoxarifado da escola: 

outros colegas ficaram responsáveis pela arrumação e decoração do 

ambiente. Eu fiz parte da equipe responsável pela comida; elaboramos um 

excelente cardápio. Ao final, tudo aconteceu as mil maravilhas!(SOLO 

I.M.B., 2008). 
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As diversas vivências inseridas nesse processo de trabalho-jogo despertaram os 

estudantes para expressar suas emoções durante atividades tais como a troca de idéias; a 

tomada de decisões; adesão espontânea como colaboradores, possibilitando uma relação 

educativa envolvendo a festa, a ludopoiese e a autoformação humanescente no espaço escolar 

como mostrada na figura 14. 

 

Figura 14: Grupo de organizadores da festa decorando o ambiente; preparando o cardápio.  

 

  

Fonte: Pereira (2009). 

 

Observamos situações conflituosas entre os organizadores, porém neste contexto, 

entendemos o conflito como uma situação significativa que  contribue com o amadurecimento 

pessoal e do grupo, diante das necessidades de negociação, diálogo e escolhas vivenciadas na 

relação e no convívio social, como destacado no seguinte depoimento: “Apesar de todo o 

trabalho para ajeitar tudo, comida, churrasqueira, decoração e outras coisas mais, a satisfação 

foi boa. Nossa turma estava bem integrada, teve umas briguinhas entre alguns colegas, mas 

tudo se resolveu no final (SOLO H.S.M., 2008). 

Diante disso, o grupo se fortaleceu com vivência de situações conflituosas geradas 

no momento da tomada de decisões entre os membros da organização, pois “na perspectiva da 

dialética, e da pedagogia crítica, o conflito é inerente e necessário ao crescimento dos 

sujeitos” (PADILHA, 2007, p. 137). 

Percebemos também os cuidados especiais com a auto-imagem para participar da 

festa, representados nos cenários imagéticos do jogo de areia. É possível verificar a relação 

entre a percepção do corpo e a ludopoiese na preparação da festa. Tal preparação ocorria no 

a b 
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dormitório, desde a escolha da roupa, dos acessórios, das bijuterias, da maquiagem, do sapato, 

até o perfume, como é retratado no depoimento a seguir: 

 

 

Em baixo, onde tem uma cômoda e uma cadeira representa o quarto onde 

nos preparamos para as festas. As bonecas de palha são as meninas já 

arrumadas, esperando as outras duas que ainda estão fazendo escova; os 

pregadores representam a escova e o secador, e a bolacha é o que nós 

comemos antes de ir à festa. (SOLO Y. M. F., 2008). 

 

 

Tais atitudes demonstram  expectativas gerando contentamento, evidenciando que a 

festa altera o ritmo de vida dessas pessoas muito antes da sua realização, ressignificando o 

espaço habitado no cotidiano do residente. Nesses momentos, o quarto se transformava em 

um canteiro de histórias e de segredos, onde o estudante se reconhecia como ser único, mas 

não sozinho, onde partilhava ideias e ideais, onde seu espaço não era só seu, mas também do 

outro.  

No depoimento do Solo J.C.M., observa-se que a preparação da festa é uma etapa 

determinante para o sucesso ou não da celebração. A expectativa de quem a organiza, ou 

prepara, cria um estado emocional diferente daquele que apenas participa como integrante ou 

convidado, gerando uma sensação de antecipar no seu imaginário uma cena prazerosa e uma 

necessidade de criar espaços que possibilitem novos elementos para integrar uma nova cena. 

O momento de preparação da festa mobiliza o imaginário dos organizadores, possibilitando 

momentos de autofruição ludopoiética: 

 

 

Sinto uma ansiedade e até aflição, pensando se tudo vai estar bem. Nesse 

momento estamos todos no quarto, nos arrumando, passando roupa, tomando 

banho, passando perfume, mas têm aqueles colegas que apenas ficam 

observando, deitados na cama, pois preferem não participar da festa (SOLO 

J.C.M., 2008). 

 

 

Assim, observamos novas aprendizagens durante as ações planejadas e 

desenvolvidas; um melhor gerenciamento dos tempos de estudo e de lazer; maior 

comprometimento das pessoas com o espaço habitado; maior e melhor interação e convívio 

entre as pessoas; ampliação do poder de decisão; resolução de problemas e conflitos com 

maior autonomia e espírito cooperativo dos estudantes residentes. 
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b) A Celebração da festa 

 

O momento de celebração constitui a segunda etapa da festa como se pode apreciar 

na figura15. 

 

Figura 15: Momentos de celebração das festas do lual e Festa Junina. 

  

Fonte: Pereira (2009). 

 

 

É o processo que perpassa a beleza, o encantamento, a religação da presença do ser 

e estar no mundo, revelando a expansão das emoções e dos sentimentos de todos que 

experienciam a entrega prazerosa da participação na festa. Nas festas que promovemos na 

Escola foram realizadas as atividades previstas e outras não previstas como a participação de 

pessoas da comunidade que vivia nos arredores da Escola. Essas pessoas eram moradores, 

filhos e/ou parentes de funcionários ativos e aposentados da EAJ que se sentiam à vontade 

para participar das festas quando eram divulgadas.  

Essa participação gerou outro fato não previsto para as festas de lual: uma pescaria 

no açude. A pescaria aconteceu durante a festa do “Lual Nordestino”, quando muitos 

presentes afirmaram ter visto um “par de olhos”, bem brilhantes, identificando um jacaré nas 

águas escuras do açude. Tal fato gerou curiosidade nas pessoas e motivou-as a entrarem na 

água para capturar o suposto animal. Porém, após momentos de expectativas e mergulhos nas 

águas escuras, verificou-se que se tratava de um peixe, tendo sido capturado pelas pessoas da 

comunidade. Esse foi um momento de surpresa e ao mesmo tempo de aflição, pois todos 

ficaram admirados com a coragem daqueles homens, enfrentando um animal desconhecido 

em águas tão escuras. Isso nos leva a refletir que durante uma festa podem acontecer 

momentos de muitas surpresas, positivas ou negativas.  



213 

 

Esse tipo de interação sociocultural mostra que é possível conhecer e resgatar a 

cultura de um povo, possibilitando o reconhecimento da multiculturalidade existente na 

comunidade, principalmente considerando-se a diversidade de pessoas, por municípios do 

estado, que estavam representadas naquele ambiente escolar.  

A festa se materializou de distintas formas para os participantes deste estudo, como 

observamos na seguinte descrição imagética do jogo de areia: 

 

 
O cenário que fiz mostra as pessoas dançando, a nossa turma vendendo 

comidas, o carro do pessoal lá fora, e pessoas que moram nas 

circunvizinhanças do colégio. A festa demonstrada no cenário foi a 

organizada pelo 2º “U”, sendo realizada uma calourada de boas-vindas para 

a nova turma que entrou no meio do ano de 2008. Foi uma das festas na qual 

eu participei desde os preparativos até os momentos finais (SOLO A.L.F., 

2008).  

 

 

Em relação ao que ocorreu durante a festa, de des-ordem e de transgressão das 

normas vigentes, observamos nas pessoas um estado de euforia e de contentamento que 

podemos traduzir como autofruição ludopoiética. Este processo da ludopoiese diz respeito ao 

prazer, à alegria e ao fluxo vivido pelas pessoas de um modo singular. Os depoimentos a 

seguir mostram a manifestação da autofruição em situações simples, porém de maneira 

particular e lúdica, podendo alterar positivamente a forma de viver individual e/ou na 

coletividade: 

 
  

O que foi representado é só um pouco do que já vivi na EAJ. Não podemos 

nos esquecer da festa do ex-aluno, São João, eventos, calouradas, churrascos, 

dias no açude. Para mim, estes momentos não só são de diversão; nestas 

horas as pessoas se interagem, surgindo assim casais de namorados, grande 

amigos, enfim momentos marcantes de descontração para aqueles que 

estudam na EAJ (SOLO R. S. N., 2008).  

 

 

O depoimento do participante a partir dos cenários imagéticos fortalece  a 

importância de se viver a festa de forma descontraída e alegre, evidenciando-se o 

autorrespeito e a auto-aceitação nessa convivência coletiva em moradia estudantil.  

Como se pode observar, outra declaração reafirma o nosso pensamento quando se 

trata de adolescentes que estão em pleno processo de autoformação humanescente, revelando 

a autoconectividade nos processos ludopoiéticos: 
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Quando chego no açude tudo está ótimo! Se pudesse passaria a noite 

escutando música e ainda mais ao som do violão, que amo muito. A lua, 

sempre linda com o seu reflexo na água me faz sentir feliz e ao mesmo 

tempo triste porque as pessoas que estão lá comigo são muito legais, só que 

acabo me lembrando de pessoas que eu queria que estivessem comigo, mas 

não puderam... (SOLO J.V. P., 2008). 

 

 
 

Celebrar festas no contexto escolar possibilitou uma maior aproximação entre 

educadores e educandos fora do ambiente de sala de aula, favorecendo um conhecimento 

interpessoal pautado pela alegria, pelo respeito e pela descontração. Para Padilha (2007), 

desses momentos informais e festivos nascem ideias e propostas que podem ser efetivadas no 

futuro, dentro ou fora do ambiente escolar, ainda que às vezes, essas propostas sejam 

traduzidas em pequenas ações, porém importantes para a formação e autoformação do sujeito.  

A corporeidade dos adolescentes foi percebida de forma pulsante, nos gestos 

corporais, nas atitudes de conversa informal, no carinho entre eles, na troca de ideias, 

contribuindo para uma ressignificação da visão da instituição sobre a vida do educando e dos 

próprios estudantes residentes naquele espaço de convivência coletiva: 

 

 

O segundo momento representa a festa propriamente dita onde coloquei do 

lado esquerdo da caixa. Nós sempre chegamos juntas na festa, dependendo 

dos fatos ocorridos durante a festa, permanecemos juntas ou nos dividimos, 

se alguma vai ficar com alguém, dependendo da pessoa a gente apóia ou 

pede para ela pensar um pouco. Procuro me divertir o máximo possível com 

meus amigos ou outra pessoa, danço bastante nas festas da EAJ, e até agora 

não teve uma festa que eu saísse chateada, todas sempre foram bem legais. 

Quando fico cansada saio para sentar um pouco, ver a noite: o céu, a lua e as 

estrelas; e também para comer um pouco e conversar, brincar. Depois volto 

pra festa e, geralmente, eu aproveito até o final!(SOLO G.L.F., 2008). 

 

 

Em muitos aspectos, a celebração da festa trouxe um significado especial para o 

cotidiano dos estudantes residentes. Primeiro, por traduzir em um momento extraordinário na 

vida cotidiana dos residentes, possibilitando uma maior aproximação e novos encontros, pois 

“a festa é o espaço da novidade, do encantamento, da alucinação” (PEREZ, 2002 p.48). Nesse 

espaço de novidade e de beleza foi possível observar nos residentes o fluir das emoções e dos 

sentimentos, que na relação com os outros, fazia emergir a autoconectividade ludopoiética. 

Nessas tessituras poiéticas da ludicidade, lançamos olhares para a autoformação 

humanescente do ser jovem, em processo contínuo de transformação sistêmica e plural, 

irradiando harmonia e solidariedade como expansão da essência de si para o mundo.  
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Destacamos durante a celebração da festa o fenômeno humano da ludicidade, na qual 

cada estudante, a sua maneira, pode participar e se envolver nas situações criadas, nas 

brincadeiras, na música, na dança, na conversa, no namoro, podendo se sentir de corpo inteiro 

nessas vivências, transformando esse momento festivo numa manifestação distinta das 

experiências vividas no cotidiano, configurando uma singularidade que o participante se 

presenteou ao vivenciá-la.  

A ludicidade passa a ser compreendida como uma condição inerente ao 

desenvolvimento humano. Para Maturana e Verden-Zöller (2004), a ludicidade está implicada 

com a capacidade de amar e faz parte da complexa biologia que constitui o ser humano, 

possibilitando compreender a dinâmica sistêmica da vida. Desenvolver-se na ludicidade é 

tornar-se criativo, é produzir a entrega, a plenitude e a expansão do ser no mundo. 

Assim, como uma seiva que corre nos troncos das árvores ou como um gotejamento 

que irriga lentamente os solos férteis, a repercussão da festa irradiou para o ambiente escolar.  

 

 

c) Repercussão das festas  

 

 

São diversos os desdobramentos da festa na vida cotidiana dos residentes, no 

ambiente escolar. A vivência de novas experiências de lazer possibilitou assumir um novo olhar 

sobre seu próprio lazer, não só na moradia estudantil, mas também em outros espaços e momentos 

de sua vida. Observamos isso nas rodas de conversas ocorridas de noite, nos dormitórios e nos 

corredores da escola, durante os intervalos das aulas, o que revela um ambiente mais 

acolhedor para os estudantes. No espaço-tempo delimitado emergia a autoterritorialidade 

ludopoiética construída e nas relações interpessoais , que eram expandidas para outros 

territórios. 

Muitos comentários foram feitos pela comunidade estudantil sobre as festas na 

escola. Para a maior parte das pessoas dessa comunidade havia uma transformação 

acontecendo nos estilos de vida dos estudantes, particularmente dos que residiam na moradia 

estudantil. Sonhos e desejos se realizavam nessa dinâmica que rompia com um cotidiano 

previsível da rotina escolar, mas que era possível ser alimentada, mesmo porque a escola é 

um lugar de esperança sem espera (FREIRE, 2005). 

Durante as festas, foi possível visualizarmos a autofruição ludopoiética nas 

conversas informais e descontraídas; nos sorrisos; nas “paqueras” e nos “namoros”; nas 

danças; nos banhos de açude; nas brincadeiras de pombo-correio ou na apreciação das 
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músicas. Essas também foram experiencialidades reveladas pelos participantes da pesquisa 

nas descrições do jogo de areia, como a que segue: 

 

 

O pessoal gostou e nós comemoramos! Na vida de um aluno residente, essas 

festinhas significam um momento de descontração e de confraternização! A 

interação de todos nos torna mais amigos, nos aproximamos uns dos outros e 

sem falar dos momentos de alegria que as festinhas nos proporcionam... Para 

mim, as festinhas aqui na Escola me trazem sempre felicidade e alegria 

(SOLO G.C.R., 2008). 

 

 

A convivialidade proporcionada pelas festas expandiu-se na atmosfera do cotidiano 

escolar da moradia estudantil, fazendo aflorar a alegria dos residentes na corporeidade dos 

residentes e registrando na memória de cada Ser. Assim, aumentava sempre em cada um a 

vontade de se envolver e participar amorosamente daquelas festas realizadas na escola como 

também, fora daquele espaço institucional. 

O impacto provocado pelas festas revelou-se especialmente no campo afetivo, 

despertando a sensibilidade humana, fortalecendo os laços de amizade, fazendo os residentes 

supera a tristeza, muitas vezes motivadas pela ausência dos familiares e amigos, como 

também aliviar os conflitos surgidos nas relações interpessoais na moradia, como revelam 

alguns participantes nos cenários do Jogo de Areia:  

 

O lual no açude teve como objetivo socializar os alunos com outras pessoas 

e, ao mesmo tempo, ser uma forma de lazer. Para alguns alunos, trouxe 

sensações agradáveis e uma formação para se viver melhor, em harmonia. 

De uma forma ou de outra, muitas coisas foram desenvolvidas no lual, como, 

por exemplo, o descanso. Muitos alunos tiveram esse momento para 

desestressar e fazer uma higiene mental e social (SOLO, J.C.S., 2008).  

 

 

Observou-se também a importância das festas para uma maior interação entre 

educadores e educandos da escola que se mostravam de forma mais espontânea, falando sobre 

situações da vida cotidiana, muito diferente da postura tradicional em sala de aula. 

Destacamos o seguinte comentário: 
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Durante esse período que vivemos na EAJ, refletimos sobre muitas coisas, 

sobre as diferentes situações que passamos fora de casa, longe da família. 

Isso nos dá força para lutar, vencer e conseguir uma profissão, pois temos 

uma chance para estudar, coisa que nossos pais não tiveram nos anos 

passados. Essa condição, apesar de toda distância física deles, mas perto nos 

sentimentos do coração e afeto é que nos encoraja a seguir em frente. As 

festas realizadas aqui na escola nos trazem momentos de alegria, diversão e 

descontração. Facilita o nosso relacionamento com os colegas. É uma 

interação entre a escola e alunos onde todos aprendem (SOLO I.M.B., 2008). 

 

 

Desses momentos informais, porém educativos quanto os formais, nasceram boas 

ideias de projetos culturais e pedagógicos que poderão vir a ser materializados em ações 

futuras. Assim, a festa passou a fazer parte integrante do cotidiano das pessoas que fazem a 

EAJ, na sua imaginação, na expectativa da próxima festa e na memória dos estudantes.  

Após a realização das festas, observamos a partir das descrições imagéticas 

construídas no jogo de areia como também nas atitudes dos residentes mudanças 

significativas no comportamento na moradia estudantil, principalmente no que se refere ao 

relacionamento interpessoal que se revelam nos depoimentos a seguir: 

 

 

As festas organizadas na EAJ sempre nos trazem boas recordações, como 

por exemplo, as festas juninas de 2008, organizadas por nossa turma.[...] A 

importância dessas festas na minha vida, foram os momentos de 

confraternização com os amigos e, ainda, o aprendizado na organização da 

festa, tendo um melhor relacionamento com o grupo! (SOLO F. L. S., 2008). 

 
 

 

A sensação de bem-estar, de realização e de conversa consigo mesmo descrita nesse 

depoimento ressalta o próprio valor dessa vivência no cotidiano dos participantes do estudo. 

Trata-se de momentos de reflexão que o sujeito faz da ação realizada, fazendo uma 

autoanálise no contexto vivenciado. 

 

 

5.5. O PRINCÍPIO ETNOFENOMENOLÓGICO DA FILIABILIDADE 

 

O quinto princípio da Teia Etnofenomenológica denominado filiabilidade refere-se 

ao sentido de pertencimento que um sujeito assume perante o grupo que vive socialmente.  

No estudo em questão, o estudante que reside na moradia estudantil agrega valores 

no sentido de facilitar a sua inserção na coletividade. Assim ele passa a respeitar as normas 

estabelecidas no regime de internato, porque compreende melhor, como expressado no 
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seguinte depoimento quando questionado sobre o lugar que se sentiam bem acolhido na 

escola: 

 

 

O alojamento com certeza, porque foi lá onde morei por 3 anos e quando 

cheguei era muito novinha tinha 15 anos, para morar com pessoas que 

nunca tinha visto na minha vida.é difícil, porque conviver com pessoas que 

tem criação de diversos modos, da mesma faixa etária, mas foi muito bom. A 

gente se diverte mesmo existindo discussões (SOLO A.P.M. 2010). 

 

 

A superação das dificuldades inicialmente encontrada pelo Solo A.P.M. (2010), 

demonstra a importância do fortalecimento das interações interpessoais tão necessárias na 

convivência coletiva, considerando que o processo de auto-organização do indivíduo ocorre 

mediante diferentes contextos e obstáculos, pois como argumentam Maturana e Varela (2001, 

p. 57), “o ser e o fazer de uma unidade autopoiética são inseparáveis, e isso constitui seu 

modo específico de organização”.  

Outro depoimento revela também a auto-organizalidade emergido em outro contexto 

vivido:  

 

 

Sinto uma grande alegria quando estou com minhas amigas, paqueramos e 

conversamos muito com outros colegas. Me sinto tão bem na companhia 

delas, nesse ambiente. É como estivesse em casa, pois depois de três anos de 

convivência eu me sinto acolhida por elas. Desde o ano passado comecei a 

namorar com um colega e até hoje continuamos a namorar (SOLO F.G.D., 

2010). 

 

 

Observamos que o sentimento de pertencimento do individuo a um determinado 

grupo vai além de se submeter as regras estabelecidas pelo sistema, pois requer saber manter-

se em permanente estado de fluxo consigo mesmo, ponderando as situações e aproveitando ao 

máximo as amizades construídas socialmente. Isso se estabelece quando “as interações de um 

ser vivo no meio, dura necessariamente enquanto se conservem duas condições: a organização 

do ser vivo e a correspondência com o meio” (MATURANA e VARELA, 2001, p. 78).  

Salienta-se que o florescimento do sentimento de pertencimento existe quando ocorre 

uma aceitação ou uma compreensão das normas estabelecidas pela sociedade e pelo 

acolhimento demonstrado pelas pessoas. Isso implica para muitos estudantes residentes uma 

melhor adaptação ao local e às pessoas da sua convivência diária. Vivenciar a culinária, 

assistir aos filmes, desfrutar da beleza da natureza propiciado pelo ecoturismo, jogar com os 
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amigos e participar de festas possibilitaram o desvelamento deste sentimento, elevando a 

auto-estima e favorecendo a consolidação das relações interpessoais. 

O princípio etnofenomenológico da filiabilidade se materializou nas vivências 

lúdicas dos jogos de salão, uma vez que os mesmos ocorriam dentro dos alojamentos, 

particularmente no masculino, no horário da noite como revelado pelo Solo J. V. P. no seu 

cenário Figura 16. 

 

Figura 16: Cenário do Jogo de Areia construído para representar momentos de lazer vivenciados no 

dormitório pelo participante J.V.P. (2008). 

 

 

Fonte: Pereira (2009). 

 

Nesses momentos extrapolava-se o horário estabelecido para dormir na intenção de 

dar continuidade a vivência de alguns jogos, como revela o participante Solo J. V. P. (2008): 

 

Durante um ano e meio que tive nesta instituição de ensino, houve vários 

momentos de descontração, como por exemplo, quando ficávamos no nosso 

quarto além da hora permitida, para conversarmos com os amigos, jogando 

dama, dominó ou baralho [...]. 

 

 

Este depoimento mostra a confiança que os estudantes depositam uns nos outros, no 

sentido de manterem o silêncio, ocultando as transgressões das regras estabelecidas na 

moradia estudantil. Este fato é particularmente interessante, pois mostra que a existência da 
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cumplicidade na convivencialidade dos estudantes residentes pode favorecer o sentimento de 

pertencimento na sociedade.  

Em outro contexto vivencial, no ecoturismo, podemos destacar o princípio da 

filiabilidade quando o adolescente relata seus momentos de lazer no açude ou na cachoeira da 

escola. 

 

Dos lugares que temos aqui na escola e que ficaram sempre marcados em 

mim pelos alegres momentos vividos é a cachoeira e o açude. Apesar da 

proibição para frequentarmos é delicioso desfrutar das brincadeiras na águas 

com os amigos e também sozinho. Sinto-me como dono desse lugar e temos 

que cuidar para que outros colegas que estudarem possam também utilizar 

desse espaço natural (SOLO P.S.O., 2010). 

 

 

O sentimento de pertencimento aliado ao aspecto de preservação é nutrido por esses 

estudantes durante a sua permanência na escola e consequentemente expande-se para outros 

espaços da natureza.  

As sensações emergidas das vivencialidades provocam nos estudantes a 

corporalização de ações de pura beleza, cuidado e estética, uma vez que são capazes de não só 

verbalizar, mas de atuar para a transformação da sociedade de maneira dinâmica, sistêmica ou 

ecológica. Como ressalta Moraes (2008, p.18), devemos nos preocupar com “as questões 

afeitas da sustentabilidade ecológica, à cidadania planetária e ao restabelecimento dos 

vínculos com a vida, como consequências da evolução do pensamento, da inteligência e da 

consciência humana numa dinâmica integrada”. 

A filiabilidade evidenciou-se também na vivência da culinária experimental, desde a 

definição do cardápio, uma vez que os estudantes optavam em elaborar pratos comuns da 

região do nordeste brasileiro. Atribuímos tal escolha por parte da maioria dos participantes 

pela familiaridade com o tipo de comida, o que favorece a interação interpessoal, deixando-os 

em zona de conforto, aflorando sentimentos de auto-estima e de pertencimento a sua origem. 

Para Coulon (1995, p.48), “tornar-se um membro significa filiar-se a um grupo, a uma 

instituição, o que exige o progressivo domínio da linguagem institucional comum”.  

Ainda visualizando a filiabilidade como fenômeno na vida social dos estudantes, 

destacando os jogos esportivos, uma vez que se torna um espaço de convivência e de disputa. 

Por muitas vezes, os estudantes buscam a inserção nas diferentes modalidades esportivas, 

mostrando-se aceitos e, ao mesmo tempo, receptivo para acolher o outro.  
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Nos finais de semana quando fico na escola, costumo dormir mais um 

pouquinho, lavar minhas roupas e no período da tarde jogar voleibol com 

meus colegas, apesar de não saber jogar muito bem, a gente brinca, recria 

regras de acordo com o que a gente sabe fazer na quadra e se diverte muito 

(SOLO, J.S.S., 2010). 

 

 

Apesar dos jogos esportivos serem considerados práticas competitivas, pôde ser 

vivenciado com outro enfoque, no caso em questão, estes jogos passam a ser recriados pelos 

seus participantes transformando-os em jogos cooperativos, de cunho recreativo e solidário. 

Esta proposta propicia a integração de pessoas com diferentes talentos, idades e sexo, 

fortalecendo valores humanos tão essenciais na convivência coletiva. Sentimentos como a 

solidariedade e o respeito são construídos e fortalecidos nessas vivências lúdicas na escola, 

sendo possível ser extrapolados da esfera da escola bem como em outros contextos de vida. 

Outro exemplo que destacamos focaliza na festa denominada de “Calourada”. Esta se 

caracteriza pelo acolhimento alegre e afetivo dos estudantes que chegam à escola para estudar 

e morar. Nela os estudantes exercem efetivamente o papel de anfitriões como verdadeiros 

donos da casa, conforme revela este participante: 

 

A festa demonstrada no cenário foi a organizada pelo 2º “U”, sendo 

realizada uma calourada de boas-vindas para a nova turma que entrou no 

meio do ano de 2008. Foi uma das festas na qual eu participei desde os 

preparativos até os momentos finais. Todo mundo se divertiu bastante, 

dançando, namorando, além das turmas que estavam na EAJ conhecendo a 

turma que estava chegando. Foi uma festa muito legal! Muito forró para a 

galera dançar, onde os meninos chegavam perto das meninas e as chamavam 

para dançar. Alguns namoraram nessa noite. O mais difícil foi terminar esta 

festa, pois todos queriam mais um pouco. Mas infelizmente não foi possível, 

porque já passava da hora. Enfim, terminamos a festa. Todos foram para os 

seus quartos e a rotina continua até hoje...(SOLO, A.L.F., 2008). 

 

 

Vivenciar as festas fortalece o reconhecimento de si no grupo, aspecto importante na 

afirmação da identidade do adolescente. Esta vivencialidade ocorrida em momentos 

extraordinários, nas suas diferentes etapas constitutivas, atuou como um espaço onde os 

estudantes podiam escolher e executar o seu pensamento, revelando sua capacidade de 

liderança, de organização, de estética e de ética. Na convivência respeitosa, os adolescentes 

estabelecem limites no qual os territórios são respeitados, como demonstrado na seguinte fala: 
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Nossa turma estava bem integrada, teve umas briguinhas entre alguns 

colegas, mas tudo se resolveu no final. Durante a festa todo mundo se 

divertiu, teve até banho de piscina, mas nem todos cairam na água, acho que 

só o pessoal da minha turma. No final, foi outra trabalheira grande, mas 

todos estavam bem felizes, pois muitas pessoas participaram e gostaram da 

festa, até os professores da área técnica: José Roberto, Adauto, Robson e 

José Barros, sem falar no motorista da escola, seu Paulo que comemorou 

com a gente o seu aniversário (H.S.M., 2008). 

 

 

Manter acessa a chama do respeito, da amizade e da afetividade são aspectos visíveis 

nas vivências da festa e que deve ser propagado nos diferentes espaços educacionais, uma vez 

que por meio deles ocorre uma congregação de pessoas de diferentes faixas de idade 

favorecendo a relação entre as gerações, além de possibilitar o descobrimento de qualidades 

ocultadas no cotidiano escolar. Em outras palavras, a partir das festas na escola, o estudante 

revela qualidades que vivem adormecidas dentro de si, demonstrando suas fortalezas e suas 

fragilidades.   

A análise reforça a importância da criação de espaços de autoformação na vida das 

pessoas (DUMAZEDIER, 1999). Neste caso, na vida dos estudantes que vivem em moradia 

estudantil. Espaços esses que possibilitem a vivência do lazer, a experienciação, a reflexão, e 

que colaborem com o desenvolvimento do Ser na sua totalidade.  

 

 

5.6 O PRINCÍPIO ETNOFENOMENOLÓGICO DA ARQUETIPALIDADE 

 

O sexto princípio da abordagem da Etnofenomenologia é chamado de Arquetipalidade 

e traz a ideia da representação do campo vivencial por meio das imagens. No mundo de 

imaginação e de fantasias a vivencialidade do cinema e das festas foram as sementes que 

fizeram florescer com mais vigor o princípio da Arquetipalidade. Bachelard (2001, p.3) na 

beleza de sua poesia, nos presenteia quando exalta: “nas horas de grandes achados, uma 

imagem poética pode ser o germe de um mundo, o germe de um universo imaginado diante do 

devaneio de um poeta”. 

Assim, percebe-se a arquetipalidade envolvendo a realização de sonhos, a formação 

das imagens representadas nos cenáriosconstruídos no Jogo de Areia formados pelas 

miniaturas e as experiências de vida relatadas pelos participantes quando tratam, 

particularmente, sobre o cotidiano na moradia estudantil.  
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Para os residentes, assistir os filmes, algumas vezes, ocupava o espaço onde o tédio 

queria se instalar, principalmente nos finais de semana na moradia estudantil. De acordo com 

os estudantes, assistir as sessões de cinema era motivo para “viajar no tempo”, de assumir 

personagens inusitadas, de se transformar em heróis ou bandidos. Eram momentos de aliviar 

as tensões acumuladas no dia-a-dia, como expressa o participante Solo M.D.N. (2008): 

 

 

À noite ocorria o Cineaj de forma bem descontraída e também nos fins de 

semana, sendo muito bem aceito pelas pessoas, visto que elas reclamavam 

que não tinham o que fazer nas horas vagas. Os filmes nos proporcionaram 

alegrias com o final feliz, ou até mesmo tristeza quando algum casal não 

acabava junto. 

 

 

A imagem é um elemento essencial nas nossas vidas, como afirma Bachelard (2001, p. 

5): “é pela intencionalidade do poeta que a alma do poeta encontra a abertura consciencial de 

toda poesia”. A beleza e a poesia se sobressaem no presente estudo em situações vivenciadas 

pelos estudantes nas sessões do cinema, na culinária experimental, nos jogos esportivos, no 

lazer virtual e nas festas ludopoiéticas. Ao mesmo tempo, esse processo de ampliação da 

consciência permite que o estudante ultrapasse uma visão bidimensional da realidade e 

busque novas perspectivas as quais o aproximam da complexidade humana. 

O princípio da Arquetipalidade tornou-se também bem evidente no momento em que 

os estudantes elaboravam as festas temáticas. Nelas, símbolos e diferentes expressões 

marcavam o desenvolvimento dessa prática. Ao detalhar a sua ansiedade mediante a 

realização da festa, Solo A.C.M. (2010) nos mostra um pouco dessa simbologia arquetípica: 

 

 

Ah! começa pela movimentação no quarto. Escolher roupa, provar para ver 

qual fica melhor de acordo com o tema da festa. A gente sempre se preocupa 

com o tema, qual a melhor roupa, de preferência se for uma festa que chame 

a atenção como o halloween, luais à fantasia. Nunca esquecerei quando me 

vesti de bruxinha e meu paquera se vestiu de E.T.. 

 

 

Cada temática escolhida da festa, cada ornamentação elaborada, cada ambiente 

construído pelos grupos organizadores das festas revelaram gradativamente a concepção do 

estudante como ator principal e sujeito de todo o processo, implícito também a figura do 

“herói” - imagem significativa e estruturante das vivências ludopoiéticas para os residentes.  
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Do ponto de vista pedagógico, da autoformação humanescente, o processo 

consciente de desenvolvimento, envolvimento e realização possibilitou uma progressiva 

conscientização dos residentes, buscando a assimilação e integração à consciência dos 

conteúdos coletivos representados pelos arquétipos. Este processo levou a uma transformação 

dos sujeitos, gerando uma ampliação da consciência que passou a ser um ponto de força do 

indivíduo. 

Na sua poética do devaneio, Bachelard (2001, p.193) revela: “uma imagem assim 

reúne tudo. Encontra-se no ponto em que o mundo é alternadamente espetáculo ou olhar”. Isto 

pode ser vislumbrada na imagem construídopor um dos participantes do estudo (Figura 16). 

 

Figura 16: Representação simbólica da festa do Hallowenn de um participante da pesquisa.  

 

Fonte: Pereira (2009). 

 

Nesta representação simbólica, a festa envolveu transformações energéticas ocorridas 

na dimensão social, física e emocional simultaneamente. Em cada festa realizada os 

estudantes residentes aprenderam a desenvolver uma consciência atenta e fluida dos 

fenômenos humanescentes ocorridos nas suas diferentes etapas constitutivas, e essa 

experiência ludopoiética aos poucos se expandiu para a vida cotidiana. Por meio da festa os 

estudantes foram capazes de aprender de forma lúdica a arte sutil e complexa do diálogo 

corporal, expandindo sua corporeidade, suas sensações, sentimentos, imagens e desejos. 

Ao experienciar a culinária numa atmosfera de expectativa para criar algo novo e 

saboroso, o estudante imaginava uma cena não tão comum na sua vida, considerando que esta 

ação não fazia parte da sua rotina diária. Nesse sentido, para a criação dos pratos estavam 

presentes o cuidado com a estética e apresentação dos mesmos no momento de servir a mesa. 
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Essa ideia foi alimentada por aqueles que participaram das tardes da culinária experimental 

como revelado pelo Solo I.B.M. (2008):  

 

No fim de semana, gosto muito de cozinhar, então sempre preparo alguma 

coisa diferente para comermos, por isso que no meu cenário tem uma 

cozinha. Como também representa as tardes de culinária em alguns finais de 

semana. Considero-a ótimo! Sem igual. Fico imaginando outra tarde que 

nem essa, pois foi um ambiente bem organizado e de descontração, bem 

atrativa, e acima de tudo, saborosa. Sabor de quero mais! 

 

  

Estar aberto para desfrutar o diferente e o novo foi determinante para criar novos 

arquétipos e fortalecer a autoformação ludopoiética dos estudantes, pois todos, 

indistintamente, participaram ativamente das etapas da culinária, desde a escolha do cardápio, 

limpeza da cozinha, preparo dos alimentos, da degustação e por fim da limpeza dos utensílios 

utilizados.  

Toda essa dinamicidade de assumir novos papéis e tomar decisões favorece a 

interação amigável dos pares, com novos imagens construídas,  a quebra de preconceitos e faz 

despertar o gosto para se fazer algo inovador na vida. Como alerta Schlögl (2000), precisamos 

de uma visão poética da diferença, abrindo espaço para ver a beleza na diferença das formas, 

das cores e dos sabores. 

No caso do lazer virtual, verificamos que a ativação das estruturas mentais remetem 

o indivíduo à lugares e situações desconhecidas provocando a construção de imagens e 

sonhos, como revela Solo A. L.M. (2008): 

 

Outro momento legal é quando estamos na internet. O lazer virtual é muito 

importante, pois nos proporciona um grande de bem-estar. Através de sites 

de relacionamento podemos interagir com a nossa rica rede de amigos e 

imaginarmos mais próximos a eles. 

 

 

O mundo virtual deixa de ser algo distante passando a fazer parte da vida cotidiana 

dos sujeitos, pois propicia um sistema de interrelações entre seus componentes, exigindo 

minuciosa atenção (SCHWARTZ; CAMPAGNA, 2006). De acordo com a experiência 

descrita pelos estudantes, o lazer virtual pode aproximar as pessoas amenizando sentimentos 

de saudades ou mesmo solidão. Nesse sentido as autoras afirmam: 
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Ao se focalizar a atenção diretamente sobre o ambiente, pode-se perceber 

que este tem sido tema de pesquisa em nível interdisciplinar, tendo em vista 

que a amplitude do termo não se restringe a uma única área de domínio. Esse 

campo de estudo permeia diversas ciências, como a computação, a ecologia, 

a psicologia, a sociologia, a arquitetura e a geografia, entre outras, 

permitindo uma ampla gama de interpretações, com a participação humana 

(SCHWARTZ e CAMPAGNA, 2006, p, 176).  

 

Assim, de maneira geral, torna-se notório a importância de tal vivencialidade para 

formação de imagens e de pensamento nos estudantes, visto que a mente fica estimulada e, 

portanto, pode responder de maneira significativa tais representações ou mesmo ativar a 

memória revivendo fatos e imagens. 

No caso das vivências dos jogos esportivos os estudantes residentes mostram, por 

meio de seus depoimentos e de suas atitudes que a formação de imagens ocorre quando os 

mesmos participam como jogadores ou como expectadores. Muitos adotam um estilo do seu 

ídolo nas diferentes modalidades esportivas, seja no corte de cabelo ou mesmo na forma de 

jogar. Idealizam situações de jogo, buscam usar camisetas do time preferido, até mesmo no 

uso de gírias e ou expressões adotadas. Muitas formas de criação de imagens são cultivadas 

no cotidiano dos estudantes, como expõe o participante: 

 

 

Às vezes prefiro apenas assistir as partidas de voleibol, pois fico imaginando 

se serei capaz de fazer isso quando estiver jogando com os colegas lá na 

minha rua. Quando estou jogando, muita gente até me acha até parecido com 

um jogador profissional (risos)! (SOLO, J. J.S., 2010). 

 

 

Tais representações mentais são formuladas no campo interno da mente, 

desencadeando sensações e sentimentos que favorecem a auto-estima do ser humano e 

consequentemente o seu bem-estar geral. Damásio (2004 p.65) afirma que “a cadeia de 

fenômenos que leva a emoções inicia-se com o aparecimento na mente do estímulo-

emocional-competente”. O que nos leva a pensar que a sucessão de estímulos recebidos por 

meio das vivências dos jogos esportivos, possibilita a formação de imagens no cérebro do 

indivíduo, favorecendo, assim, a verificação deste princípio etnofenomenológico. 

Ressalta-se que essas imagens formadas na memória das pessoas evocam um estado 

mental condizentes que pode ser representados por gestos, símbolos ou mesmo ação. Em 

nosso caso, as vivências do lazer como parte do cotidiano das pessoas, em particular, da rotina 
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diária de estudantes que residem em moradia estudantil, tiveram como característica 

fundamental a busca do lúdico e a livre escolha como observado no cenário da figura 17. 

 

 

Figura 17 - Cenário no Jogo de Areia construído pelo Solo A.A.A. (2008), simbolizando os momentos 

de alegria vivenciados na EAJ, em diferentes cenas do cotidiano na moradia estudantil. 

 

  

Fonte: Pereira (2009).  

 

 

Hillman (1981) nos seus estudos concentrou-se no fenômeno arquetípico, em sua 

capacidade adjetiva. Para ele, toda imagem passa a ser arquetípica contanto que a ela seja 

associada a uma ideia de valor. Essa afirmação se materializa na fala de uma participante 

quando questionada sobre o valor atribuído as vivências de lazer no cotidiano durante a 

permanência na moradia estudantil, respondendo usando uma linguagem metafórica: 

 

 

As festas podem ser comparadas a um anel de ouro. Porque aqui na escola 

foi como um círculo, começaram com coisas bem grandes, as pessoas bem 

longe uma das outras depois com o tempo a gente foi ficando mais amigo 

entre si e, o círculo foi se fechando que nem um anel (SOLO F.G.D., 2010). 
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A linguagem simbólica usada pelo estudante residente reflete o valor sentimental 

construído nas relações interpessoais durante um longo período de permanência dos 

adolescentes na moradia estudantil. Aqui, a representação do anel, demonstra o apreço, a 

importância que esse grupo, o espaço educacional e as relações passaram a ter na vida dessa 

participante. 

A intenção desse ato valorativo é tornar a imagem mais profunda, mais elaborada, 

mais envolvente, mais rica e mais necessária. Como poetiza Cavalcanti (2008, p. 12): “A 

imagem é vida, é vivência. Uma imagem não é aquilo que se vê, mas o modo como se vê. Na 

imagem está implicado o ato de imaginar. Qualquer imagem pode ser considerada um 

arquétipo, pois dela emerge um valor”. Assim, as festas temáticas incitam a imaginação 

arquetípica dos adolescentes. 

James Hilmann (1981) realça que arquetípica é uma operação que dá importância e 

fecundidade a qualquer imagem. Arquetípico é algo que fazemos com a imagem e não algo 

que está na imagem. E é nesse sentido que observamos outros arquétipos foram formulados 

pelos estudantes residentes: “Se eu fosse comparar o significado das festas a algo na minha 

vida, seu compararia a uma fazenda. Pois é algo de muito valor que tenho um sonho a ser 

concretizado na minha vida ainda” (SOLO J.J.S., 2010). E outro depoimento: “As festas para 

mim representam um sorvete! Porque quando eu era pequena meu pai me levava para passear 

aos domingos e tomar sorvete. Esses foram os melhores momentos que marcaram minha 

infância. Assim eram as festas, como algo que fugia da rotina” (SOLO A.C.M., 2010). 

Os sentimentos expressados pelos estudantes que vivem em regime de internato em 

moradia estudantil foram observados nos momentos de brincadeiras, nos quais a expansão da 

subjetividade humana é possibilitada, irradiando luminosidade nas suas relações de amizades, 

no companheirismo, nos namoros, tudo isso marcado pelos campos de energia criados entorno 

de si mesmos.  

O relacionamento interpessoal, a afetividade e os laços de amizades se fortalecem, se 

estreitam como mostram os depoimentos dos participantes evocando o significado das festas 

como vivências de lazer na vida dos estudantes em moradia estudantil: 
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Atualmente meus momentos de lazer, são construídos a partir de um mix, de 

afeto com tranquilidade, passo momentos felizes perto das pessoas que eu 

amo, em lugares bem mais tranquilos do que os que vivo no cotidiano. 

Aproveito bastante cada momento, considerando as pequenas ações, os 

detalhes de cada situação! Aprendi a dar mais valor aos meus próximos, 

principalmente a minha família, por causa da distancia na época de Jundiaí e 

aprendi também, a enxergar a importância das pequenas atitudes e quão 

Grandes elas realmente são se observadas atentamente! (SOLO J.A.K, 

2010). 

 

 

Como podemos observar a formação de imagens e a sua utilização para expressar 

pensamentos, sentimentos e ações fazem parte do processo autoformativo do indivíduo, sendo 

necessário, portanto, evidenciar esse princípio etnofenomenológico nas diferentes esferas 

institucionais que agregam os direitos e deveres do cidadão, devendo abrir espaço para 

vivenciar o novo, impulsionando os educandos para novas descobertas e formação de uma 

nova forma de pensar e agir, interagindo consigo, com o outro e com a sociedade. 

 

 

5.7 O PRINCÍPIO ETNOFENOMENOLÓGICO DA HUMANESCENCIALIDADE 

 

 

Este é princípio que retrata o processo interno do ser humano, sendo este capaz de 

expressar sua essência humana de maneira singular e subjetiva. A partir da interação do ser 

consigo mesmo, com a natureza e com o cosmo, o sujeito torna-se capaz de irradiar seus 

sentimentos e suas emoções. Ou seja, é um processo singular do indivíduo que ocorre de 

dentro para fora. 

Os autores Maturana e Varela (2001) trouxeram na teoria da autopoiese respostas a 

esse comportamento do organismo vivo, revelando que diante de influências ambientais e 

mudanças estruturais surgem alterações comportamentais posteriores. Essas mudanças de 

ordem fisiológica, psicológica e até espiritual, possibilitam uma reestruturação do indivíduo 

em relação a vida. Este por sua vez passa a ter uma maior consciência sobre o seu ser, fato 

que o permite expandir a sua forma de estar, relacionar-se e ser no mundo. 

As revelações dos participantes da pesquisa reforçam a ideia de que o indivíduo para 

humanescer necessita antes de tudo despertar a sua sensibilidade, ativar a sua criatividade, 

reconhecer-se como sujeito atuante de beleza e estética, entregando-se de maneira permanente 

ao mundo da imaginação e ao devaneio. Importante nesse processo é que o sujeito abra-se 
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diante das oportunidades, permitindo a sua expansão energética, a vivência plena de sua 

corporeidade (PIERRAKOS, 1990). 

Salienta-se nesse estudo que o processo humanescente, pautado na dimensão 

ludopoiética do lazer decorreu do desenvolvimento da prática de uma abordagem vivencial 

humanescente (CAVALCANTI, 2010) adotada como marco teórico do sentipensar, abrindo 

caminhos para o florescimento e expansão das vivências ludopoiéticas na autoformação dos 

adolescentes que vivem em regime de internato.  

Esta abordagem teve como ferramenta essencial a construção amorosa do saber, isto 

é, foi baseada na formação e no desenvolvimento da personalidade humana considerando as 

diferentes dimensões da vida, o corpo, a natureza, a sociedade, as ideias, imagens e emoções. 

Uma pedagogia onde se valorizou a imaginação dos participantes da pesquisa, diante uma 

dimensão simbólica ativadas pelas mais variadas técnicas expressivas para vivenciar a vida 

(BYINGTON, 2003).  

 Ao vivenciar a ludopoiese por meio das vivências do lazer, especialmente as 

festas, os participantes da pesquisa revelam a expansão da sua humanescência, irradiando sua 

luminosidade. Dessa forma, no processo autoformativo, foi possível não apenas contemplar, 

apreciar, organizar, mas, sobretudo, experienciar, refletir de forma consciente, auto-organizar-

se, sentir-se pertencente na vida e por fim humanescer. Ao vivenciá-las pode-se, construir um 

novo modo de agir, agora mais pleno, prazeroso e significativo. 

Aqui se observa na experienciação das vivências ludopoiéticas o entrelaçamento dos 

etnofenômenos revelados nas expressões corporais, nos depoimentos e nas imagens 

construídas nos cenários da caixa de areia. Os fenômenos emergidos das diversas 

experiencialidades lúdicas e de lazer, favorecem o florescimento da humanescência. 

Em nossa realidade, a conquista pela corporalização dessa humanescência foi uma 

busca incessante, afinal, cotidianamente os sujeitos participantes nos mostravam suas 

capacidades e as condições necessárias para fazê-la emergir. A humanescência, portanto, 

constituiu-se no fruto principal desse processo de semeadura. 

Apesar de se tornar uma realidade visível, conquistar e fazer emergir essa 

humanescência não foi tarefa fácil, principalmente pelo fato, de os participantes encontrarem-

se fora de seu primeiro território de convivência afetuosa, ou seja, seus lares. Como afirma 

Bachelard (2003, p. 75), “de que valem as casas da rua quando se evoca a casa natal, a casa da 

intimidade absoluta, a casa onde se adquiriu o sentido de intimidade?” Aliado a isso, nos 

deparávamos com a exaustiva carga horária de aulas e um espaço escolar que pouco 
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despertava o prazer e a alegria dos estudantes, ou seja, um espaço empobrecido de 

possibilidades para o humanescer. 

Apesar do campo não ser tão propício para uma boa semeadura, apresentar-se 

ressequido, sem nutrientes e sem abertura para a fecundação, as sementes foram lançadas 

amorosamente ao solo, que foi previamente preparado para o acolhimento das sementes e 

assim, foram propiciadas as condições básicas para que elas pudessem crescer, florescer e 

frutificar, favorecendo o desencadeamento de novos processos educacionais. Nesse caso, as 

vivências emergiram como ricas possibilidades ludopoiéticas para o desvelamento da essência 

humana. 

Por meio das vivências ludopoiéticas, os estudantes foram desafiados a explorar a 

vida, a desenvolverem seus sentidos e por meio deles desbravar o mundo. Passaram a 

visualizar e vivenciar seus corpos, enquanto unidades, capazes de transformar realidades. 

Práticas como a destruição e pichação do patrimônio escolar, passou a ser mais esporádica e 

pouco visualizada. No lugar disso, sugiram pintura de jogos no pátio. As agressões verbais 

foram substituídas por camaradagem, acolhimento e construção de laços afetivos, ampliando 

os grupos de convivência. Atitudes de egoísmo deram lugar a momentos de partilha do 

lanche. Os filmes assistidos eram motivo de discussão e debate, despertando a sensibilidade 

estética, o senso crítico e o olhar para a beleza. As festas dos luais e as confraternizações 

apareciam em todas as conversas, possibilitando a todos reviverem os momentos de alegria e 

devaneio vivenciados na festa. 

Na busca de corporalização desse novo ser, capaz de irradiar alegria, luminosidade, 

equilíbrio, a reflexividade autobiográfica foi evidenciada. Na realidade, esse princípio 

funcionou como um fertilizante, já que por meio dele tornou-se mais fácil conhecer e 

trabalhar com os estudantes. Isso porque, ao revelarem suas histórias de vida e refletirem em 

suas ações, a forma como foram conduzidos ao longo de seu crescimento e desenvolvimento, 

foi possível entender e atender as necessidades desses estudantes. Significou para a semeadora 

como uma ferramenta de diagnóstico, e para os estudantes vivenciar este fenômeno 

evidenciou a humanescencialidade, favorecendo o resgate de experiências, a corporeificação 

pelo exemplo, a familiarização com as demais histórias de vida, e assim, evidenciar as trocas 

e as relações interpessoais, além do desenvolvimento de sentimentos como o respeito e a 

solidariedade. 

A criatividade também se fez presente. Os estudantes construíram diferentes 

estratégias para modificar o ambiente, conquistar os colegas, resgatando-os para participarem 

desse processo de autoprodução do lazer e descoberta de si. Criaram-se jogos, parcerias. 
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Confeccionaram artefatos para ornamentar e seduzir os participantes. Criaram-se novas 

expressões, que mediaram a comunicação entre os jovens. E assim, criando e recriando, os 

estudantes passaram a se reconhecer como sujeitos de possibilidades. O trabalho a partir da 

Pedagogia Vivencial Humanescente, em prol de uma educação transdisciplinar, permitiu aos 

estudantes residentes a transcendência do processo formativo intra-escolar, ampliando-o para 

as demais esferas da vida. Observemos o relato do Solo M.T.C. (2010): 

 

Durante minha permanência na Escola Agrícola de Jundiaí, participei de um 

interessante projeto da professora Lígia, onde nos foi passado um pouco 

sobre as atividades lúdicas e sua importância no processo de 

ensino/aprendizagem, já que se trata de uma forma prazerosa de se aprender,  

e também no desenvolvimento das potencialidades humanas, pois 

trabalhamos pontos como a criatividade e a observação.A partir dessas 

atividades vivenciadas, passei a  transformar meus momentos de lazer em 

momentos de produção cultural, intelectual e social, não mais vendo-os  

simplesmente como forma de relaxamento e diversão 

 

O depoimento deste participante evidencia o florescimento das sementes semeadas, 

pois foi a partir dessas vivências que ele ressignificou seus momentos de tempo livre 

vivenciando assim a autopoiese do lazer. 

Aliada a criatividade, a ludicidade emergiu nesse processo de semear, cultivar e fazer 

florescer novas sementes. Com ela os estudantes residentes experienciaram a alegria do 

conhecer, do fazer, do conviver e por fim do ser. Descobriram que a brincadeira é necessária 

ao desenvolvimento humano. Compreenderam que o prazer pode estar presente em todas as 

atividades que desenvolvemos, basta que estejamos implicados e interessados em realizá-las, 

como nos observamos no relato a seguir:  

 

 

Esse projeto realizado pela professora Lígia foi de grande importância, 

primeiramente para conhecermos o real objetivo das atividades lúdicas,que 

até então não faziam parte da nossa didática e depois, para nos ajudar a 

encarar de forma mais amena a distância dos familiares e o tempo ocioso, 

pois era uma forma de distração enquanto residíamos na Escola Agrícola 

(SOLO M.T.C, 2010). 

 

 

Com a ludicidade, aprenderam a jogar com os problemas, a desmistificar barreiras e 

a encontrar a beleza de desafiar e ser desafiado pelos obstáculos impostos. Ao experienciarem 

as diferentes vivências reconheceram-se como homo ludens, aquele que brincando, jogando, 

inventando, é capaz de construir prazerosamente a sua história no mundo. 
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Congregando os princípios da corporeidade, a sensibilidade trouxe o colorido 

necessário a efetivação desse novo ser. Os estudantes residentes passaram a ouvir mais o 

outro, fortaleceram os vínculos, construindo o sentimento de coletividade. Além disso, ao 

trabalhar a imagem, a expressão corporal, o jogo, o paladar e o fortalecimento da percepção 

tátil, ampliaram suas possibilidades de atuação no mundo, já que este passou a ser visualizado 

de diferentes formas. Essas repercussões foram indicadas na fala do Solo J. J.S. (2010), 

quando explicita seu ponto de vista acerca de como ele se envolveu com essas vivências, não 

apenas no cenário escolar, mas também em sua residência. 

 

 

Aproveito bastante cada momento, considerando as pequenas ações, os 

detalhes de cada situação! Aprendi a dar mais valor aos meus próximos, 

principalmente a minha família, por causa da distância na época de Jundiaí e 

aprendi também, a enxergar a importância das pequenas atitudes e quão 

grandes elas realmente são se observadas atentamente! 

 

 

Diante desse depoimento fica evidente que os estudantes passaram, sobretudo, a ser 

mais sensíveis consigo mesmo, ouvindo e tentando entender o seu corpo, suas fragilidades e 

superações. Nesse processo, visualizaram suas capacidades, o que permitiu que alguns a 

utilizassem em prol do desenvolvimento do outro. Tornaram-se mais afetivos e cordiais, 

menos agressivos e mais compreensivos. 

Não obstante ao deparar-se com a reflexividade vivencial, ou seja, ao destinar um 

tempo de reflexão para o que viviam, os estudantes envolviam-se com o seu processo 

autoformativo, passando a entender a sua antiga forma de ser e as novas possibilidades que 

emergiam dessas experiências para a criação de um novo ser. 

Com a reflexividade vivencial os estudantes tomam a consciência de que se aprende 

com a vida e que a aprendizagem é vida. Percebem que com a experienciação, o 

conhecimento torna-se significativo, já que o mesmo é construído de forma concreta, 

aproximando-se da realidade dos que com ele interagem. 

Como podemos destacar que, os participantes criam condições para expandirem seu 

ser, tornando-se autores de suas histórias, semeadores do lazer e transformadores de 

realidades. Tal fato torna-se importante, repercutindo as vivências desses princípios, 

destacadas que na florescência desse processo que ultrapassa os muros escolares, passando a 

compor o cenário de vida desses sujeitos, ou seja, as novas ações, a nova forma de comportar-

se e de se interagir com o mundo, evidenciada nos demais espaços de vida e convivência 
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desses estudantes. Nesse sentido, luzes, cores, alegria e festa passaram a fazer parte do dia-dia 

desses jovens, promovendo processos de aprendizagem e autoformação. 

Como também observamos que os participantes criaram condições para expandirem 

seu ser, tornando-se autores de suas histórias, semeadores do lazer e transformadores de 

realidades.Com a reflexividade vivencial os estudantes tomam a consciência de que se 

aprende com a vida, e que a aprendizagem é vida. Percebem que com a experienciação, o 

conhecimento torna-se significativo, já que o mesmo é construído de forma concreta, 

aproximando-se da realidade dos que com ele interagem. 

Observemos o depoimento dos estudantes sobre como passaram a vivenciar o lazer 

em sua vida diária, mesmo não fazendo mais parte do quadro de residentes da escola: 

 

 

Hoje meus momentos de lazer estão muito relacionados a ficar com minha 

família, acredito justamente pelo fato de morar distantes deles. Ter morado 

na EAJ faz grande diferença nos meus momentos de lazer, pois quando não 

estou com minha família, estou com amigos que conheci lá (SOLO Y.M.F., 

2010). 

 

 

Ficar junto a família pode parecer entediante para algumas pessoas, mas esta 

convivência pode proporcionar momentos de alegria, prazer e troca, principalmente quando se 

experimenta o viver longe deles. Esta implicabilidade com o ambiente familiar ressalta uma 

característica de sujeitos ludopoiéticos que são capazes de produzir condições para o fluir de 

sua ludicidade, independente do contexto ao qual estão inseridos. Csikszentmihalyi (1992) ao 

discutir as condições para o fluir ressalta que o indivíduo é responsável pelo fluir e as 

condições externas podem até interferir mas não impedem que o fenômeno possa ocorrer. 

Assim, estar com a família pode proporcionar momentos humanescentes, como evidencia o 

depoimento a seguir: “Bastava os amigos e um bom papo e as vezes um violão, de uma forma 

ou de outra a EAJ contribui não só no meu lazer, mas em muitas outras coisas na minha vida e 

acredito que isso perdure por muito anos ainda” (SOLO Y.M.F., 2010).  

A semente do cinema brotou com força e vigor, possibilitando novos plantios como 

observamos na revelação a seguir: “Foi lá também que tomei gosto para assistir filmes, e por 

isso sempre alugo DVDs ou vou ao cinema, coisa que antes não fazia” (SOLO Y.M. F., 

2010). O cinema nos possibilita devanear e adentrar o mundo dos sonhos e fecundar a 

imaginação e assim recriar o mundo que se apresenta na tela, ou simplesmente vivenciar as 

emoções dos personagens se possibilitando chorar, rir, se emocionar e humanescer, como nos 
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revela o participante a seguir: “Hoje assisto aos filmes não apenas com o interesse em me 

distrair [...] procuro aproveitar esse momento de descontração para absorver [...] 

conhecimento [...] sem fazer disso uma obrigação ou algo desagradável e essa é a idéia das 

atividades lúdicas (SOLO M.T.C., 2010). 

E relembrar é reviver com igual ou maior intensidade as emoções vividas, como 

continua a revelar o participante: “Algumas vezes freqüento lanchonetes com amigos para 

comer e conversar, uma tentativa 'frustrada' de relembrar os tempos da lanchonete de LiLi”' 

(SOLO Y.M. F., 2010, destaques do autor). Este espaço era o local onde as conversas fluíam 

soltas e livres, sem preocupação. Não conseguir transferir as emoções vividas naquele espaço 

para outros espaços similares não tira a importância do relembrar e a tentativa de reviver 

aquele espaço íntimo e acolhedor que se partilhava com os amigos. Acreditamos que a 

lembrança existe e a frustração possa estar ligada a dificuldade de criar o mesmo campo 

vibracional que se instalava naquele espaço vivenciado na escola.  

Bachelard (2008, p. 69), ao falar sobre as massas e os devaneios na cozinha, afirma 

que “a imaginação culinária se forma precisamente graças ao interesse pelo problema da 

consistência ao ligar os molhos, ao misturar a farinha, a manteiga e o açúcar. É na cozinha 

que se realiza a fusão do materialismo copioso e do materialismo delicado” E é esta 

delicadeza e interesse em criar que nos revela o participante: “Outra coisa eram as culinárias 

que fazíamos, eram muito bacanas, e hoje cozinho em casa procurando fazer sempre coisas 

novas” (SOLO Y.M. F., 2010).  

 

Atualmente meus momentos de lazer, são construídos a partir de um mix, de 

afeto com tranquilidade, passo momentos felizes perto das pessoas que eu 

amo, em lugares bem mais tranquilos do que os que vivo no cotidiano 

(SOLO J.J.S., 2010). 

 

 

As vivências do lazer na dimensão da ludopoiese possibilitam aos estudantes a 

construção de valores e de sentimentos, propiciando a construção do processo da 

autoformação humanescente, pois os saberes que a compõe são impulsionados pelo 

sentipensar favorecendo ao indivíduo, por meio dos etnofenomênos a criação do seu lazer. 

Como fenômeno humano, a humanescência se manifesta por meio de atitudes 

solidárias, fraternas e de amorosidade que o indivíduo assume na sua vida, favorecendo a si 

mesmo como um ser sensível, aos outros pelas suas interações pessoais e ao mundo através da 

sua luminosidade e alegria. 
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Assim, foi possível constatarmos por meio dos depoimentos dos participantes do 

estudo e suas novas atitudes adotadas no cotidiano em moradia estudantil e em outros espaços 

ocupados, a expansão das vivências do lazer para o beneficiamento do lazer autopoiético. 
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6 CELEBRANDO A COLHEITA: O POMAR DO LAZER AUTOPOIÉTICO 

 

 

 

 

Fonte: Narla Musse 

 

 

Saiu o semeador a semear. Semeou o dia todo e a noite o 

apanhou ainda com as mãos cheias de sementes. Ele 

semeava tranquilo [...] Porque muito tinha colhido do que 

outros semearam. Jovem, seja você esse semeador Semeia 

com otimismo Semeia com idealismo as sementes vivas 

da Paz e da Justiça.  

Cora Coralina 
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Na abertura deste capítulo, a imagem registra um cenário na caixa de areia que 

retrata a celebração da colheita ludopoiética nos solos fertilizados, bem como a preparação 

para uma nova semeadura da autopoiese do lazer. Desvela-se o florescer das flores e o 

frutificar dos frutos que brotaram com beleza, com singularidades. Percebe-se que os solos 

tornaram-se férteis e propiciaram o cultivo, criando-se um campo energeticamente favorável à 

continuidade da dinâmica recursiva do semear configurando um pomar autopoiético.  

Nesse cenário, observa-se o processo de ressignificação do lazer. Este trouxe como 

repercussões o desabrochar da autopoiese do lazer, a beleza do ser e do vir-a-ser dos 

adolescentes residentes, a ampliação da florescência da semente da festa ludopoiética do 

ambiente escolar para um ambiente extra-escolar, que por sua vez fez irradiar alegria, 

criatividade, sensibilidade e felicidade. Assim, envolvidos pelo movimento do ciclo do 

semear, foi possível impulsionar, no processo educacional, o lazer autopoiético que contribuiu 

para fortalecer o sentido e o significado de viver a vida com alegria e beleza, numa interação 

permanente consigo mesmo, com o outro e com o planeta.  

Em nossa pesquisa a vida foi compreendida como um fenômeno existencial, no qual 

o homem aprende sobre si, o outro e o seu habitat. A vida é contínua, progressiva e ao mesmo 

tempo finita. Trata-se de um período no qual se vivencia um conjunto de experiências que 

possibilitam o crescimento e desenvolvimento dos sujeitos no mundo. Embora muito 

discutida, as ideias sobre a vida são amplas e complexas, e segundo Moraes (2003, p. 41) ela 

“[...] continua sendo um grande mistério que transcende várias áreas do conhecimento 

humano”. 

Enquanto processo, a vida se desvela de forma subjetiva e depende dos aspectos 

físicos, biológicos, sociais, espirituais que envolvem o homem e sua complexidade. Nela, 

busca-se aprender, evoluir e expandir a essência humana, além de encontrar a felicidade. Essa 

expansão leva o sujeito a experienciar a sua corporeidade, descobrindo a vida e se percebendo 

ser de vida, de luz e energia. Nesse sentido, a vida constitui-se de momentos nos quais somos 

levados a desenvolver nossos sentidos, a revelar nossas habilidades, a demonstrar nossa 

criatividade e sensibilidade, bem como nossa capacidade de refletir e envolver-se com o que 

nos traz prazer e alegria. 

Como se pode observar, viver a vida em diversos contextos possibilitou a construção 

da Teia da Corporeidade em corpos adolescentes. Esta construção, realizada em toda a sua 

plenitude com o entrelaçamento de seus fios, permitiu uma pluralidade de descobertas, uma 

abertura ao novo e ao inusitado pela fertilidade do solo no qual foi irrigada, ou seja, o ser 

humano. 
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Sendo assim, os adolescentes se reinventaram ao despertar para a sua corporeidade. 

Passaram a ser compreendidos pela sua condição de aprendentes, permitindo que sua essência 

pudesse ser expandida e com isso tornaram-se seres humanescentes, capazes de partilhar 

conhecimentos, sentimentos e aprendizados. 

Viveram e aprenderam a jogar com beleza o jogo da vida (SCHILLER, 2002). 

Transformaram sementes em brotos, brotos em frondosas árvores. E estas darão frutos que 

por sua vez transformar-se-ão em novas sementes, que a partir de novas germinações 

formaram o pomar autopoiético, simbolizado na figura 18. 

 

Figura 18 – Imagem simbólica do pomar autopoiético, representando o usufruto da colheita por meio 

da autopoiese do lazer, a partir do semear das diferentes sementes do lazer ludopoiético. 

 

 

 

Arte: Siomara Priscila 

 

Assim como ocorre no metabolismo celular, nesse pomar autopoiético, criaram-se as 

possibilidades de viver as experiências do lazer com liberdade e alegria, como processos de 

autocriação, de autoprodução que se estruturam, pois as diferentes árvores simbolizam os 

próprios processos organizativos deste florescimento. Como afirmam Maturana e Varela 

(2001, p. 55) “o que caracteriza o ser vivo é a sua organização autopoiética. Seres vivos 

diferentes se distinguem porque têm estruturas distintas, mas são iguais em organização”. 



240 

 

Nesse contexto de recriação e reconstrução a vida foi redescoberta na medida em que 

os adolescentes, encontrando as sementes do lazer, vivem o lazer autopoiético e descobrem-se 

em seu processo de autoformação. Como podemos observar essas sementes nutridas pela 

biologia do amor e da solidariedade e brotadas no processo autoformativo têm um significado 

singular na vida cotidiana de adolescentes, já que constituem a autopoiese do lazer em 

diferentes contextos da vida humana. 

Salienta-se, portanto, que o semear dessas sementes do lazer trouxe importantes 

implicações para o desenvolvimento dos sujeitos, além de revelar interesses culturais dos 

participantes da pesquisa. 

Como interesse cultural, o Cinema oportunizou uma gama de possibilidades de 

conhecimento. Estes foram construídos de maneira diversificada por meio do contato 

estabelecido entre o sujeito e os diferentes gêneros cinematográficos como documentário, 

romance, comédia e outros.  

Por meio dessa semente, os adolescentes tornaram-se capazes de vislumbrar um 

mundo novo, com mais brilho fazendo expandir a sua imaginação criativa, sem perder, 

contudo o sentido maior da sua realidade. Além disso, o cinema possibilitou a experienciação 

de diferentes papéis, fator que colabora para o auto-reconhecimento e o reconhecimento do 

outro.  

Destaca-se que o cinema na vida do adolescente vem ocupar um espaço maior 

quando a própria pessoa decide o que quer assistir e, consequentemente, filtrar o conteúdo que 

mais lhe convier ou mesmo o que mais lhe agradar, aguçando desta forma a sua capacidade 

imaginativa e intelectual, ou seja, o significado dado a essa prática, bem como, o valor que ela 

passa a ter para quem a desenvolve, está intimamente relacionada às escolhas realizadas pelos 

alunos. 

Os adolescentes que vivenciaram o cinema como uma manifestação de livre escolha 

e de caráter pessoal, foram capazes de não só apreciar, mas também de formar novos 

conceitos; desenvolver novas atitudes, experienciando este momento não apenas como 

divertimento para sair da rotina e/ou diminuir o tédio, mas, sobretudo utilizando-o como meio 

de ressignificação do seu lazer numa dimensão autopoiética. 

Reconhecidos como interesse cultural físico os Jogos Esportivos permitiram que as 

pessoas mostrassem suas habilidades e seu repertório motor. Estes se encontram intimamente 

relacionados às atividades e exercícios executados, ativamente e voluntariamente, em um 

determinado espaço/tempo.  
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Por meio dos Jogos Esportivos os jovens foram impulsionados a interagir com seus 

pares, sendo estimulados a manterem uma relação intergeracional, principalmente quando os 

jogos tinham como meta a socialização das pessoas em detrimento da competição ou 

performance atlética.  

Nesse sentido, os Jogos Esportivos exerceram um fascínio na vida dos adolescentes, 

com possibilidade de quebrar barreiras interpessoais e fortalecer os laços de afetividade entre 

os seres humanos, seja na posição de jogador ou de espectador. Ressalta-se que as atividades 

esportivas de caráter individual se enquadram nessa mesma categoria sendo contempladas na 

vida dos adolescentes por outra perspectiva, ou seja, para se atingir melhores resultados o 

indivíduo tenta vencer seus próprios limites físicos, deixando algumas vezes de experienciar 

uma vivência de lazer ludopoiética, uma vez que perde o espírito lúdico.  

Assim, defende-se os Jogos Esportivos como fruto do lazer ludopoiético, quando 

praticados numa perspectiva criativa e lúdica. Neles, o adolescente, de ambos os sexos, é 

capaz de expressar livremente seus valores éticos e estéticos, suas próprias capacidades físicas 

e sinestésicas, criando e respeitando as regras estabelecidas, no movimento permanente do 

sentipensar seja no campo individual seja no campo coletivo.  

Apresentada como interesse cultural prático/manual, a semente da Culinária 

Experimental foi vivenciada ludicamente pelos adolescentes a partir da livre escolha. Como 

descreve Bachelard (2008, p.94) “a mão trabalhadora, a mão animada pelos devaneios do 

trabalho, envolve-se”. E, nesse envolvimento alquímico as emoções se desvelaram. A 

culinária experimental é uma semente que sendo frutificada, por meio da alquimia dos 

alimentos gerando prazer e alegria na vida das pessoas, além de proporcionar novas formas de 

organização entre os seus praticantes. Dessa forma, ocorreram trocas de papéis no 

desempenho da arte de cozinhar, ora no preparo dos alimentos, ora na limpeza do ambiente, 

ora no momento de servir a mesa, oportunizando aos envolvidos experiências diferentes e de 

igual importância na convivência coletiva, caracterizando o caráter liberatório e a função de 

desenvolvimento do lazer.  

Destaca-se que a semente da culinária como fruto de uma vivência ludopoiética, 

aguça o paladar e a sensibilidade dos adolescentes, despertando-os para uma vida mais 

saudável do ponto de vista da saúde nutricional, uma vez que propicia a degustação de 

variados pratos e sabores. Dentre as funções do lazer defendidas por Dumazedier (1980) a 

culinária gera nas pessoas o desenvolvimento de habilidades manuais como também quando 

vivenciada em grupo a sua dimensão social.  
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A culinária experimental ludopoiética possibilita e estimula o desenvolvimento dos 

sentidos na medida em que o sujeito manipula alimentos, elabora pratos para o deleite 

gustativo e olfativo. Esse despertar para os sentidos pode ocorrer de maneira individual ou 

partilhada. O resultado da mistura dos alimentos que sai do campo imaginário do adolescente 

revela a concretude alquímica do fenômeno, pois como poetiza Bachelard (2008, p.69) “a 

imaginação culinária se forma precisamente graças ao interesse pelo problema [...]”. 

O envolvimento do jovem e do adolescente nas vivências da culinária experimental, 

praticadas voluntariamente, a partir de construções lúdicas e criativas, gerou um estado de 

satisfação reforçando o caráter desinteressado como característica do lazer, podendo, 

inclusive, exercer a função de divertimento já mencionada pelo sociólogo Dumazedier (1980).  

Na semente da Arte e Cultura, classificada como interesse cultural artístico, revelou-

se a infinidade de realizações vivenciadas pelo adolescente no cotidiano a partir da sua 

interação com o mundo culturalmente mais democrático. O fruto ludopoiético da arte e 

cultura manifestou-se em vivências criativas, sensíveis e de beleza estética nas quais os 

adolescentes e jovens foram capazes de se expressar nas suas diferentes linguagens corporais, 

desde a contemplação de uma imagem, até a encenação, a arte de pintar, de modelar e de 

outras formas de comunicação com o mundo que os rodeava. 

Este fruto se encontra envolvido pela sensibilidade, possibilitando ao indivíduo 

liberar suas emoções ao contemplar uma obra de arte, escutar uma música, apreciar uma peça 

teatral ou simplesmente apreciar a natureza na sua mais pura e simples forma de existir no 

mundo. 

A dinâmica adotada na vivência da arte e cultura foi desencadeada pelo processo 

subjetivo do indivíduo, construído a partir dos seus valores e experiências nas suas relações 

com os diferentes domínios artísticos, seja a música, o teatro, as artes plásticas, a literatura, 

etc. 

O fruto crescido da semente do Ecoturismo, como interesse cultural turístico, 

mostrou-se fortemente presente nas atitudes dos jovens e dos adolescentes por gerar 

expectativas na vida, especialmente, quando vivenciado nos fins de semana e período de 

férias. Esta vivência de lazer alterou a rotina e estilo de vida das pessoas a partir de suas 

próprias intenções gerando um estado de satisfação interior, pelas escolhas de lugares e 

hábitos rotineiros, possibilitando novas formas de viver a vida (CAMARGO, 1989). 

O adolescente, imbricado pela criatividade e pela sensibilidade, deleitou-se do fruto 

do ecoturismo nas mais variadas formas, junto à natureza, em espaços abertos, assumindo um 

caráter liberatório e pessoal, proporcionando um estado de satisfação.  
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De acordo com a escolha e maturidade do indivíduo o ecoturismo assumiu uma 

extraordinária importância na vida, uma vez que contribuiu para a consciência crítica, a 

preservação do meio ambiente impulsionando os adolescentes a assumirem uma nova forma 

de viver o lazer junto aos espaços naturais (praias, montanhas, sítios, etc.) e urbanos (museus, 

teatro, lojas, parques, etc.).  

A semente do Lazer Virtual, emergido como fruto ludopoiético, apresenta 

características bem marcantes na sociedade contemporânea, em virtude da velocidade de 

alcance das redes sociais, que apesar de estabelecerem uma distância física estabelecida entre 

as pessoas, assume um caráter aberto e liberatório de comunicação entre jovens, adultos 

eidosos de várias partes do mundo.  

O lazer virtual com característica pessoal presente na cultura cibernética tem 

ocupado considerável espaço na vida dos adolescentes no que diz respeito à era digital frente 

às poderosas tecnologias comunicacionais que impulsionam a globalização (SANTAELLA, 

2008), desempenhando as diferentes funções do lazer, de acordo com o nível de utilização da 

máquina pelo indivíduo. 

Com o fruto do lazer virtual o adolescente dedica um maior tempo do seu tempo livre 

conquistado nos jogos interativos e redes de comunicação como MSN, ORKUT, Facebock, 

pois como um elemento emergente, a internet tem representado um significativo avanço como 

opção de lazer, impulsionando a expansão criativa e a ludicidade dos internautas. Como 

interesse cultural o lazer virtual trouxe uma significativa contribuição nas experiências críticas 

e criativas a partir do imaginário construído pelos adolescentes que vivenciaram e vivenciam-

no na vida cotidiana.  

Na florescência ludopoiética da semente Festa, testemunhou-se a construção de 

conceitos, de ideias e de novas atitudes em um movimento sistêmico da autoformação 

humanescente com finalidades ontológicas e novos valores éticos, consolidaram a demarcação 

do espaço-tempo vivenciado em conexões subjetivas e intersubjetivas.  

Conforme revela Padilha (2007) na música “Festa na Escola”, produzir a festa na 

escola é tornar escola uma festa nas suas diferentes fases: preparação, celebração e 

repercussão. 

A festa, que antes não passava de um sonho, uma perspectiva distante para os 

estudantes residentes e até para a própria instituição tornou-se realidade viva. Vivendo-se o 

lazer em suas diferentes dimensões, pôde-se construir a festa e se sentir atuante, solidário e 

feliz, transformando-se e transformando o ambiente educacional.  
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O lazer da vivência ludopoiética da Festa fez brotar na essência do humano, valores 

da solidariedade e de companheirismo, revelando alegria e bem-estar na interação inter e 

intrapessoal. Abriu-se o campo do lazer para as etnopoieses diante dos novos semeios que 

transcenderam fatos, apostando-se no humano, no vir a ser. Um Ser da alegria, de 

autoprodução, de autovalor, capaz de sentir, criar, refletir em seu processo de formação e 

autoformação ludopoiética. Nos solos fertilizados as sementes do lazer foram semeadas. 

A partir do fruto da festa ludopoiética, observou-se atitudes no corpo e corporeidade 

dos adolescentes revelando transformações no cotidiano escolar e recriações da rotina, além 

da inserção de atividades diversas na sua vida fora do ambiente escolar. Essas vivências 

ludopoiéticas provocaram nos adolescentes novas formas de Ser e de viver com plenitude.  

A festa ludopoiética como prática social, possibilitou a convivência dos adolescentes 

com diferentes experiências de implicabilidade intrassubjetiva e intersubjetiva, motivados por 

desejos, emoções e sentimentos diversos. Tais experiências extraordinárias revelaram-se 

como experiência máxima, que, segundo Csikszentmihalyi (1992, p.17) demonstram o nível 

de comprometimento e felicidade das pessoas que a vivenciam. 

Destacamos que a semente da festa pode e poderá germinar em solos fertilizados, 

fazendo florescer os processos ludopoiéticos da autotelia, autoterritorialidade, 

autoconectividade, autovalia e autofruição, revelando esses fenômenos na singularidade de 

cada indivíduo. 

Para o beneficiamento do ciclo do semear como um movimento cíclico da escolha 

das sementes, do plantio, do uso dos implementos, do cuidado com o solo, da semeadura, que 

repercutiu na florescência das sementes nos solos fertilizados, nesse processo de 

transformação de ambiente escolar e de autoformação humanescente como lazer fora da 

instituição. 

Idealizamos a árvore do lazer autopoiético (Figura 19), como uma representação 

simbólica da autoformação ludopoiética nesse ciclo. As sementes do lazer foram escolhidas e 

lançadas nos canteiros dos diferentes solos, os quais foram cuidadosamente preparados e 

irrigados com os nutrientes necessários para a germinação de cada cultivo. E, amorosamente, 

acolheram e germinaram as sementes, com movimento lento, embora firme, corporalizadas no 

cotidiano dos estudantes residentes na moradia estudantil, fazendo a seiva da corporeidade 

percorrer todo esse processo para o florescimento do lazer autopoiético. 
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Figura 19 - Desenho esquemático e sistêmico da árvore do lazer autopoiético, apresentando nas raízes 

os postulados teóricos da tese. O tronco é formado pelos princípios da corporeidade que permeiam as 

raízes, penetrando nos galhos e indo florescer na copa, com as flores e os frutos da vivência do lazer, 

fazem emergir o lazer autopoiético. 

 

  

 

Arte: Gabriela Pereira 

 

 

Tendo-se em vista o que foi vivenciado e analisado ao longo deste estudo, a árvore 

do lazer autopoiético simboliza o ciclo da autoformação ludopoiética, que esteve presente nas 

diferentes vivências do lazer ludopoiético, especialmente nas festas temáticas, pautando-se 

pela implicabilidade da reflexividade, ludicidade, criatividade e humanescencialidade durante 

todas as fases de realização.  

Reconhecemos que as festas propiciam um novo olhar acerca do lazer, passando a 

ser corporalizado no fazer institucional, uma vez que foi possível integrar o calendário mensal 
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dos estudantes residentes, bem como, representar um novo significado na vida das pessoas, 

vivenciados no tempo livre disponível. 

Todas as etapas constitutivas da festa vivenciada pelos adolescentes trouxeram uma 

significativa contribuição para o processo de autoformação ludopoiética, a partir dos 

fenômenos desvelados nas descrições do jogo de areia e nos depoimentos apresentados. 

Diante de todas as vivências da autopoiese do lazer no ciclo do semear, abre-se a 

possibilidade da construção de uma autoformação humanescente, sendo corporalizadas na 

vida das pessoas em diferentes espaços habitados.  

Como semeadora desse processo autoformativo, ao longo de nossa jornada de vida 

pessoal e profissional acredito na generosidade e no potencial criativo do Ser humano, 

reconhecendo ser imprescindível a continuidade de experiências vivenciadas e a 

implementação de programas de lazer por meio de vivências ludopoiéticas para a 

autoformação humanescente. 

Os estudantes nos diferentes contextos da educação necessitam ser considerados de 

forma singular nas várias dimensões humanas, pois em tais ambientes ocorrem descobertas de 

si, do outro e do mundo, e, essas descobertas são fundamentais para o viver bem a vida. 

Assim, propomos o desenvolvimento de uma educação para o lazer autopoiético, com vistas à 

autoformação humanescente para a vida. 

Finalmente, temos a esperança de que por meio deste estudo possamos contribuir 

para um mundo melhor, mais belo, mais justo e humanescente, um mundo no qual o Ser seja 

compreendido e tratado em sua totalidade e respeitado nas suas diferentes dimensões, 

podendo irradiar a alegria de viver sua beleza e plenitude. 
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GLOSSÁRIO 

 

Autoconectividade – Propriedade ludopoiética que revela o sentido do envolvimento e da 

implicabilidade do ser consigo mesmo para poder conectar-se como ser criador com os outros 

e com o mundo (CAVALCANTI, 2008). 

 

Autoformação – Processo de construção permanente de si mesmo por meio de vivências de 

lazer, de forma individual ou coletiva (DUMAZEDIER, 2004). 

 

Autofruição – Propriedade ludopoiética que expressa o estado vivencial de alegria como 

meta a ser alcançada pelo individuo na realização de seus desejos ludopoiéticos de expressão 

de si mesmo como vivência plena de lazer (CAVALCANTI, 2008). 

 

Autotelia – Propriedade ludopoiética do lazer que o define como uma vivência que tem um 

fim em si mesma, voltada para a subjetividade de cada indivíduo, traduzindo escolhas, 

desejos que refletem autonomia e auto determinação (CAVALCANTI, 2008). 

 

Autoterritorialidade – Propriedade ludopoiética que revela as relaçãoes que se dão no 

espaço/tempo, construídas com base no sentimento de pertencimento, no bem-estar. Portanto, 

pode-se compreende-la como um estado de autorreconhecimento do Ser, partindo de seu 

corpo, como território de seu mundo e seus limites, em interação com o mundo exterior 

(CAVALCANTI, 2008). 

 

Autovalia – Propriedade ludopoiética que revela o valor atribuído pelo individuo a suas 

escolhas no lazer (CAVALCANTI, 2008). 

 

Cotidiano – Mundo vivido diariamente através do qual materializamos nossas ações 

transformando-o em um lugar em que a realidade se constitui como principio legitimador e 

regulazrizador (CERTEAU, 1994). 

 

Corporeidade – Campo vibracional energético dos seres humanos capaz de irradiar emoções 

e sentimentos nas relações intra e interpessoais (PIERRAKOS, 1990; CAVALCANTI, 2008). 
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Educação – Vetor que fornece uma base sólida para as aprendizagens futuras e as 

competências e habilidades essenciais que permitam uma participação ativa do ser na vida, 

em quamquer contexto social (DELORS, 1999). 

 

Festa - Celebração que envolve grupos humanos para se libertarem de si mesmos e de 

enfrentarem uma diferença radical no encontro do universo sem leis nem forma, que é a 

natureza na sua incocente simplicidade (DUVIGNAUD, 1983). 

 

Humanescência - Fenômeno humano que na expansão da sua essência irradia luminosidade, 

envolvendo outros seres vivos, a natureza, a sociedade e o cosmo (CAVALCANTI, 2006). 

 

Lazer – Fenomêno social que proprociona o desenvolvimento de valores criativos e culturais 

contribuindo para a autoformação humana do indivíduo (DUMAZEDIER, 1980). 

 

Lúdico - Estado de alegria e liberdade relativo a compreensão do mundo humano sensível, no 

qual a razão e a sensibilidade atuam em unidade (SCHILLER, 2002). 

 

Ludopoiese - Sistema vital e contínuo do ser humano na sua interação com o meio e com a 

necessidade de autoproduzir-se na alegria e de se reinventar, a cada instante vivido em suas 

múltiplas interações vivenciais (CAVALCANTI, 2008).  

 

Moradia estudantil - Residência coletiva que atende um determinado grupo estudantil 

procedente de lugares longinquosa de instituições profssionalintes em nível técnico e ou 

superior, que ofereça um ensino especifico, para viver em regime de internato, regulamentado 

por normas regimentares para manter o seu funcionamento (ZALAF, 2007; PEREIRA 2008). 

 

Tempo livre - Tempo social do indivíduo para investir em atividades recreativas e culturais 

(DUMAZDEIER, 1999). 
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ANEXOS 

ANEXO A 

Termo de consentimento e livre esclarecido 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

  

                                                                            Macaiba, ___ de ____ de 2008. 

Prezado (a) Sr.(a): 

Estamos desenvolvendo uma Tese de Doutorado em Educação intitulada: O Significado de 

Vivências do Lazer em uma Moradia Estudantil: Cultivando a Ludopoiese para a Autoformação 

Humana de Estudantes-Residentes, cujo objetivo é descrever e interpretar as vivências de lazer mais 

significativas no cotidiano de uma moradia estudantil e os respectivos processos de autoformação 

humana revelados pelos estudantes-residentes. 

 Ressaltamos que a sua participação é de grande importância para o nosso estudo, considerando 

a sua implicabilidade neste processo de estudante que reside na moradia estudantil, e que participa das 

vivências do lazer propostas, com caráter lúdico, bem como asseguramos que a sua participação não 

compromete em quaisquer gastos ou prejuízos financeiro e pessoal.  

 Informamos ainda, que os resultados da pesquisa serão exclusivamente utilizados para fins 

científicos, firmando o compromisso de assegurar o anonimato e o sigilo de identidade de todos os 

participantes.  A sua decisão é livre, podendo ser revista a qualquer momento da pesquisa, sem que lhe 

seja imputada penalidades ou prejuízos. 

 Agradecemos a sua atenção, e caso aceite participar, solicito a sua confirmação neste 

documento. 

   Atenciosamente, 

 

       Lígia Souza de Santana Pereira 

End. Rua Dulce Meira e Sá Figueiredo, 46, Natal/RN.      

 

                                                                       

 

 

 

APÊNDICE B 

 

Questionário 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Eu, ________________________________________________, após tomar ciência dos 

critérios e compromissos da pesquisa intitulada O Significado de Vivências do Lazer em 

uma Moradia Estudantil, aceito participar da mesma na condição de entrevistado. 
 

Natal, ____ de _____________ de 2008.                  ____________________________________ 

      Entrevistado 
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ANEXO B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

Linha de Pesquisa Corporeidade e Educação 

 

Este é um instrumento de pesquisa que tem como finalidade identificar no seu cotidiano, as atividades 

de lazer praticadas durante o período de permanência dos estudantes – residentes na Escola Agrícola 

de Jundiaí.  

 

1. Dados de Identificação: 

 

1.1Qual é a sua faixa de idade?  Sexo? (    ) Masculino       (    ) Feminino 

 

(   )14 a 16 anos    (   )17 a 19 anos    (   )20 a 22 anos   (   )23 a 25 anos    (   )25 a 30 anos    (   )acima 

de 30 anos  

 

1.2Qual o seu município de origem (que reside)? 

__________________________________________________________________________________ 

 

1.3Qual o período do seu ingresso na EAJ? 

 

(    )2005.1  (    )2005.2 (    )2006.1  (    )2006.2     (    )2007.1     (    )2007.2 

 

1.4Qual o curso e módulo você está matriculado?  

__________________________________________________________________________________ 

 

1.5 Quantas horas diárias você destina as aulas? 

 

(  ) até 1 hora  (  ) 2 horas      (   ) 3 horas         (  ) 4 horas   (   ) outra: ______________ 

 

1.6Quantas horas diárias você destina ao estágio? 

 

(  ) até 1 hora  (  ) 2 horas          (   ) 3 horas        (  ) 4 horas   (   ) outra: 

__________________ 

 

1.7Você dedica algum tempo ao estudo individual? (  ) Sim  (     ) Não 

 

Caso afirmativo; quanto tempo?  

 

(  ) até 1 hora  (  ) 2 horas          (   ) 3 horas        (  ) 4 horas   (   ) outra: 

__________________ 

 

1.8 Realiza algum trabalho doméstico sistemático na EAJ?          Sim (  )  Não (   )  

 

1.9 Quais as atividades domésticas você realiza no seu cotidiano na EAJ? 

 

Lavar roupa (  ) 

Passar roupa (  ) 

Lavar banheiro (  ) 

Arrumar a cama (  ) 

Arrumar o armário (  ) 

Varrer o quarto (  ) 

Outra: _______________ 
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1.10 Qual o nível de satisfação em relação ao trabalho doméstico: 

Excelente (  )   bom (  )  regular (  )                insatisfatório (  ) 

 

1.11 Quando você não está na EAJ, quais as atividades que lhe proporciona prazer e alegria você 

realiza? 

 

1.12 Quanto tempo (em média) diário você destina a essas atividades (fora da EAJ)? 

 

(  ) até 1 hora  (  ) 2 horas  (   ) 3 horas    (  ) 4 horas   (   ) outra: _____ 

 

2. Você e a Escola Agrícola: 

 

2.1 Qual a freqüência que você visita seus familiares? 

 

(   ) todos finais de semana (   )quinzenalmente   (   ) mensalmente   (   ) outro.  

Especifique: ___________ 

 

2.2 Quais as atividades que lhe proporciona prazer e alegria você vivencia nos momentos sem aula? 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

2.3 Quanto tempo diário você destina a essas atividades? 

 

(  ) até 1 hora  (  ) 2 horas  (   ) 3 horas    (  ) 4 horas   (   ) outra: _____ 

 

2.4 Qual a importância dessas atividades para a sua vida? 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2.5 Dentre essas atividades, quais ou qual é a sua favorita, e o que sente ao realizá-la? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2.6 Qual o nível de satisfação em relação as atividades de lazer proporcionadas na EAJ? 

 

Excelente (  )   bom (  )  regular (  )                insatisfatório (  ) 

 

2.7 Você gostaria de vivenciar outras atividades no seu cotidiano na EAJ? Sim (  )  Não (   ) 

 

Quais?____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Obrigada pela participação! 
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ANEXO C 

Roteiro de entrevista 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

Linha de Pesquisa Corporeidade e Educação 

 

Roteiro de entrevista 

 

 Nome 

 Curso de Formação Acadêmica 

 Tempo de trabalho na Escola Agrícola de Jundiaí 

 Curso em que atua 

 Disciplina(s) lecionadas 

 Acompanhamento do cotidiano do estudante residente na prática docente 

 Definição que se atribui ao dia-a-dia dos alunos-residentes em relação a realização das 

atividades de lazer vivenciadas na Escola  

 Compreensão sobre a Educação  

 Concepção sobre Educação Formativa e Educação Informativa.  

 Consideração acerca das atividades vivenciadas pelos alunos-residentes durante a 

permanência na EAJ. 

 Consideração sobre o trabalho de Educação para o Lazer com os residentes 

 Proposta de atividades nesta área para ser desenvolvida. 

 Consideração da prática educativa docente no contexto de uma formação discente em 

regime de internato 
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ANEXO D 

 

 

JOGO DE AREIA 1 

 

 

Construa um cenário que represente os momentos vivenciados nos intervalos de aulas, 

período da noite e finais de semana que provocaram prazer e alegria durante a sua 

permanência na moradia estudantil da Escola Agrícola de Jundiaí. 
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1. SOLO A.A.A.- O que pude vivenciar foi algo inovador 

em minha vida. Na escola, existem inúmeras 

oportunidades para se viver bem, consolidando a vida 

estudantil com as atividades de lazer. O lazer na escola é 

muito bom e importante, pois nos ajuda a absorver 

melhor as atividades das disciplinas. Vivenciamos aqui 

muitas atividades de lazer, no final da tarde: um futebol 

na quadra e também no campo, após o jantar na sala de 

jogos, com partidas disputadíssimas de sinuca e totó, bem 

amistosas. Nos fins de semana, um banho de piscina ou 

no açude bem cedo, à noite filmes muito interessantes. 

Teve ainda os passeios em Natal, que muito gostei, pois 

fazer a trilha no Parque das Dunas possibilitou a quem 

vivenciou, momentos de encontro consigo e com o outro, 

momentos de fantasia e de realidade, de ressignificação e 

percepção, de cuidar de si e olhar para o outro, momentos 

de vida. Na caixa de areia eu tentei mostrar como foi para 

nós que estamos aqui mostrar esse período de lazer com 

algumas modificações, para melhorar a cada ano que 

passa, possibilitando aos novos alunos ter atividades de 

lazer tão bom quanto o nosso. 

 

 

2. SOLO A.A.C. - O último período aqui em Jundiaí, 

para mim, foi bastante significativo, nele aproveitei um 

pouco de todos os momentos de lazer que a EAJ pôde 

oferecer. No meu cenário coloquei o quarto, onde estão 

as três camas, eu e as minhas colegas Any e Adrielly, é o 

local de privacidade, que temos no alojamento. Nele 

conversamos sobre tudo, lembro das conversas antes de 

dormir. O banco grande representa dois momentos, a 

turma nos bancos do técnico nos intervalos das aulas 

conversando, planejando... O outro momento é na fila do 

almoço, é lá onde todos os internos se reúnem para 

fofocar. O coqueiro, a lua, e o casal, simbolizam as festas 

na EAJ, como a calourada e a festa do ex-aluno. Os 

bancos menores é a nossa sala de estar, onde nos 

reunimos para assistir TV; representa também o cine 

improvisado da EAJ. Lá nos sentimos felizes assistimos 

ótimos filmes.  
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03. SOLO A.C.M. - Representei alguns momentos 

vividos nos intervalos de aulas no lado esquerdo da caixa, 

onde meu cenário é composto por: uma parede da minha 

sala de aula, de frente para a padaria, que fica ao lado do 

bosque da cooperativa dos alunos da EAJ. Meus colegas 

e eu estamos sentados no batente da parede, assim 

distribuídos, em cima: Rodrigo, Letícia, Magno; 

embaixo: Joventino, Kamila, Ana Heloyze e eu. Nesses 

intervalos, conversamos e rimos dos acontecimentos, 

ouvimos músicas dos celulares ... (pra mim isso é algo 

prazeroso!); sinto-me à vontade e feliz por estar com eles. 

O período da noite, no meu cenário, corresponde ao 

quarto em que durmo e está organizado da seguinte 

forma: meu armário, atrás do de Geilza (colega do 

quarto), do lado do armário de Heloyze, com seu ferro de 

passar roupa em cima; no outro lado, tem o beliche de 

Gessica e meu, e o da frente com Letícia e Gracielly. 

Geralmente nesse ambiente, antes de dormir, deitamos no 

horário estabelecido, mas ficamos conversando até mais 

tarde, comentando sobre o dia. Falamos das provas que 

fizemos e do futuro que queremos. Ficamos imaginando 

se, no futuro, vamos ter contato umas com as outras, em 

que vamos trabalhar, onde queremos morar, da roupa que 

queremos comprar, dos meninos da turma, enfim sempre 

tem assunto para conversarmos. Para representar meus 

momentos de final de semana, coloquei no canto inferior 

direito da caixa de areia um cenário bem simples: com o 

fogão, Heloyze e eu comendo biscoito “club social” com 

café com leite. Ela e eu fazemos o café durar muito 

tempo, pois conversamos sobre as mais variadas coisas e 

por temos muita afinidade, se torna agradável passar 

aquele momento com ela. Como também participo nas 

culinárias que para mim teve sabor de alegria, pois passar 

uma tarde fazendo bolos e salgados, após uma semana de 

aula, relaxa qualquer pessoa, principalmente junto de 

amigos. 
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04. SOLO A.C.O. -  Os momentos felizes na EAJ sempre 

foram e sempre vai ser visto como um momento de muita 

luz e vivenciado em torno dos amigos. Em um jogo de 

areia, onde deixamos a imaginação fluir resgatamos 

momentos inesquecíveis. Na minha caixa de imaginação, 

coloquei em torno dela muitas pedras brilhantes, 

simbolicamente visto como a clareza, felicidade e 

sinceridade que temos ao estar juntos, eternamente 

enquanto dure. Sem dúvidas o ambiente em que moramos 

pode ser representado como nosso pequeno “mundo”, 

pois é nele que compartilhamos momento jamais vivido 

em um espaço tão pequeno, comparado ao nosso 

verdadeiro mundo. A agradável conversa à noite perto 

dos alojamentos, todos em círculos em volta das belas 

árvores de Jundiaí.  A alegria de ver um pasto verde e 

chamativo com muitos animais saboreando seu alimento. 

As tardes de sábado e domingo que nos reunirmos para 

pegarmos a pipoca e sentar na poltrona, para assistirmos 

a filmes que ora nos proporcionavam momentos de riso, 

ora de aventura e os demais gêneros, todos eles de muita 

importância para o nosso crescimento moral e espiritual. 

O centro da minha caixa não poderia deixar de faltar à 

união dos amigos em tantas festas que estivemos juntos, 

todas inesquecíveis. O canto do meu “mundo” está 

representado pelos banhos que tomamos no açude sempre 

perto da mãe natureza. A vida que retratamos no 

sandplay é de fundamental importância para descartar os 

momentos que não queríamos vivê-los, ou seja, 

viveríamos apenas um céu de brigadeiros. 
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5. SOLO A.H.C. - O meu cenário retrata um dos 

momentos que mais gosto durante o dia, os intervalos de 

aula. Nele “rolam” as melhores conversas, brincadeiras e 

descontrações. Esta parte do cenário eu coloquei no lado 

esquerdo da caixa: geralmente, uma parte da turma fica 

sentada num banco que fica perto da padaria e os outros 

ficam mais distantes. Localizado no centro da caixa de 

areia, lembro dos momentos de estudos no período da 

noite, onde eu e as minhas colegas adoramos passar nos 

dedicando... A escada encostada na borda inferior da 

caixa na verdade não existe, porém coloquei aí para 

representar a evolução que teremos com os estudos, que 

quanto mais a gente se esforça mais chegaremos ao alto, 

na vida profissional. No lado direito da caixa, simbolizei 

os fins de semana no ambiente do nosso quarto, com os 

bonecos em cima das camas, fogão e os armários. No 

alojamento, o fogão representa os dias que faço meu café 

da manhã ao meu gosto e temos mais tempo para 

comermos sem pressa. E, assim, fico mais relaxada, e 

torna nossa refeição mais saborosa, por compartilhar com 

minhas amigas nos finais de semana. Nele, o que mais 

gostamos de fazer é comer, dormir e jogar conversa fora. 

Gostamos também de aproveitar cada momento – porque 

são difíceis de acontecer, devido ao pouco tempo que 

temos para nos divertir. Enfim, tudo que fiz no jogo de 

areia foram os instantes mais fortes vividos no nosso 

cotidiano. Outro detalhe que quero ressaltar são os 

guerreiros que estão espalhados em cada parte do cenário. 

Eles representam meus amigos, pois são verdadeiros 

lutadores, que batalham para conseguir alcançar seus 

sonhos e objetivos com bravura. E os corações que 

coloquei são para dizer do amor e admiração que sinto 

por todos, e dizer que, apesar de todas as dificuldades 

encontradas, o amor prevalece no coração e na alma de 

todos, os quais jamais esquecerei; desses e de todos 

outros momentos vivenciados aqui na escola, que foi 

minha grande casa e professora da vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



272 

 

6. SOLO A.L.F. - O período que passei em Jundiaí me 

proporcionou muitas alegrias, principalmente nos fins de 

semana, e durante à noite nos dias letivos. O banho de 

piscina com os amigos e amigas me proporcionou muito 

divertimento, com as brincadeiras, piadas e muitas 

alegrias, ao jogar bola na quadra foi sempre um momento 

muito importante, pois é um esporte que eu amo demais e 

jogo com pessoas que eu vou levar para sempre no meu 

pensamento. O bom também é o pingue-pongue e sua 

capacidade de ensinar uma pessoa como eu a usar a 

rapidez a agilidade, a sinuca, jogo de cabra macho, me 

diverti muito fazendo jogadas impressionantes. O estudo 

não pode deixar de falar, pois tinha muitos exercícios no 

final de semana para responder. Como também as nossas 

comunicações pela internet. Pra mim, eu utilizo estes 

meios para me aproximar das pessoas de quem não estou 

perto! E, às vezes, como hobby, uso os jogos para passar 

o tempo!Evito me englobar de uma forma geral, procuro 

manter adicionado somente amigos e alguns colegas que 

tenho conhecimento! Nesses momentos coloco os papos 

em dia!!! Aproveito para matar a saudade de pessoas de 

quem a rotina me afasta e distrair um pouco a mente das 

responsabilidades! Os filmes que assistimos nos 

proporcionam muita descontração, fazendo com que 

relaxemos e gostemos cada vez mais da escola. O lazer é 

um ato que o ser humano necessita, e deve ser concebida 

essa graça e eu sei que a Escola de Jundiaí me 

proporcionou e pode continuar proporcionando para 

outras pessoas que por aqui passar. E sempre que termino 

as atividades de lazer, tomo um banho e corro para o 

berço, sem deixar de falar das paqueras e dos foras que 

eu levo. O jogo de areia representou para mim, uma coisa 

incrível, foi onde eu pude mostrar e sentir meus 

sentimentos e lembranças que vou levar daqui, além de 

poder retratar o período de lazer na EAJ. 

 

 

7.SOLO A. L. M. - Para representar os momentos 

significativos vivenciados nos finais de semana, na parte 

inferior esquerda da caixa eu criei um cenário com porcos 

e pessoas, que faz parte de um projeto de suinocultura, 

que, apesar de ser algo sério, me trouxe muito prazer e 

alegria. Para mostrar os momentos vividos de noite, em 

mostro o primeiro lual, organizado pela professora Lígia, 

no açude, que simbolizo com as pessoas deitadas dos 

tapetes, próximo ao açude, os carros e a mangueira. Este 

lual me marcou bastante e agradou a todos! O outro 

momento legal é quando estamos na internet. O lazer 

virtual é muito importante, pois nos proporciona um 

grande bem-estar. Através de sites de relacionamento 

podemos interagir com a nossa rica rede de amigos. O 

intervalo entre as aulas do vespertino para a hora do 

jantar, mostrei um momento que faço sempre, ou seja, 

um passeio (superagradável, pois vou com colegas de 

quem eu gosto muito de estar junto).  
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8. SOLO A.L.S.- Procurei no lado direito da caixa, 

representar no jogo de areia os momentos de lazer 

vivenciados nos finais de semana (não foram muitos, mas 

tentamos explorar o máximo do tempo para nos 

divertirmos quando estamos sem nada para fazer). Eu e 

meus amigos vamos para a área de frente da casa de uma 

professora, que mora aqui na escola, para conversar, 

descansar, ouvir música, lanchar e até mesmo tirar uma 

sonequinha (está simbolizado nas casinhas de madeira na 

borda direita da caixa e umas bonequinhas em frente). O 

lado esquerdo da caixa de areia representa todos os 

momentos que passamos no quarto, quando conversamos, 

à noite, sobre as coisas que acontecem com a gente 

dentro e fora da escola, lembrando e sorrindo de fatos 

engraçados ocorridos (legal é que cada uma tem uma 

história pra contar, comentar o que aconteceu nas 

aulas...). No centro da caixa, mostro os momentos em que 

ficamos nos corredores, sem aula... nos horários vagos... 

Nesses momentos reunimos a galera todinha da sala para 

conversar e brincar. Em alguns finais de semana 

participei da culinária que foi uma tarde diferente, com 

sabor mais gostoso, com novos conhecimentos, 

interagindo com amigos. São momentos de muita 

descontração e alegria que sentimos! 

 

 

 

 

9. SOLO F.G.D. - O meu cenário mostra várias cenas 

onde eu me sinto bem, principalmente à noite no quarto. 

Represento esse momento no lado esquerdo da caixa: aí 

estão as meninas no quarto. Somos todas bem unidas, e 

nesse ambiente brincamos e rimos muito! Outro 

momento que me sinto feliz é quando as atividades que 

faço são mais relaxantes como dançar e cuidar dos 

animais (sempre que posso faço isso nos finais de 

semana). Represento esses momentos no lado direito 

superior da caixa, onde coloquei uns animais e eu ao 

lado, e, mais acima, várias pessoas próximas (é o pessoal 

dançando comigo!). Bem abaixo da caixa, perto da borda 

inferior, coloquei uns bonequinhos que representam meus 

colegas e eu no açude da escola, nos intervalos de aula. 

Além disso, procuro conversar com meus colegas. São 

momentos de relaxamento e descarregamos todo um peso 

de aulas e trabalhos escolares... Ao lado desse cenário, 

mostrei outro momento de alegria na escola, quando de 

noite tem alguma festinha (que também ajuda a tirar o 

estresse da gente...). 
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10. SOLO F.E.P. - Sem dúvida, foi especial estudar na 

EAJ e, durante esse período de um ano e meio. Foram 

muitas coisas que marcaram minha passagem por essa 

escola! Serão inesquecíveis todos os fins de semana que, 

principalmente, os integrantes da minha turma 

confirmávamos as partidas de futsal amistosas com as 

outras turmas, visto que era satisfatório, claro e nítido e 

tamanho prazer estar naquele momento dividindo a 

alegria daquele lazer com os demais colegas, que naquele 

ambiente se encontravam, jogando ou apenas assistindo. 

Mas, o mais importante era a diversão. Sei que era apenas 

futsal, mas por pequenos instantes esquecíamos do tão 

cruel mundo e, simplesmente, nos divertíamos. Também, 

fazer aquela roda de conversa nos banquinhos ou no 

corredor do curso técnico, após o término da terceira 

aula, no intervalo, isso será lembrado como momentos 

únicos da vida. Ali, naquele momento tudo era simples, 

mas especial. E, todos esses fatos nos marcam. E por 

pequenos (breves) instantes, o sandplay os lembra, pois 

ao fazer este jogo percebi que ele mexe com a mente da 

pessoa de forma positiva, pois quando cheguei para fazê-

lo estava meio tenso, devido a superlotação das tarefas 

escolares e no ato de fazer o sandplay, esqueci de tudo 

isso que me perturbava. 

 

11. SOLO F. L. S. - Durante a minha permanência na 

EAJ, estive envolvido em várias atividades que me 

proporcionaram lazer de maneira alegre. Nos intervalos 

entre as aulas, costumávamos ir à lanchonete onde 

geralmente lanchávamos e nos inteirávamos de todas as 

novidades que aconteciam na escola, na companhia de 

Lili (menina que trabalhava na lanchonete). Esses 

momentos nos proporcionavam um enorme relaxamento, 

porque sempre eram regados de muito bom humor e 

diversas risadas!!! Na caixa de areia represento esse 

momento nas miniaturas da mesa e vários bonequinhos 

(pessoas) ao seu redor. Ainda costumávamos ficar 

conversando sentados nos vários corredores da escola, 

representado no meu cenário na borda inferior da caixa, 

com as pessoas sentadas no banco. E, por fim, aqui nesse 

espaço, sempre acontecia um maior relacionamento entre 

os alunos, compartilhando os acontecimentos diários da 

escola. À noite, costumávamos nos reunir para dançar e 

conversar. Trocávamos confidências, o que tornava esse 

momento muito especial. E ainda tinha as festas onde 

dançávamos muito. Representei esses momentos no lado 

esquerdo da caixa de areia. Em todos estes momentos nos 

divertíamos muito, pois conseguíamos melhorar o nosso 

relacionamento o que tornava todos esses encontros 

muito especiais e interessantes (até mesmo os mais 

simples!). 
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12. SOLO G.C.R. - Neste cenário, apresento o açude 

onde tomamos banho nos fins de semanas juntos com os 

amigos. Também as missas nos períodos da noite juntos 

com os colegas e as pessoas da comunidade, agradecendo 

a Deus, por tudo que ele faz por nós. Não posso deixar de 

representar o namoro nos momentos disponíveis, naquele 

banquinho. Os filmes que tem nos fins de semana além 

dos jogos de futebol na TV. Os jogos de dama no quarto, 

junto com as brincadeiras dos colegas, além daquele 

momento de ficar na cama, estudando para a prova. Fico 

muito feliz com a professora que vem durante esse 

período, tentando colocar para todos nós, mais momentos 

que proporcionem alegria e prazer como este, ao qual 

estou participando, só tenho a agradecer muito e dizer 

que vou ficar com muita saudade de você e dos amigos 

que deixo, além do colega em geral. 

 

                                                                        
 

13. SOLO G.L.F. - A minha representação na caixa de 

areia está dividida em três cenários. O primeiro, situado 

no canto superior do lado esquerdo da caixa, representa a 

sala de aula. Durante os intervalos, na maioria das vezes, 

busco estar perto dos meus amigos, principalmente agora 

que estou mais próxima do pessoal da turma (são 

momentos de relaxamento, que nos fazem ficar 

descontraídos, felizes, brincalhões...); ou ficamos no 

bosque ou na frente da nossa sala. No lado direito da 

caixa, na parte de cima, represento o alojamento 

feminino, mais precisamente o meu quarto. No período 

da noite, estou ficando mais no meu quarto: me sinto 

melhor naquele ambiente, além de aproveitar mais o 

tempo para estudar. Quando não estou estudando, fico 

conversando e brincando com as meninas (ou até mesmo 

comendo). É muito bom pra mim esse momento. Às 

vezes quando estou só, fico pensando na minha vida e... 

conversando com Deus, agradecendo cada bênção de 

vida... O presente perto da cama simboliza as surpresas 

que acontecem, e o coração em cima da mesinha significa 

a afeição, o carinho e a amizade entre nós. O terceiro 

cenário representa os finais de semana, onde me dedico 

ao estudo, e também (como escolha própria não posso 

tomar banho no açude) aproveito bastante a piscina. 

Quando fica muita gente da minha turma é melhor ainda, 

pois nos divertimos muito! O último final de semana que 

fiquei, passamos todo na piscina, sempre juntos. Foi 

muito bom para diminuir... desestressar! 
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14. SOLO H.S.M. - Os meus principais momentos de 

lazer estão representados na caixa da seguinte forma: à 

noite nós reunimos o pessoal e vamos jogar bola na 

quadra; no quarto também nos divertimos, jogando 

baralho e dama. Em alguns finais de semana tivemos a 

oportunidade de sair para conhecermos outros lugares, 

onde represento a caminhada no Parque das Dunas. A 

experiência do lazer proporcionado naquele dia no parque 

foi um momento ímpar, uma vez que a trilha, o 

envolvimento com a sensibilidade através daquelas 

"bolinhas", foi excelente. Tive uma sensação de harmonia 

e bem-estar durante e após da caminhada. Os shows que 

assistimos no parque, também foi uma atividade especial 

na minha vida, pois nunca tinha assistido uma orquestra 

de cordas. Fiquei parado de olhos fechados, só ouvindo o 

som do violino. Apesar de estar saindo da Escola, fico 

muito feliz em saber que passei por aqui e pude 

compartilhar todos esses momentos. Com essa 

experiência eu voltei ao tempo, e me lembrei do tempo de 

criança. 

 

 

15. SOLO I. M. B.- O que mais proporciona momentos 

de alegria na Escola são as conversas, as brincadeiras que 

vivenciamos durante os intervalos de aula, durante o 

percurso que caminhamos para os estágios. No fim de 

semana, gosto muito de cozinhar, então sempre preparo 

alguma coisa para comermos, por isso que no meu 

cenário tem uma cozinha. Como também representa as 

tardes de culinária em alguns finais de semana. 

Considero-a ótimo! Sem igual. Só outra tarde que nem 

essa, pois foi um ambiente de descontração, bem atrativa, 

e acima de tudo, saborosa. Sabor de quero mais! O 

armário e o beliche representam o meu quarto (quando o 

arrumo me sinto bem...). Nele convivem Marcila e 

Clarice. Temos muitos momentos de alegria, às vezes 

ficamos sem sono, então conversamos sobre a nossa 

formatura, as pessoas da nossa comunidade, até a 

madrugada. A casinha que tem uma colher de pau ao lado 

representa a agroindústria, onde todo final de semana eu 

e meus colegas produzimos doce (sendo muito bom, pois 

gostamos do que fazemos!). A outra casinha, que tem uns 

bonequinhos à frente, representa a capela da Escola, que 

sempre me proporciona grandes momentos de alegria e 

felicidade. O banquinho em que tem três bonequinhas 

representa os momentos de conversa entre as minhas 

colegas, quando estamos assistindo. O outro banquinho é 

o que fica perto da cooperativa, onde sempre 

conversamos. As pedras representam as nossas fotos (que 

sempre fotografamos no Centro de Neurociências). 
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16. SOLO J.A.K. - Este cenário apresentado no meu 

sandplay é um pouco da realidade vivida nesta Escola. 

No canto de baixo que tem três pessoas são os momentos 

de conversa com os amigos, trocas de idéias; na parte de 

cima, significa o descanso, o sono; no meio, onde tem um 

carro com uma bolsa, simboliza quando viajo para casa; 

esses dois bonecos dançando, foram alguma festainhas 

que fomos aqui na vila; embaixo, na mesa tem um 

boneco, simboliza o acesso a internet, que é um bom 

lazer; em cima, esses de sunga quer dizer os banhos que 

tomamos no açude e na piscina; esses quatro 

bonequinhos sentados com a coca-cola, foram algumas 

festinhas de aniversário. Não consegui montar o cinema, 

mais é um das melhores formas de lazer que existe hoje 

na Escola Agrícola de Jundiaí. Ao participar dessa 

técnica, nós nos sentimos um pouco criança, mas na 

verdade é toda uma história que vivemos aqui. 

 

 

 
17. SOLO J.C.S. -  No canto esquerdo da caixa, onde tem 

um buraco com bonecos dentro, representa os finais de 

semana. Os bonecos são as pessoas com quem mais 

convivo (o boneco do lado de fora é o inspetor). É 

sempre muito divertido o banho de açude, foram muito 

bons os momentos vivenciados lá! Na parte onde 

coloquei os bonecos sentados nas cadeiras em volta da 

mesa, representa a hora do intervalo, no qual eu me sinto 

bem (por motivo de força maior, fico uma boa parte do 

meu dia no almoço e jantar). Gosto de comer devagar e 

saborear bem os alimentos! A culinária teve um sabor de 

satisfação e prazer por estar com nossos amigos, e o 

gosto da amizade sendo saboreado por nossos corações. 

E, mais acima da caixa, do lado direito, represento o 

período da noite através dos bonecos - eu e outra pessoa, 

do sexo feminino -, ou seja, eu ficando com uma menina 

aqui no bosque da escola. E, as duas bonecas que estão 

em pé, ao lado são mais duas meninas fazendo fila prá 

ficarem comigo!!!! As plantas em volta mostram o belo 

ambiente do bosque! 
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18. SOLO J. J. S. - A construção do meu cenário eu dividi 

em cinco partes, sinalizadas pelas letras “H”, “Q”, “b”, “G” e 

“N”. Em cada parte descreverei meus momentos vivenciados 

com alegria e prazer aqui na escola. O cenário “H”, representa 

os momentos de convivência no quarto, com muita 

descontração, brincadeiras, algumas “brigas” (é o momento 

mais legal, feliz, mas com algumas decepções). É um momento 

que temos que dividir opiniões e eu me sinto feliz em fazer isso 

nesses momentos! O cenário “Q” são os momentos vividos nos 

intervalos de aulas, nossas conversas nos corredores, 

brincadeiras... é também a hora de expor opiniões sobre a 

turma, a escola, os colegas. É muito importante minha 

participação e a dos colegas nesse momento, pois é hora de 

desabafar (eu me sinto seguro!). O cenário “b” representa os 

luais no açude, os alunos tocando violão, tomando banho no 

açude, paquerando... é muita descontração e alegria que 

sentimos nessas noites de lua cheia! O cenário “G”, mostra as 

conversas que tenho à noite com meus colegas, que considero 

muito importantes, pois como vivemos longe de casa vejo essas 

horas como momentos de aconchego, hora de dialogar, de 

brincar, sorrir e lanchar. O cenário “N” representa as horas das 

refeições, isto é, nos intervalo do almoço e período da noite. É 

uma hora em que todos nós ficamos juntos (nesse momento 

contamos como foi a manhã de estudo), sem contar que após o 

almoço temos o momento de descanso. Nos finais se semana 

quando participo das culinárias sinto um gosto muito delicioso 

de um final de semana diferente dos habituais, pois, além de 

estarmos todos unidos, aprendemos a transformar as deliciosas 

comidas em verdadeiras alegrias e inesquecíveis experiências. 

 

 

19. SOLO J.V.P. - Durante um ano e meio, nesta 

instituição de ensino houve vários momentos de 

descontração, como por exemplo, as horas de conversa 

com os amigos por todos os cantos do colégio, no quarto 

praticando jogos como dama, baralho, dominós, nos 

inesquecíveis forrós da vila de Jundiaí, nas festas como 

as calouradas, luais promovidos pelas turmas, dos banhos 

de açude, que apesar de proibido era uma boa diversão, 

principalmente nos fins de semana, quando a maioria 

viajava e o colégio ficava como um deserto. A 

participação nesta técnica me proporcionou retratar de 

forma interativa o convívio com os amigos durante o 

período que aqui passamos. 
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20. SOLO L.K.F. – Nos momentos livre, o que eu mais 

faço é assistir televisão com as meninas, dormir ou ficar 

deitada no meu quarto, com as minhas duas colegas 

Luciana e Bianca. De vez em quando preparo deliciosos 

bolos com Idiana, enquanto as outras garotas esperam o 

bolo ficar pronto para lancharmos com refrigerante. A 

melhor parte é quando chega à quinta-feira à noite, que 

eu preparo as malas para viajar na sexta, depois da aula. 

Conclusão: durante todo esse período que passei aqui, 

muitos momentos me trouxeram alegria, um filme nos 

fins de semana, conversas com amigas, brincadeiras, 

enfim, de tudo foi possível tirar boas lições e boas 

risadas. Participar dessa técnica me fez reviver todos os 

momentos de alegria que vivo e já vivi aqui na Escola, 

sem falar que senti como se o tempo tivesse voltado, 

pude me sentir criança novamente. 

 

 

 

21. SOLO M.D.N. - Os meus momentos foram repletos 

de dinamismo, cada momento foi vivenciado ao máximo, 

pois sem eu estar aqui às oportunidades não seriam tão 

intensas. Nos intervalos de uma aula ou outra, o que eu 

fiz foi conversar brincar, falar sobre futebol, resenhar, ou 

seja, falar das coisas que estavam acontecendo com 

outras pessoas e que era ao mesmo tempo engraçado e 

embaraçoso. Á noite ocorria o Cineaj de forma bem 

descontraída e também nos fins de semana, sendo muito 

bem aceito pelas pessoas, visto que elas reclamavam que 

não tinham o que fazer nas horas vagas. Os filmes nos 

proporcionaram alegrias com o final feliz, ou até mesmo 

tristeza quando algum casal não acabava junto. Temos 

também nos finais de semana, o açude e a piscina. 

Durante toda estadia em Jundiaí cada momento foi 

crucial e importante, pois nos possibilitou ser 

verdadeiramente lembrados. A caixa de areia foi 

determinante para reflexão e para termos a consciência de 

que somos importantes. 
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22. SOLO P.M.M. - Em meio desse contexto de escola, 

pude analisar que momentos que vivi e vivo como 

residente aqui na EAJ! Dessa forma, coloquei no canto 

superior esquerdo da caixa a representação de um dia no 

qual não teve aula, eu e minhas colegas do quarto fomos 

fazer um piquenique no bosque da escola. Esse dia foi 

ótimo!... (até rolar na grama nós rolamos!) Outro 

momento em que me senti feliz e representei foi em uma 

aula no estábulo - ministrada pelo professor José Barros -

, na qual o assunto foi sobre leite. No centro da caixa, 

representei o dos intervalos de aula, onde, após o almoço, 

realizamos a brincadeira do amigo doce - onde cada 

colega troca uma bala ou chocolate com o colega. No 

lado da borda superior, coloquei três bonequinhos 

sentados, esperando carona na frente da escola para irmos 

à Macaíba. E, também para simbolizar meus momentos 

de alegria à noite, coloquei um casal – Marcelo e eu –, 

pessoa a qual gosto muito e com ele já vivi muitas 

felicidades e angústias. Mas, a vida é assim mesmo. 

“Momentos aqui vividos jamais serão esquecidos!” 

 

 

 

 

 
23. SOLO P.S.O. -  Logo de início, o tempo que tenho 

vago aqui na escola é nos finais de semana, que às vezes 

fico aqui. Fora isso, só alguns imprevistos que acabamos 

ficando sem aula. Geralmente, à noite, quando estou 

livre, eu aproveito para dormir, mas quando não durmo, 

vou conversar com os meninos, botar as conversas em 

dia. Às vezes, quando o inspetor nos dá oportunidade, 

vamos para o açude (nós brincamos lá só para passar o 

tempo), às vezes fazemos alguns exercícios no quarto 

mesmo. Ou quando não resta nada pra se fazer aqui, 

vamos passear em Macaíba. Ainda nos finais de semana, 

temos primeiro que lavar a roupa, fazer as obrigações, 

para depois pensarmos em nos divertir, mas às vezes, 

quando fica quase ninguém no alojamento, eu aproveito 

mesmo para descansar. No cenário, eu demonstro o açude 

(que é o maior entretenimento que temos); a parte dos 

bonecos simboliza quando ficamos conversando; os 

carros na estrada representam o momento que ficamos 

pedindo carona para ir à Macaíba; as casas e o boneco 

deitado colocados próximo à borda inferior da caixa 

significam o tempo que passo dormindo ou lavando 

roupa no alojamento; os cavalos representam os 

momentos que conseguimos cavalgar; e os halteres, que 

significa os momentos que faço exercícios físicos no 

quarto. 
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24. SOLO R.S.N. -  O meu jogo de areia está dividido em 

dois momentos significativos: o primeiro, situado no lado 

esquerdo da caixa, representando o que costumo fazer à 

noite, durante as horas vagas, que é assistir alguns filmes 

do projeto “cine-eaj”, coordenado pela professora Lígia e 

por nós, alunos; já no lado direito da caixa, mostro o 

segundo momento, o qual vivencio nos intervalos de 

aula, ou seja, no intervalo do almoço (geralmente após 

almoçar eu durmo, pois preciso descansar para enfrentar 

as aulas do período da tarde). Meu final de semana foi 

representando pela culinária que teve uma grande 

importância na minha vida. O prazer em participar das 

tardes de culinária não está associado simplesmente a 

degustar as delicias cozinhadas, e, sim em pôr a mão na 

massa: tentar aprender a fazer a comida para se ver 

posteriormente os resultados. E era exatamente isso que 

fazíamos. Além do mais, nosso prazer multiplicava a 

medida que percebíamos em nossa volta várias pessoas 

fazendo o mesmo que nos e todos sempre com um sorriso 

no rosto. E na hora da degustação então... todos unidos, 

conversando sentados à mesa. Momentos únicos e muito 

especiais que traziam a nossas tardes de final de semana 

na EAJ muita alegria. 

 

25. SOLO Y. M. F. - Durante os períodos noturnos, nós 

nos reuníamos muitas vezes para ouvir os meninos 

tocarem violão, enquanto nós, meninas, cantávamos; 

íamos também à cantina, lanchar com os todos os colegas 

de quarto e lá nos encontrávamos com outros colegas e 

jogávamos conversa fora, comendo cachorro-quente e 

bebendo refrigerante, até a hora de tocar o sinal e irmos 

dormir. Nos intervalos entre aulas, geralmente 

lanchávamos, conversávamos, ríamos muito, a maioria 

das vezes na cantina de Lili. Nos intervalos de almoço e 

jantar, sempre ficávamos mais no quarto comento 

biscoito ou dormindo e (claro!) conversando. Nos finais 

de semana assistíamos filmes, alguns namoravam, outros 

iam escutar rodas de violão..., ou, simplesmente, íamos 

jogar conversa fora com os amigos. Ainda tinha as tardes 

de culinária que teve um sabor de amizade, de 

companheirismo, onde todos ajudaram a preparar as 

comidas para saborearmos, e o ambiente ficou muito 

alegre e divertido. Em todos esses momentos vivi 

extrema felicidade (nas coisas mais simples e para alguns 

tão sem importância)! Hoje percebo o quanto esses 

momentos me fizeram feliz: foi através deles que 

conhecemos pessoas e algumas delas se tornaram os 

meus melhores e eternos amigos! Foram momentos de 

alegria e descontração que nos fazia esquecer momentos 

em que tínhamos problemas na família ou na própria 

escola, nos desligávamos e íamos só prestar atenção em 

nós mesmos e em nossos amigos... e a noite ou intervalo 

e os finais de semana se tornavam mais leves, agradáveis 

e felizes!  
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JOGO DE AREIA 2 

 

 

SITUAÇÃO NORTEADORA 

 

Por meio da construção de um cenário, represente o significado das Festas Temáticas na sua 

vida, principalmente os momentos vivenciados na preparação, na realização e repercussão das 

mesmas, durante a sua permanência em regime de internato na Escola Agrícola de Jundiaí. 
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1.SOLO A.A.A. - Estou representando através deste 

sandplay, os momentos lúdicos que presenciei participando 

ou organizando festas na EAJ. No primeiro momento me 

coloco atrás de uma mesa com bebidas e comidas 

vendendo estes para apurar dinheiro para a formatura, no 

mesmo ambiente que as pessoas se divertiam. No canto 

direito abaixo da caixa simulei meu quarto n°3: em 

momento de festa, todas as meninas se arrumando, para 

falar a verdade o quarto se torna pequeno nestes dias. Já 

acima, representei um dos vários luais que participamos no 

açude. São momentos tranqüilos de convivência agradável 

com todos os internos, professores, funcionários. E para 

representar a mais recente festa que por ventura participei 

da organização e ainda me diverti, o halloween. Teve 

pessoa de fora, muita curtição, marcando a última festa 

organizada pelo 3º C. O que foi representado é só um 

pouco do que já vivi no EAJ, não podemos esquecer-nos 

da festa do ex-aluno, São João, eventos como calouradas, 

os churrascos de dia no açude. Para mim, estes momentos 

não só são de diversão, nestas horas as pessoas se 

interagem, surgindo assim casais de namorados, grande 

amigos, enfim momentos marcantes de descontração para 

aqueles que estudam na EAJ. 

 

 

2.SOLO A.A.C.- O sandplay construído por mim 

mostra uma festa do lual que foi organizado pela minha 

turma no ano de 2007. Nele eu represento, no lado 

esquerdo o açude, no qual podemos tomar banho nas 

festas de lua cheia; no lado direito coloquei alguns casais 

dançando e a fogueira. O tema da festa era: “lual 

nordestino”, antes da chegada do dia do lual a maioria da 

turma se mobilizou para organizar a festa, às vezes 

acontecia desentendimentos por causa da organização, 

mas no final dava tudo certo. O sandplay está mostrando 

o açude e as pessoas se divertindo e dançando ao som do 

sanfoneiro. Todas as festas, incluindo este lual foram 

muito boas, pois em cada uma vivenciamos situações 

diferentes e sempre aproveitamos para nos desligar um 

pouco da rotina escolar. As festas sempre foram 

“maneiras”, pois conhecemos melhor as pessoas e nos 

divertimos. A convivência com os amigos normalmente é 

muito boa, pois aprendemos coisas que vivendo 

individualmente, talvez, não viveríamos e não 

aprenderíamos nunca! 
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03. SOLO A. C. M. Meu cenário representou a festa de 

confraternização natalina da nossa turma no ano passado, 

2007. Na primeira parte representei a preparação da festa, 

onde eu e mais duas amigas estávamos preparando o 

jantar que seria servido a noite para os demais colegas. 

Nesse dia eu percebi que para me sentir bem numa festa 

não preciso passar o dia inteiro me arrumando, pois não 

deu tempo de arrumar cabelo, unhas e outras coisas mais. 

Só de chegar na festa e ver que cada coisinha tinha um 

toque meu, me fez sentir realizada! Na hora da festa 

(segunda parte do cenário) representei todos dançando e 

o momento da troca de presentes, no amigo secreto, onde 

trocamos elogios e dissemos e desejamos coisas boas 

para os colegas, sem falar na emoção!. Nas festas eu vi 

que nossa turma tem uma forte ligação entre uns e outros 

e que a distância que irá nos afastar ano que vem não 

acabará com nosso sentimento. E a última parte 

representa nosso quarto no momento que chegamos da 

festa (uma bagunça só), roupas por cima da cama junto 

com maquiagens, pranchas, toalhas... Enfim, depois da 

meia noite, já cansadas, tivemos que arrumar o quarto já 

lembrando dos momentos da festa. 

 
04. SOLO A.C.O.- O meu jogo de areia mostra uma das 

festas mais legal que participei aqui na escola. Foi o lual 

romântico que minha turma organizou junto com a 

professora Lígia. Logo no inicio foi a maior preocupação 

com as músicas pois o pessoal so gosta de dançar forró, e 

a turma queria outras músicas nessa festa. Depois de 

conseguir um dinheiro com a FETARN para ajudar a 

pagar o músico, tudo ficou mais tranquilo pra gente. 

Coloquei no cenário um momento que estamos no quarto 

nos produzindo, muitas brincadeiras e brigas acontecem 

nessa hora, mas depois a gente pede desculpa e tudo bem. 

A nossa festa foi maravilhosa, na área da piscina, onde 

ornamentamos com balões vermelhos, em formato de 

coração, fizemos cartazes de divulgação, chamamos a 

galera toda da escola e os professores, sem falar no seu 

Paulo que foi nosso convidado de honra, pois foi o niver 

dele. Foi muito descontraido a festa do lual, o músico 

tocou no violão músicas que nós pedíamos e outras que a 

gente não conhecia. O pessoal dançou e depois todo 

mundo tomou banho de piscina. Foi a maior animação! 

Trabalhamos muito para realizar essa festa, na culinária 

teve vários pratos gostosos como: “arrumadinho”, “bolo”, 

“torta de frango” e “churrasquinho”. Vendemos tudo e o 

dinheiro apurado vai ajudar na nossa formatura. Foi 

muito cansativo, mas todo mundo se divertiu e depois no 

final todo mundo ajudou a limpar toda a parte que 

usamos e sujamos. Meu cenário, mostrei também outro 

lual que aconteceu no açude, que teve um cantinho dos 

namorados. Esse também gostei demais, pois conheci um 

colega que até agora é o melhor que tenho aqui na EAJ.  
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05. SOLO A. H. C. - A construção do meu cenário 

representa uma das festas mais marcantes que minha 

turma organizou. Cada momento da festa da 

confraternização do 1° “C” em 2007 foi muito 

significante, sendo representada da seguinte forma: o 

primeiro momento mostra as partes que mais gostei como 

a entrega de presentes do amigo secreto (O jantar é a 

melhor parte delas); O discurso de alguns colegas que 

hoje não estão mais em nossa grande turma. Nesse 

discurso foram relembradas ocasiões que  tocaram os 

corações de muitas colegas que não estavam mantendo 

muitas afinidades, ou seja, não se falavam. Com isso 

fizeram as pazes. O segundo momento foi a despedida 

em que todos tiveram  que colocar tudo “a limpo” e falar 

aquilo que às vezes tiveram timidez. Enfim, na terceira e 

última parte do lindo cenário que formei, coloquei 

objetos que para mim simbolizaram a triste e ao mesmo 

tempo alegre ida para casa, onde vários foram e não 

quiseram mais voltar. Agora, em 2008, vamos nos 

preparando para mais uma festa de confraternização (que 

será como sempre ótima!). 

 

 

 

 

 06. SOLO A.L.F.O - Cenário que fiz, mostra as 

pessoas dançando, a nossa turma vendendo comidas, o 

carro do pessoal lá fora e pessoas que moram ao redor do 

colégio. A festa demonstrada no cenário foi a organizada 

pelo 2º “U”, sendo realizada uma calourada de boas-

vindas para a nova turma que entrou no meio do ano de 

2008. Foi uma das festas na qual eu participei desde os 

preparativos até os momentos finais. Todo mundo se 

divertiu bastante, dançando, namorando, além das turmas 

que estavam na EAJ conhecendo a turma que estava 

chegando. Foi uma festa muito legal! Muito forró para a 

galera dançar, onde os meninos chegavam perto das 

meninas e as chamavam para dançar. Alguns namoraram 

nessa noite. O mais difícil foi terminar esta festa, pois 

todos queriam mais um pouco. Mas infelizmente não foi 

possível, porque já passava da hora. Enfim, terminamos a 

festa. Todos foram para os seus quartos e a rotina 

continua até hoje... 
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07. SOLO A. L. M. - O meu cenário no jogo de areia eu 

intitulei como “pulando a fogueira”, por retratar as 

festividades juninas vivenciadas aqui na escola no ano de 

2007. Para a preparação dessa festa fizemos a 

ornamentação com muito carinho, e (já com o espírito 

junino) cortamos e penduramos as bandeirinhas por toda 

a escola. Para enriquecer a programação do evento, 

participei dos ensaios de nossa quadrilha matuta. Com 

todo o esforço precedente, conseguimos realizar nossa 

festa, que contou com a participação de outras quadrilhas 

e grupos de danças, com a efetiva participação dos alunos 

e professores da escola. Essa festa agradou a todo mundo 

e promoveu muita alegria e diversão, sendo essas 

características das festas juninas. 

 

 

08. SOLO A. L. S. - Meu cenário representa 

simbolicamente o I Festival da Fierton, onde nós alunos 

do 2° “C” nos reuníamos para conversar, brincar, se 

divertir, tirar fotos, cantar... Foi um ótimo momento de 

festa na escola, só alegria, no jardim do Instituto de 

Neurociências! À noite tinha apresentações de grupos de 

dança, com participação dos grupos de dança de 

Campestre e grupo de Xaxado de Parnamirim, além de 

ter a participação da nossa colega de turma Geilza que 

recitava lindas poesias! Depois sempre tinha o som para 

todos dançarem muito forró (Foi inesquecível!). Foi um 

momento de afeto e carinho, sendo uma forma de 

demonstrar a amizade entre nós alunos residentes. Tudo 

que foi vivido ficará na minha memória, com sentimenos 

capazes de explicar... 

 

09. SOLO F. G. D.- Procurei representar no jogo de areia 

uma das melhores festas que participei na escola – a 

Calourada (pois são as melhores para descontrair e 

aproximar os alunos). Esta é uma festa que acolhe os 

alunos novatos quando chegam à escola agrícola. No lado 

esquerdo da caixa, mostro o começo da minha preparação 

para a festa, no quarto feminino, quando todas se reúnem 

para escolher a roupa e maquiagem que vamos usar, 

fazemos a maior bagunça nessa hora! No centro da caixa, 

represento o momento da festa que aconteceu no Grêmio 

Estudantil, na própria escola. Todo mundo está se 

divertindo, dançando e cantando! São momentos únicos, 

quando eu consigo me liberar muito, por isso considero 

excelente para tirar o estresse da vida que temos e aliviar 

a mente, saindo um pouco na nossa rotina diária. O bom 

também são os dias depois da festa, pois todo mundo já 

se conhece melhor e fazemos logo novos amigos. 
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9. SOLO F.E.P. - O meu cenário representa o primeiro 

lual da turma. Durante o dia houve muita movimentação, 

pois todos colaboraram. A turma se dividiu em três 

grupos, onde alguns meninos ficaram para carregar a 

mesa até o açude e fazer a limpeza, as meninas ficaram 

na cozinha e outra foram organizar outras coisas. Alguns 

bonecos no canto da caixa representam Magno, Helloyze 

e eu, no momento em que eles voltaram a se falar, alguns 

meninos mais afastados da turma tiveram uma grande 

participação. Ao lado de um carrinho estão dois bonecos 

Ana Cláudia e Diego. Perto do açude estão Helloyze, 

Wermesson, Raí, Geilza e mais outros. Perto da mesa 

estão Ana Cláudia, Magno, Ana Helloyze e eu, pois 

estávamos responsáveis pela parte da venda de comidas 

do lual. Um bonequinho que está de roupa representa 

Ramon, uma das primeiras pessoas que lembrei foi dele, 

pois teve uma grande participação nesse lual, coisa que 

eu não imaginava. Não sei se foi  por ter sido o primeiro 

lual da turma e todos estarem com muita ansiedade que 

saisse tudo bem. Se fosse pra falar tudo o que aconteceu 

mesmo não caberia em uma folha. Nesta festa do lual 

comecei logo a admirar a lua cheia. Ela estava linda! 

Todo mundo muito alegre, foi um momento perfeito para 

reconciliação, paqueras e nos fez parar para pensar um 

pouco na vida que temos. Eu, particularmente ao olhar 

aquela lua cheia e com umas músicas tocadas e cantadas 

pelos colegas, me tocaram profundamente. Lembrei de 

muitos momentos marcantes na minha vida, tantos os 

alegres, quantos os tristes, principalmente os que 

aconteceram aqui em Jundiaí. Bateu até uma saudade 

antecipada... Enfim, eu gostei muito e espero que venham 

outros e que sejam melhores ainda. 

 

11. SOLO F. L. S. - As festas organizadas na EAJ sempre 

nos trazem boas recordações, como por exemplo, as 

festas juninas de 2008, organizadas por nossa turma. Na 

direita inferior do cenário, observa-se os preparativos da 

festa, onde tentei representar a cozinha, na preparação 

dos alimentos servidos na festa. Fizemos bolo de milho, 

canjica, tapioca, milho cozido, cachorro quente e 

churrasquinho, comidas que comíamos nas festas do 

interior. Na parte esquerda, foi feita a representação da 

festa, onde havia pessoas dançando e se divertindo na 

quadra coberta da escola. Os chapéus, as casas, o carro de 

mão remontam a decoração realizada na festa. Já a mesa 

com pessoas conversando representa os professores que 

comparaceram. Já a esquerda superior da caixa de areia, 

representa o depois da festa, onde conversamos sobre este 

evento e sobre a vida que levamos aqui na escola. A 

importância dessas festas na minha vida, foram os 

momentos de confraternização com os amigos e ainda o 

aprendizado na organização da festa e tendo um melhor 

relacionamento com o grupo! 
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12. SOLO G.C.R. - Para começo de toda festa tem que ter 

organização, para que tudo saia maravilhosamente bem, 

conforme planejado pelo grupo. As festas realizadas na 

Escola são motivo de muita alegria! No começo do meu 

cenário há um grupo de pessoas planejando a festa do 

lual, logo após o pessoal já estar com a mão na massa. 

Todo mundo envolvido com a organização do lual. No 

meio da caixa de areia, já está acontecendo o lual, com 

todo mundo se divertindo! Tem até uma casinha... A festa 

do lual organizado pela minha turma foi o Lual Acústico 

e essa casinha representa o “cantinho do amor”. Nele o 

casal fica mais próximo para se conhecer melhor! O 

pessoal chegando, todo mundo muito animado, e por fim, 

o pessoal da organização comemorando o sucesso que foi 

a festa. Essas caixinhas de presente significa que o 

sucesso da festa do lual foi como um presente para turma 

que se empenhou. O pessoal gostou e nós comemoramos! 

Na vida de um aluno residente, essas festinhas significa 

um momento de descontração e de confraternização! A 

interação de todos nos torna mais amigos, nos 

aproximamos uns dos outros e sem falar dos momentos 

de alegria que as festinhas nos proporcionam... Para mim, 

as festinhas aqui na Escola me traz sempre felicidade e 

alegria. 

 

13. SOLO G.L.F. - As festas dos luais feitas na escola são 

muito interessantes, pois antes de estudar aqui, eu nunca 

tinha ido a um lual, tinha uma idéia de como era, mas 

nunca tinha ido para um de fato. Aqui, todo lual tem um 

tema diferente! Quando as meninas do meu quarto sabem 

que vai haver uma festa, elas fazem uma grande 

preparação como: chapinha nos cabelos, maquiagem, 

escolhem as roupas, etc. Não vou falar muito de mim, 

pois não gosto muito..., mas sempre eu vou dá uma 

olhadinha. Porém, uma coisa que chama mais a minha 

atenção é o interesse da professora em desenvolver e 

entregar aos alunos a organização dos eventos. O lual 

realizado em 29/08/07, foi muito bom, pois pudemos 

descansar e relaxar um pouco, assim como deixar os 

estudos por um tempinho de lado e nos divertir. Eu gostei 

muito de ter participado dessa festa do lual, e tentei 

aproveitar o máximo, até porque a noite estava muito 

bonita e convidativa para nos aproximar dos colegas. 
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14. SOLO H.S.M. - Construi um cenário da festa do lual 

romântico organizada pela minha turma. Foi uma 

trabalheira danada, em preparar todo conforme as tarefas 

distribuidas. Umas pessoas ficaram responsáveis pelo 

músico, pois como a proposta era fazer uma festa no 

estilo romântico, a turma pensou em uma seresta, com 

violão e músicas da M.P.B. Mas apesar de todo o 

trabalho para ajeitar tudo, comida, churrasqueira, 

decoração e outras coisas mais, a satisfação foi boa. 

Nossa turma estava bem integrada, teve umas briguinhas 

entre alguns colegas, mas tudo se resolveu no final. 

Durante a festa todo mundo se divertiu, teve até banho de 

piscina, mas nem todos cairam na água, acho que só o 

pessoal da minha turma. No final, foi outra trabalheira 

grande, mas todos estavam bem felizes, pois muitas 

pessoas participaram e gostaram da festa, até os 

professores da área técnica: José Roberto, Adauto, 

Robson e José Barros, sem falar no motorista da escola, 

seu Paulo que comemorou com a gente o seu aniversário. 

Meu cenário mostra alguns desses momentos felizes que 

tive aqui na escola junto com meus amigos. Esse 

momento vivenciado no lual foi bem proveitoso, pois o 

objetivo de me distrair foi atingido. Diante de tantos 

trabalhos, provas, preocupações com a família, com a 

escola..., um lual foi uma forma de me distrair um pouco 

e esquecer de alguns problemas. O lual me fez esfriar 

mais a cabeça para que eu voltasse ativamente a rotina 

escolar. Nesses momentos aprendemos também a nos 

soltar, perder a timidez. Nesse cenário, eu me apresento 

no bonequinho de palha, eu sou esse aqui com o violão 

na mão, junto com meus colegas fazendo uma 

apresentação musical no encerramento do curso. Neste 

sentido, estes trabalhos são de grande importância para 

minha vida e pretendo participar de vários outros que 

aguardo ocorrer. 
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15. SOLO I. M. B - Esta brincadeira – o Sandplay –, me 

fez recordar momentos muito gratificantes vivenciados 

aqui na Escola. Recordo-me muito bem de uma festa que 

minha turma organizou para receber os novos alunos no 

segundo semestre de 2007 (essa festa nós chamamos de 

“calourada”). Na preparação desta festa, cada aluno 

desempenhou um papel para que fosse um sucesso. Cada 

um assumiu uma tarefa, para fazer as compras dos 

ingredientes para fazermos a comida e as bebidas; o 

material de decoração foi solicitado no almoxarifado da 

escola, outros colegas ficaram responsáveis pela 

arrumação e decoração do ambiente, eu fiz parte da 

equipe responsável pela comida (elaboramos um 

excelente cardápio). Ao final, tudo aconteceu as mil 

maravilhas! Na minha caixa de areia, a mesa representa 

as comidas – bolo, refrigerante, cachorro quente –, que 

vendemos na festa. A outra parte em que tem várias 

pessoas representa o pessoal dançando durante a festa, ao 

ritmo de discoteca. No lado direito, no canto inferior, os 

alunos representam a banda marcial, e alguns cavalos que 

mostra um dos pelotões durante o desfile cívico do dia 7 

de setembro, no centro de Macaíba. A Escola Agrícola 

participou com muitos alunos, professores e funcionários 

sendo a última a desfilar, foi uma verdadeira festa cívica! 

(Foi um momento emocionante para mim!) Antes e 

depois do desfile foi muito bom! Durante esse período 

que vivemos na EAJ, refletimos sobre muitas coisas, 

sobre as diferentes situações que passamos fora de casa, 

longe da família. Isso nós dá força para lutar, vencer e 

conseguir uma profissão, pois temos uma chance para 

estudar, coisa que nossos pais não tiveram nos anos 

passados... Essa condição, apesar de toda distância física 

deles, mas perto nos sentimentos do coração e afeto é que 

nos encoraja a seguir em frente. As festas realizadas aqui 

na escola nos trazem momentos de alegria, diversão, e 

descontração. Facilita o nosso relacionamento com os 

colegas. É uma interação entre a escola e alunos onde 

todos aprendem. 
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16. SOLO J.A.K. - Meu cenário mostra um dos 

acontecimentos mais importante que vivi aqui nessa 

escola. A festa da calourada. Quando cheguei aqui na 

escola, logo no inicio só conhecia um colega da minha 

cidade. Onde representei nos dois bonecos sentados no 

banquinho conversando. Os primeiros dias foram muito 

dificieis, pois senti muita falta da minha mãe, que é tudo 

pra mim nessa vida, que representei nos dois 

bonequinhos deitados nas camas (eu gosto muito de 

contar as coisas pra minha mãe). Eu quis voltar pra casa, 

mas esse meu colega me deu muitos conselhos para eu 

ficar. De noite, vi todo mundo se arrumando para 

participar da festa. Eu também me arumei, coloquei 

perfume, minha camisa nova e fui pra conhecer as 

meninas da escola. E, foi na festa dos “calouros” que me 

animou pra eu continuar até hoje. Conheci muitas 

colegas, fizemos muitas brincadeiras, dançamos e no 

final da festa fomos no açude da escola, que mostro nas 

pedras verdes e os peixinhos dentro. Daí fiquei mais 

alegre e disposto a fazer e concluir o técnico agrícola. 

Hoje, digo que faria tudo de novo na escola! 

 

17. SOLO J.C.S. - Todo cenário foi baseado em uma das 

festas da escola. Primeiro eu me preparei para ir à festa 

do lual contemplativo, cheio de expectativas para que 

ocorressem coisas boas. Realmente não ocorreu nada de 

ruim, eu peguei uma  das melhores roupas, me perfumei e 

sai. O boneco que está em frente ao guarda-roupa com 

uma cama lá atrás significa o quarto que durmo, 

simbolizando o lugar onde eu me preparei para a festa. 

Depois, onde há vários bonecos em pé, representa a festa, 

a qual aproveitei bastante. E, por fim, o boneco na cama 

representa todo o cansaço depois de tanta diversão... 

Chegando lá, eu curti metade da festa aí fui em busca de 

uma gatinha (tudo bem, não rolou nada, mas eu curti 

muito a festa!!!). Enfim, chegou os estraga prazeres... o 

inspetor e... terminou a festa. Aí, eu muito cansado, fui 

direto para minha cama. Essas festas representam para 

mim um momento de distração, aliviando o peso do 

estudo e possibilitando diversão para os alunos. Fico só 

imaginando quando voltar pra casa e ajeitar umas festas 

por lá O lual no açude teve como objetivo socializar os 

alunos com outras pessoas e, ao mesmo tempo ser uma 

forma de lazer. Para alguns alunos trouxe sensações 

agradáveis e uma formação para se viver melhor, em 

harmonia. De uma forma ou de outra, muitas coisas 

foram desenvolvidas no lual, como por exemplo, o 

descanso. Muitos alunos tiveram esse momento para 

desestressar e fazer uma higiene mental e social. Para 

nós, esse momento foi bem diversificado, pois muitos 

nadaram no açude, ouviram música, cantaram e 

conversamos em grupo, principalmente uma forma de 

aproximar alunos e professores. 
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18. SOLO J. J. S. - Meu cenário foi construído em três 

momentos: o primeiro situado no canto superior esquerdo 

da caixa, representa a minha preparação para festa. Sinto 

uma ansiedade e até aflição, pensando se tudo vai estar 

bem. Nesse momento estamos todos no quarto, nos 

arrumando, passando roupa, tomando banho, passando 

perfume..., mas têm aqueles colegas que apenas ficam 

observando, deitados na cama, pois preferem não 

participar da festa. O segundo momento, isto é, a festa 

propriamente dita, eu coloquei no canto direito da caixa. 

Essa festa foi um encontro de jovens que houve aqui na 

escola com apresentações culturais, palestras e muita 

diversão (foi um dos melhores momentos que passei aqui 

na escola). Tinham pessoas diferentes, nos tirou da rotina 

diária, conheci várias pessoas..., foi ótimo! Mais 

centralizado, represento com a turma sentada nos bancos 

a frente do alojamento, o terceiro momento, após a festa, 

esta hora é a mais interessante, porque ocorre o diálogo 

entre os colegas, as coisas boas que aconteceram e 

também as coisas ruins que ocorrem durante a festa. (É 

muito engraçado e às vezes surpreendente com alguns 

acontecimentos que são ditos nessas conversas!)  

 

19. SOLO J.V.P. - As festas do lual que sempre são feitos 

na escola são aguardados com muita ansiedade. Eu 

particularmante amo os luais que são realizados no açude. 

Para me arrumar é num instante!. O engraçado e ao 

mesmo tempo chato, é que quando estou me vestindo os 

meninos sempre reclamam de eu sempre usar roupa preta. 

Quando chego no açude tudo está ótimo! Se pudesse 

passaria a noite escutando música e ainda mais ao som do 

violão, que amo muito. A lua, sempre linda com o seu 

reflexo na água me faz sentir feliz e ao mesmo tempo 

triste porque as pessoas que estão lá comigo são muito 

legais, só que acabo me lembrando de pessoas que eu 

queria que estivessem comigo, mas não puderam... Tudo 

é tão bom, a única coisa que me faz sair sempre antes da 

hora é que o povo não se contenta só com o violão e 

acabam ligando o som dos carros. Não que eu ache ruim 

o som ligado, mas é que só colocam forró e isso não é 

meu estilo. Deveria variar as músicas, afinal nem todo 

mundo tem gostos iguais. Por isso eu sempre vou dormir 

mais cedo!. 
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20. SOLO L.K.F. - Durante esse período vivido na Escola 

Agrícola de Jundiaí, foram diversos os momentos de 

alegria, festividades e lazer. Um dos momentos que achei 

bem interessante e me chamou muito atenção foram os 

festejos de Santa Luzia, que acontece todos os anos na 

capela da EAJ. Ela é a santa padroeira dessa comunidade 

tão católica! Por isso escolhi como tema para esse cenário 

estes festejos, comemorados todos os anos de 03 a 13 de 

Dezembro. Ao lado esquerdo, foram colocados na caixa 

de areia a capelinha com árvores,  ao lado e automóveis, 

nas laterais da caixa se encontram algumas casinhas que 

estão representando as edificações da escola. No centro 

da caixa,  tem o pátio com alguns  casais dançando (pois 

sempre após as novenas acontece uns mini-shows, com 

artistas das redondezas). Coloquei no cenário um letreiro 

com o nome da santa homenageada; nas laterais cavalos 

que servem como transporte durante a procissão no dia 

13. Montei na caixa uma ciranda com crianças dançando 

na roda. Esta é uma festa oferecida para todas as pessoas 

da comunidade, onde encontramos crianças, jovens, 

adultos e idosos. A Festa de Santa Luzia na comunidade 

de Jundiái tem enorme valor religioso e social, tanto para 

a comunidade local como para os residentes da EAJ. É 

muito importante ter esse tipo de festa, que serve como 

uma relação de convívio e importante meio de lazer e 

descontração para esses internos, por isso escolhi esse 

tema  para o cenário na caixa de areia. 

 

 

 
21.SOLO M.D.N. - Por meio do cenário eu procurei 

mostrar um pouco do que acontece na festa de recepção 

das novas alunas, a calourada, que foi organizada pela 

minha turma, o 3º”C”. No meio da caixa, construi o 

cenário que representa a festa em si, as pessoas dançando, 

alguns casais que são comuns nas festas da EAJ; do lado 

direito e esquerdo, o antes e depois, respectivamente, a 

comissão responsável pela organização da festa. Do lado 

esquerdo, a cozinha, onde são preparadas as comidas que 

são vendidas na festa, além da organização do espaço 

propriamente dito, o qual é a parte que dá mais trabalho. 

Do lado direito, representei com camas, o alojamento que 

é para onde todo mundo vai após as festas, além de ser 

onde todo mundo comenta o que aconteceu, quem ficou 

com quem, como foi a festa e é claro, onde todo mundo 

dorme muito, principalmente as organizadoras, após um 

dia animado de festa em Jundiaí. 

 

 

 

 

 

 

 



294 

 

22. SOLO P. M. M. - Em relação à festa, bons momentos eu 

vivi e vivo aqui na EAJ. Participei de duas festas (bem legais!), 

uma no ano passado, a do Halloween, e outra foi esse ano, a 

festa do ex-aluno. No lado esquerdo do jogo de areia, 

discriminei a festa do ex-aluno, a qual foi a melhor que já 

vivenciei, mas não por ter bandas de músicas boas ou algo do 

tipo, mas sim por ter reencontrado grandes amigos que há 

algum tempo não os via (me emocionei bastante, pois comecei 

a lembrar-me de momentos que vivenciamos juntos, das 

conversas entre nós e até mesmo de muito momentos de 

estudo). Nesse dia ficamos a tarde inteira sentados 

conversando. Já no lado direito da caixa de areia, discriminei a 

festa do Halloween, onde participei na organização, junto com 

mais duas colegas Rayanne e Yvanesa. Ficamos responsáveis 

pela comida que seria vendida, desde a fabricação até a venda. 

Em relação a esses momentos, significa para mim, sair 

totalmente da nossa rotina diária, que geralmente é estudar nos 

horários matutino e vespertino e à noite revisar os assuntos e 

estudar para as diferentes provas. Dessa forma, a festa na 

escola significa um momento de lazer e diversão, assim como 

também o trabalho, o qual a professora Lígia realiza em alguns 

finais de semana. 

 
23. SOLO P. S. O. - Bom, primeiramente meu nome é P.J., e 

cheguei aqui na escola em 2008. Como estou aqui há pouco 

mais de um ano, não tenho muito que mostrar nesse projeto, 

mas foram muitos os bons momentos vivenciados aqui com 

meus novos amigos. Do meu jeito tentei mostrar as festas que 

participei aqui na escola, como a festa da padroeira Santa 

Luzia, em que brincamos muito. Teve o forró onde dançamos 

até nos cansar. Mas não foi só essa festa que participei, pois 

tiveram muitos “luais” que eu fui, algumas “calouradas”, onde 

as “resenhas” são inesquecíveis... No sandplay tentei mostrar 

também um pouco do que seriam as aulas práticas onde nos 

divertimos, conhecemos mais a nós mesmos, o que se torna um 

momento de descontração em hora de “trabalho”. Também tem 

os momentos em sala de aula onde já levamos mais a sério. Se 

fosse mostrar os bons momentos vivenciados por mim aqui na 

EAJ, não haveria caixa de areia em que pudesse caber tantas 

“aventuras” feitas aqui. O espaço que deixei vazio na caixa 

significa os bons momentos que ainda virão (pois a minha 

jornada aqui ainda não terminou, coisa que não deixo passar, e 

consigo aproveitar ao máximo). Em relação às festas, eu acho 

muito bom para todos, inclusive nós alunos, porque com elas 

podemos nos conhecer ainda mais, ampliar nossas amizades, e 

também são momentos de muita descontração, onde 

conseguimos quebrar a rotina. Descrevendo a caixa: a parte 

onde tem os animais representa a área das práticas do módulo 

animal – o qual fizemos no final do ano passado –; a parte 

onde tem o piso de pedras e os bonecos é o local onde 

dançamos o “forrozin” que regularmente temos para nos 

divertir; os peixes representam o açude da EAJ (local que 

gosto de ir quando estou livre); a parte onde estão os bonecos 

enfileirados representa a sala de aula teórica; as plantas 

simbolizam o módulo animal –que me faz relembrar a minha 

infância – (gosto muito, pois brincamos muito nesse módulo!). 

E, finalmente, o espaço vazio é ou será o meu futuro aqui, o 

que é incerto (que ainda virão muitas “aventuras” boas para eu 

vivenciar com meus amigos!).  
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24. SOLO R.S.N. - Meu cenário foi construído pensando 

nos três momentos solicitados na questão norteadora. 

Porém, só fiz dois cenários, o primeiro, no lado direito da 

caixa, representa o lugar de preparação para a festa – o 

quarto –, onde eu me coloco junto com minhas amigas e 

discutimos sobre o tão momento esperado, sobre as 

surpresas, a decisão de quem vai para a festa, sobre os 

namoros (possíveis ou não), as comidas, as roupas que 

cada uma vai usar, os acessórios, a maquiagem, as músicas 

que serão ouvidas... Se uma colega não está muito animada 

a gente conversa e tenta animá-la (e geralmente, no fim das 

contas, a gente consegue fazer com que ela vá). Na minha 

mente, fico imaginando quem vai estar nesta festa, o que 

vai ter, quais as surpresas que vão surgir, ou seja, fico 

muito ansiosa no momento de preparação para a festa. O 

segundo momento representa a festa propriamente dita 

onde coloquei do lado esquerdo da caixa. Nós sempre 

chegamos juntas na festa, dependendo dos fatos ocorridos 

durante a festa, permanecemos juntas, ou nos dividimos se 

alguma vai ficar com alguém (dependendo da pessoa, a 

gente apóia ou pede para ela pensar um pouco). Procuro 

me divertir o máximo possível com meus amigos ou outra 

pessoa; danço bastante nas festas da EAJ, e até agora não 

teve uma festa que eu saísse chateada, todas sempre foram 

bem legais! Quando fico cansada saio para sentar um 

pouco, vê a noite – o céu, a lua e as estrelas –, e também 

para comer um pouco e conversar, brincar. Depois volto 

pra festa e, geralmente, eu aproveito até o final! O terceiro 

momento represento a repercussão da festa no mesmo 

cenário de preparação, ou seja, no quarto que dormimos, 

pois quando voltamos da festa juntas ou uma de cada vez, 

ficamos conversando sobre tudo que aconteceu (e como 

aconteceu). Procuro tomar um banho relaxante e comer 

alguma coisa para recuperar as energias, deitar na cama e 

descansar. Nas nossas conversas procuramos saber se 

todas gostaram... Eu gosto de por em ordem meus 

pensamentos, para falar em tudo o que aconteceu durante a 

festa, o que fiz, o que deixei de fazer e por fim, agradecer a 

Deus por tudo e vou dormir. Na minha concepção a festa 

do lual contemplativo foi um momento muito legal porque 

eu estava ao lado do meu namorado e dos meus amigos. A 

noite estava linda, com aquela Lua maravilhosa! O contato 

com a natureza tranqüilizou-me naquele dia, uma vez que 

este segundo semestre está sendo muito turbulento. São 

momentos como este que deveria se repetir sempre, pois 

faz com que a gente se distraia aqui neste colégio. Enfim, 

as festas do lual foram legais! Só não teve muita animação, 

mas isso é de cada um, em particular. Se for possível 

estarei em todos os outros. 
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25.SOLO Y. M. F. - Dividi o sandplay em três 

momentos distintos. Essa divisão foi feita com as 

pedrinhas roxas e brancas. No lado direito representei as 

Festas dos Luais no açude onde todos podem entrar em 

contato com a natureza e ficar a vontade para apreciá-la 

com calma, e atenciosamente descobrimos a beleza da 

noite e da lua, que envolve os namorados e ajuda a 

formar casais. Esses namorados foram representados 

pelos bonecos e o pauzinho nas mãos de um deles é o 

violão que deu a musicalidade dos nossos Luais. 

Embaixo, onde tem uma cômoda e uma cadeira, 

representa o quarto onde nos preparamos para as festas. 

As bonecas de palha são as meninas já arrumadas, 

esperando as outras duas que ainda estão fazendo escova 

(os pregadores representam a escova e o secador), e a 

bolacha é o que nós comemos antes de ir à festa. Ao lado 

uma boneca de palha ainda arrumada deitada na cama, 

simbolizando o cansaço após as comemorações. À 

esquerda, representei todas as “calouradas”, com os 

bonecos na porta esperando para entrar e outros 

dançando. Além da dança também é representado os 

casais que se formaram ao longo dessas festas. Um pouco 

mais em cima tem uma mesa e vários bonecos, que 

representa a festa do ex-aluno (cujo reencontro é sempre 

louvado). As bebidas na mesa e a conversa ao redor da 

mesma. Os carros representam o movimento que essa 

festa gera na escola. As caixas coloridas e o guarda-

chuva de frevo representam a música, a alegria e a 

felicidade de todos. Ao participar dessas festas, saímos da 

rotina e renovamos as energias para continuar tudo de 

novo no dia seguinte. Posso dizer que nessa festa do lual, 

o clima estava perfeito. Céu estrelado e a lua mais do que 

cheia, refletindo nas águas escuras do açude... foi 

maravilhoso! A música que saia do violão dedilhada por 

alguns músicos anônimos... foi relaxante, deu até saudade 

do que nem aconteceu ainda, e me fez lembrar de 

momentos que já vivemos aqui ou em outros lugares. 

Mas que fez parte da nova vida e que continuará fazendo 

até o esquecimento. O contato com a natureza é muito 

bom, faz relaxar, além de que a gente se sente, que 

realmente fazemos parte desse mundo e dessa natureza. 

Foi um encontro com as lembranças e com os 

sentimentos, que muitas vezes, ficam escondidinhos lá no 

coração e que só momentos de extremo conforto 

emocional expressamos.  

 

  


