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Resumo 

 

 

Esta pesquisa articulou as temáticas lazer, sustentabilidade e meio ambiente na América 

Latina e teve como objetivo geral estudar e compreender de que maneira o lazer pode 

colaborar com a sustentabilidade e com os desafios ambientais do presente a partir dos 

saberes e experiências destacados por programas latino-americanos de pós-graduação 

em sustentabilidade e meio ambiente que integram a Rede CLACSO. De enfoque 

qualitativo, a metodologia da pesquisa foi baseada em estudo bibliográfico, aplicação de 

questionários e realização de entrevistas com professores, alunos e ex-alunos de 

programas vinculados à Rede CLACSO de Pós-graduação desenvolvidos em sete países 

latino-americanos: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Cuba, Equador e México. A 

análise dos resultados seguiu a estratégia de análise de conteúdo. Respondendo às 

perguntas que guiaram a investigação, o lazer/ocio foi entendido de distintas formas, 

sendo tratado majoritariamente como algo oposto e diferente do trabalho e das 

atividades rotineiras. Quando tal relação foi explicitada, foi pela perspectiva do 

descanso, no sentido do lazer restituir a força produtiva do ser humano. No que se refere 

à sustentabilidade, constou-se significativa influência do Relatório Brundtland, 

especialmente no que concerne à preocupação com preservação de recursos para 

gerações presentes e futuras, sendo indicadas algumas ressalvas por certos conteúdos 

desatualizados do documento. Os termos sustentabilidade e desenvolvimento 

sustentável foram assimilados pelo grupo como sinônimos ou similares. Considerando a 

contribuição do lazer para a sustentabilidade, foi enfatizada sua possibilidade de 

modificação de hábitos e comportamentos, primordialmente no que diz respeito à 

diminuição da influência consumista nesse meio e da elevada valorização de bens 

materiais. A inter-relação lazer e meio ambiente não é facilmente percebida pelos 

voluntários, reforçando as limitações existentes entre os campos do saber aqui 

abarcados. Por outro lado, revela um potencial para descobrir outras formas de avançar 

nos desafios atuais, principalmente quando se trata da (in)sustentabilidade global, que 

requer estudos sistematizados e aprofundados. Possibilidades de estudos promissores 

nesse sentido vinculam-se com a educação ambiental e com algumas vertentes do 

turismo (como o turismo ecológico, o ecoturismo e o agroturismo), por serem áreas com 

certa proximidade e pela facilidade de interação. Experiências locais que articulam as 

temáticas pesquisadas foram destacadas de forma pontual, como intervenções em 

trilhas, caminhadas ecológicas, atividades em parques/reservas ecológicas e a própria 

relação da universidade com a comunidade local. A pesquisa desvelou outros 

resultados, tais como a confirmação de escassez de profissionais da área ambiental 

capacitados para lidar com a temática do lazer, provavelmente em decorrência da 

incipiente relação ou carência de estudos e vínculos entre lazer-sustentabilidade-meio 

ambiente, inclusive no meio acadêmico. Percebe-se a relevância de socializar esses 

conhecimentos entre acadêmicos, instituições públicas e privadas, e sociedade em geral, 

a fim de gerar debates que permitam eclodir alternativas de análise para essa temática. 

Palavras-chave: Lazer; Sustentabilidade; Meio Ambiente; Educação; América Latina. 
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1 – Introdução: O problema investigado 

 

Esta pesquisa articulou as temáticas lazer, sustentabilidade e meio ambiente na 

América Latina e teve, como objetivo geral, estudar e compreender de que maneira o 

lazer pode colaborar com a sustentabilidade e com os desafios ambientais do presente a 

partir dos saberes e experiências destacados por programas latino-americanos de pós-

graduação em sustentabilidade e meio ambiente que integram a Rede CLACSO. 

Em geral, observa-se a utilização de distintos conceitos quando se trata da 

temática da sustentabilidade, tais como desenvolvimento sustentável, desenvolvimento 

humano, gestão ambiental, meio ambiente, ecologia, etc. Primeiramente, deve-se ter 

clareza de que não existe uma única forma de entender a sustentabilidade, tampouco um 

único aspecto a ser considerado. Portanto, é necessário tratar da sustentabilidade 

considerando os diversos elementos que estão a ela vinculados: econômicos, sociais e 

ambientais, entre outros. 

Assim, o conceito de sustentabilidade envolve não apenas o meio ambiente, 

englobando também questões como pobreza, população, saúde, alimentação, trabalho, 

lazer, democracia e direitos humanos, entre várias outras. Nessa perspectiva, como 

destacado pela UNESCO (1997), a temática da sustentabilidade deve ser tratada com 

enfoque inter/transdisciplinar, considerando aspectos locais, regionais e nacionais 

particulares, dentre os quais o contexto latino-americano. 

Nesse mesmo sentido, é necessário destacar que tanto o lazer, como a educação 

(formal e informal), a arte, a política, a mídia e tantas outras expressões culturais são 

necessárias de abordar quando se considera os desafios das sustentabilidades. 

Apesar da ênfase no trabalho como referência principal da vida em sociedade, 

vem se ampliando também a preocupação com o lazer, enquanto um dos fatores 

básicos para o exercício da cidadania e para a busca de uma vida com mais sentido e 

qualidade. O lazer está presente no artigo 24 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e é contemplado na Constituição Brasileira de 1988, sendo previsto como 

um direito social, além de integrar as políticas públicas de vários países do mundo. O 

lazer constitui, assim, uma temática a ser tratada com seriedade, devendo receber 

atenção do poder público, da iniciativa privada, das instituições sociais, da 

universidade e também das comunidades. Enfim, dos diversos segmentos 

comprometidos com o efetivo exercício do Lazer pela população, base para repensar 
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as barreiras colocadas pelos discursos/ações ideológicos injustos e excludentes 

verificados em nossa realidade (GOMES, 2008). 

Sendo um fenômeno dialético, não se pode desconsiderar o fato de que o lazer 

é permeado por contradições, conflitos, tensões e ambiguidades de diferentes 

naturezas. Essas contradições são decorrentes da dinâmica social verificada nas 

sociedades neoliberais capitalistas, fortemente marcada pela lógica do lucro, pela 

especulação financeira, pela alienação, pela massificação cultural hegemônica e 

homogeneizante, pelo consumismo, pela destruição da biodiversidade e pela 

desigualdade social que provoca diversas exclusões em todo o mundo, e não somente 

na América Latina. 

Entretanto, somos sujeitos históricos e nem sempre incorporamos passivamente 

muitos dos valores excludentes que marcam as sociedades atuais. Consequentemente, 

as experiências de lazer podem tanto refletir a lógica capitalista, individualista e 

desprovida de uma ética do bem comum, como podem constituir importantes 

possibilidades de resistência contra-hegemônica a esse jogo de poder. 

Aos profissionais, pesquisadores e pessoas interessadas em aprofundar 

conhecimentos sobre esse tema são apresentados muitos desafios, trazendo à tona a 

urgência de repensar o lazer não como uma forma de dissimular/amenizar problemas 

sociais, mas, de encontrar alternativas para a efetiva concretização desse direito, uma 

das condições para o exercício da cidadania. Cabe ressaltar que o acesso ao lazer, pela 

população, não se esgota em propostas assistencialistas baseadas na realização de 

atividades que visam simplesmente à diversão e ao relaxamento alienantes, 

descontextualizados da dinâmica social. O significado do lazer precisa, pois, ser 

redimensionado enquanto um direito social e enquanto uma possibilidade de 

produção cultural comprometida com a sustentabilidade e com os desafios ambientais 

colocados para todo o planeta – em especial, quando se pensa na região latino-

americana. 

Alguns aspectos problemáticos são compartilhados pela maioria dos países que 

constituem a América Latina, ou até mesmo por todos, indicando a existência de 

elementos comuns: desigualdades sociais, variadas formas de pobrezas e violências 

acompanhadas das mazelas delas decorrentes (desemprego e precarização do trabalho, 

fome e desnutrição, analfabetismo real e funcional, paupérrimas condições de moradias, 

ineficácia do transporte e do sistema público de saúde, tráfico de drogas, etc.), 

desmatamento e destruição ambiental. Sem contar a tendência a concentrar o poder 
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econômico e político, em consequência da tradição de muitos regimes autoritários e 

ditatoriais que marcaram profundamente muitos países latino-americanos. Outro 

elemento unificador situa-se na formação histórica das nações que integram a região, ou 

seja, a colonização de exploração a que foram submetidas, com sérias implicações 

observáveis até mesmo nos dias atuais. 

Há de se ressaltar, também, o fato de muitos países latino-americanos possuírem 

índices significativos de dívidas externas e não conseguirem superar a situação de 

dependência econômica de outros países, especialmente dos Estados Unidos, que, 

gradativamente, foram exercendo uma expressiva influência e dominação sobre 

praticamente toda a região. A influência norte-americana é amplamente perceptível no 

lazer, especialmente nos dias atuais, onde ele deixa de ser concebido como um direito 

social para ser comercializado como um produto destinado ao consumo massivo de bens 

e de serviços recreativos. 

As bases dessa compreensão podem ser associadas ao “recreacionismo”, um 

movimento social e educativo que teve origem nos Estados Unidos no final do século 

XIX. Este movimento propiciou a sistematização de conhecimentos e metodologias de 

intervenção sobre a recreação, fomentou a criação de espaços próprios para a prática de 

atividades recreativas (como playgrounds, centros de recreação, praças de esportes e 

jardins de recreio) e abriu novas frentes de formação e de atuação profissional. Com o 

auxílio de instituições como a Young Men’s Christian Association (YMCA), nas 

primeiras décadas do século XX o recreacionismo propagou-se rapidamente por vários 

países, atingindo especialmente a América Latina (GOMES, PINTO, 2009). 

Este encaminhamento reforçou a importância da recreação como uma 

possibilidade educativa e rechaçou o ócio, visto como uma ameaça ao desenvolvimento 

das sociedades que pretendiam se modernizar e se expandir economicamente (GOMES, 

2003). Por essa razão, observa-se que na América Latina ainda há um preconceito com 

relação ao uso da palavra ocio, geralmente associado no vocabulário comum com 

preguiça e vadiagem, confundindo-se assim com ociosidade.1 

Diversos autores latino-americanos (SUARÉZ, 2009; OSORIO, 2009; 

AGUILAR, 2009; LEMA e MACHADO, 2009; RIED, LEIVA e ELIZALDE, 2009) 

apontam as dificuldades conceituais que rondam a palavra recreación e termos 

correlatos, tais como animación sociocultural, tiempo libre e ocio. Muitas vezes esses 

                                                           
1 Utilizamos em espanhol o vocábulo ocio, já que a palavra lazer não tem outro termo similar nesta 

língua, e acreditamos que ele é o que expressa melhor o significado do objeto aqui estudado. 
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termos são utilizados indistintamente, gerando contradições e problemas de 

compreensão. Além disso, é possível constatar uma pluralidade de sentidos e 

significados atribuídos à palavra recreación nos países da América Latina, o que 

compromete, na visão desses autores, o avanço de conhecimentos sobre o tema. 

No Brasil, único país latino-americano de língua portuguesa, é utilizado tanto o 

termo recreação como a palavra lazer, embora esta última seja a mais usual quando se 

considera o campo acadêmico. O lazer pode ter significados diferentes de acordo com o 

contexto, mas, mantém algum tipo de relação com a vivência de atividades culturais, 

com o tempo/espaço disponível e com a atitude assumida pelas pessoas neste tipo de 

experiência – atitude marcada por um sentimento de liberdade (mesmo que seja apenas 

imaginada), impulsionada pela busca de satisfação e comprometida com o desfrute do 

momento vivido (GOMES, 2010).  

Atualmente, nos estudos brasileiros, o conceito de lazer designa um amplo e 

complexo campo da vida social que inclui uma variedade de temáticas, tais como o 

tempo livre, o ócio e a recreação. Há uma considerável produção bibliográfica sobre o 

tema, que é discutido a partir de diferentes enfoques, pois o lazer constitui um tema de 

reflexão e pesquisa de estudiosos interessados no assunto, vinculados a diversas áreas 

do conhecimento. Muitos dos estudiosos e profissionais que atuam com o lazer no Brasil 

possuem formação em educação física, uma das áreas historicamente comprometida 

com a produção de conhecimentos teórico-práticos sobre esta temática. No entanto, 

observa-se o gradativo crescimento da discussão sobre o lazer, que é empreendida por 

parte de profissionais formados em diversas áreas, tais como: administradores, 

antropólogos, arquitetos, cientistas políticos, economistas, educadores, geógrafos, 

historiadores, juristas, médicos, pedagogos, psicólogos, sociólogos, terapeutas 

ocupacionais e profissionais do turismo, entre outros. Esse envolvimento expressa a 

característica multi/interdisciplinar do lazer, que pode ser conceituado e fundamentado a 

partir de diferentes pontos de vista. 

Ao propiciar o desfrute da vida no momento presente, o lazer dialoga com o 

contexto e reflete as ambiguidades e contradições nele presentes. Nesse âmbito, como já 

mencionado, por um lado o lazer pode contribuir com a manutenção do status quo, 

reforçar estereótipos e valores excludentes, consumistas e alienantes. Mas, por outro 

lado, reveste-se de possibilidades para colaborar com a constituição de uma nova 

sociedade, mais justa, humanizada, inclusiva, sustentável e comprometida com os 

princípios democráticos. Tais considerações revelam que, em nossa sociedade, o lazer é 
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um fenômeno dinâmico, complexo, dialético, permeado de conflitos, tensões e 

ambiguidades (GOMES, 2004).  

Uma dessas contradições relaciona-se com a destruição ambiental e com a 

privatização dos recursos naturais que direta e indiretamente os países hegemônicos 

provocam em todo o mundo através da perpetuação de um modelo de produção e 

consumo destrutivo e insustentável do ponto de vista social e ambiental. Nesse sentido, 

são pertinentes as observações de Leff (2001), que salienta a impossibilidade de resolver 

os crescentes e complexos problemas sociais e ambientais e reverter suas causas sem 

que ocorra uma mudança radical nos sistemas de conhecimento, dos valores e dos 

comportamentos gerados pela dinâmica de racionalidade existente, fundada no aspecto 

econômico do desenvolvimento.  

Como pondera Gadotti (2000, p.59), “[…] desenvolvimento não é um conceito 

neutro. Ele tem um contexto bem preciso dentro de uma ideologia do progresso, que 

supõe uma concepção de história, de economia, de sociedade e do próprio ser humano”. 

Na esteira dessa discussão, podemos questionar também a classificação das nações do 

mundo em “desenvolvidas” e “não desenvolvidas”, “subdesenvolvidas” ou “em 

desenvolvimento”, tendo como única referência o modelo socioeconômico vigente nos 

países que ocupam posição de hegemonia na divisão internacional do trabalho e no 

mercado mundial.  

Essa concepção afirmou-se com a chamada revolução industrial inglesa e foi 

potencializada com o avanço científico-tecnológico, um aspecto que dinamizou as 

estratégias de crescimento econômico das indústrias capitalistas. Com o fordismo, a 

técnica foi despida definitivamente de toda consequência e responsabilidade, passando a 

ser tratada como simples fator de produção: o que importava era a maximização do 

lucro mediante o incremento do volume de mercadorias que o desenvolvimento 

econômico ocasionava. Esse processo tem diversas (e perversas) implicações: sociais, 

econômicas, políticas, culturais e até mesmo ecológicas, com consequências drásticas e, 

em muitos casos, irreversíveis. Desde que as caldeiras continuem a ferver, pouco 

importa se as florestas são desmatadas, a biodiversidade destruída e a vida de todo o 

planeta colocada em perigo (GRANGEIRO, 2009). Isso requer questionar a ideologia 

do crescimento como algo positivo em todos os sentidos. Como pondera Elizalde 

(2008), quais são os custos socioambientais deste pseudo-desenvolvimento que 

costumamos chamar de “progresso”? Embora nem sempre sejam divulgadas e 



 

10 

 

conhecidas, sempre existiram formas alternativas de objetivar, socialmente, o 

intercâmbio dos seres humanos com a natureza. 

Por isso, a realidade ambiental precisa ser tratada de modo muito mais crítico, 

postulando a necessidade de superar um paradigma economicista, desenvolvimentista, 

hegemônico, homogeneizador, etnocêntrico e eurocêntrico, produtor e gerador da 

profunda crise atual que não somente inclui a degradação da natureza, pois, a cada dia 

aumentam a alienação e a desumanização das pessoas e da vida social em seu conjunto. 

A crise atual é muito mais intensa do que se pode perceber, e as mudanças e 

transformações requeridas para superar as variadas e emergentes problemáticas deverão 

ser de caráter sistêmico e estrutural (MICHELSEN; RIECKMANN; ELIZALDE, 2008). 

Frente a esses atuais desafios, a sustentabilidade é uma necessidade premente e 

impossível de não enfrentar, na busca de alternativas comprometidas com as 

transformações requeridas na atualidade, tais como a degradação do meio ambiente que 

assola todo o planeta, a mudança climática, a perda de biodiversidade em constante 

aumento, a crescente contaminação do ar, da água e do solo, a desertificação, erosão e a 

crescente perda da capa vegetal, a preocupante diminuição de água doce, o esgotamento 

de fontes de energia não renováveis, etc. Associados a estes desequilíbrios, em nível 

social tem-se outros problemas inquietantes, como os altos níveis de exclusão social; 

tráfico de armas, drogas, pessoas e órgãos como um negócio altamente lucrativo; as 

variadas formas de violência e discriminação, o consumo exacerbado e os efeitos 

perversos da globalização, entre tantos outros problemas agravados em toda a América 

Latina. 

Esses e outros desafios para a sustentabilidade evidenciam a importância de 

considerar aspectos mais amplos e que têm relação com toda a América Latina, 

correlacionando-os às particularidades das realidades locais. Para superar essas 

dificuldades, é também imprescindível retomar a questão política da integração latino-

americana e suprimir a colonialidade do saber e do poder (LANDER, 2005) que vem 

perpetuando-se nos diferentes países latino-americanos. 

Sobre estes aspectos, torna-se importante salientar as contribuições do Conselho 

Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO), uma instituição de significativa 

representatividade na região. CLACSO é uma instituição internacional não-

governamental, criada em 1967, que mantém relações formais de consulta com a 

UNESCO. Funciona como uma rede constituída por instituições públicas ou privadas 

que desenvolvem atividades de pesquisa, formação e extensão. Seus objetivos são a 
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promoção e o desenvolvimento da investigação e conhecimento em ciências sociais, 

assim como o fortalecimento do intercâmbio e cooperação entre instituições e 

pesquisadores da região e de outros continentes. Compromete-se com a disseminação 

do conhecimento produzido por pesquisadores envolvidos com os movimentos sociais, 

as organizações populares e as entidades da sociedade civil. Através destas e outras 

atividades, o CLACSO contribui para repensar, a partir de uma perspectiva crítica e 

plural, a problemática das sociedades latino-americanas e caribenhas. 

Para isso, o CLACSO desenvolve diversas estratégias, dentre as quais podem ser 

citadas duas redes. Uma delas é a Rede de Bibliotecas Virtuais de Ciências Sociais da 

América Latina e do Caribe que disponibiliza pela internet mais de 20.000 textos 

completos. Trata-se de um portal virtual de acesso gratuito 

(www.biblioteca.clacso.edu.ar) que contribui com a atividade científica de 

pesquisadores, docentes e estudantes ao promover a difusão e análise de várias 

temáticas relacionadas às ciências humanas e sociais. 

A outra ação de destaque é a Rede CLACSO de Pós-graduação, que integra 

programas de mestrado e de doutorado ministrados por diversas instituições de ensino 

superior em mais de 20 países da região. Nesse âmbito, considera-se que alguns 

programas de pós-graduação nos níveis de mestrado e de doutorado dedicados à 

sustentabilidade podem constituir um lócus interessante em termos de realização de 

pesquisas sobre a temática do lazer, trazendo novas perspectivas para o aprofundamento 

do assunto. 

Ao analisar os programas latino-americanos que integram a Rede CLACSO de 

Pós-graduação, foi possível verificar que alguns são dedicados às temáticas da 

sustentabilidade e meio ambiente.2 Considerando que esses programas buscam 

aprofundar conhecimentos em seu campo de ação, evidenciou-se a importância de 

pesquisar as interfaces entre sustentabilidade, meio ambiente e lazer no contexto desses 

cursos. 

A pesquisa foi, assim, impulsionada pelos seguintes questionamentos: O lazer é 

uma temática abordada em programas de pós-graduação latino-americanos em 

sustentabilidade e meio ambiente que integram a Rede CLACSO? Como essa 

abordagem vem acontecendo, ou poderia ser desenvolvida? De que maneira os termos 

lazer e sustentabilidade são entendidos no contexto desses programas? De que maneira 

                                                           
2 As estratégias utilizadas para a identificação desses programas serão detalhadas no tópico dedicado à 

metodologia da pesquisa. 

http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/
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o lazer pode colaborar com a sustentabilidade e com os desafios ambientais? No 

contexto latino-americano, que tipos de experiências locais que articulam as temáticas 

lazer, sustentabilidade e meio ambiente poderiam ser destacados?  

Ontem, hoje e sempre é imprescindível desvelar os conflitos do presente e 

buscar a transformação social no sentido de alcançar a sustentabilidade ambiental, 

social, cultural e tantas outras. Por essa razão, enquanto educadores e pesquisadores nós 

detemos não somente o dever, mas também o direito de problematizar as múltiplas 

questões que perpassam a constituição dos sujeitos e da vida em nossa realidade, 

inserindo-as e rediscutindo-as em nosso cotidiano científico-acadêmico, profissional e 

pessoal/social. 

Podemos fazer isso a partir de inúmeras frentes, mas, a premissa básica da 

pesquisa é que o lazer pode ser uma (e não a única) ferramenta importante para 

mobilizar a sistematização de saberes e o desenvolvimento de experiências latino-

americanas comprometidas com a sustentabilidade e com os desafios ambientais do 

presente e do futuro.  
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2 – Objetivos 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral estudar e compreender de que maneira o 

lazer pode colaborar com a sustentabilidade e com os desafios ambientais do presente a 

partir de saberes e experiências destacados no contexto de programas latino-americanos 

de pós-graduação em sustentabilidade e meio ambiente que integram a Rede CLACSO. 

 

Para alcançar esta meta mais abrangente, foram definidos como objetivos 

específicos: 

 

 Identificar e analisar as compreensões de lazer e sustentabilidade de pessoas 

vinculadas aos programas de pós-graduação pesquisados. 

 Verificar se lazer é uma temática abordada nesses programas e compreender 

como essa abordagem vem acontecendo ou poderia ser desenvolvida. 

 Discutir possíveis contribuições do lazer para a sustentabilidade e para os 

desafios ambientais da atualidade. 

 

 

3 – Metodologia 

 

 

Esta pesquisa teve enfoque qualitativo e foi baseada, inicialmente, no 

desenvolvimento de uma pesquisa bibliográfica, realizada a partir do estudo de livros, 

artigos publicados em periódicos e também de outros materiais, tais como dissertações e 

teses relacionadas com as temáticas centrais investigadas no decorrer de todo o estudo, 

incluindo produções bibliográficas brasileiras e estrangeiras (LAVILLE; DIONNE, 

1999). Com a pesquisa bibliográfica pretendeu-se sistematizar conceitos e temas 

importantes para qualificar a produção de conhecimentos sobre lazer, sustentabilidade e 

meio ambiente na América Latina.  

A pesquisa bibliográfica foi enriquecida e complementada, numa segunda etapa, 

com dados coletados no contexto de cursos de Mestrado e Doutorado dedicados, 

especificamente, às temáticas sustentabilidade e meio ambiente na América Latina. 

Buscou-se, assim, compreender de que maneira o lazer pode colaborar com os desafios 

ambientais do presente a partir de saberes e experiências destacados pelos programas 
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latino-americanos selecionados nesta pesquisa, que foram definidos conforme 

detalhamento apresentado a seguir. 

Optou-se por selecionar somente cursos de Mestrado e Doutorado que focalizam 

as temáticas da sustentabilidade e meio ambiente vinculados à Rede CLACSO de Pós-

graduação. No ano de 2011, 608 programas de Mestrado e Doutorado desenvolvidos 

por 171 instituições de 22 países integravam essa Rede. O primeiro critério adotado foi 

selecionar apenas os programas desenvolvidos em países da América Latina, 

desconsiderando-se, portanto, aqueles vinculados à Rede CLACSO realizados na 

Alemanha, Espanha ou Portugal. O segundo critério de definição foi a apresentação, na 

denominação do programa, de uma das seguintes palavras: sustentável, sustentabilidade, 

sustentabilidad, sustentable, sostenible, ambiente, ambientais ambientales. 

Efetuada a busca no site da Rede CLACSO3, foram identificados 12 programas 

desenvolvidos em sete países latino-americanos. Considerando o conjunto de programas 

de pós-graduação selecionados, na segunda etapa da pesquisa foi feito contato por e-

mail e/ou telefone com a coordenação desses programas solicitando anuência 

institucional para que docentes, discentes e colaboradores vinculados ao curso 

pudessem participar voluntariamente da pesquisa. 

Foi possível obter a anuência institucional de cinco programas de pós-graduação 

– quatro mestrados e um doutorado –, desenvolvidos em cinco países latino-americanos: 

Argentina, Brasil, Colômbia, Cuba e Equador. Os programas que colaboraram com a 

pesquisa são apresentados a seguir, com uma breve descrição de suas respectivas 

propostas. 

 Maestría en Políticas Ambientales y Territoriales - Secretaria de Investigación y 

Posgrado, Facultad de Filosofía y Letras, UBA-Universidad de Buenos Aires, 

Argentina. 

Este curso tem como objetivos proporcionar conhecimentos sobre os enfoques 

teóricos e metodológicos avançados nas políticas ambientais e territoriais; contribuir 

com a formação para o desenvolvimento de pesquisas críticas e criativas na 

especialidade da proposta; promover abordagens multidisciplinares e interdisciplinares 

para propor soluções a problemas ambientais e territoriais, capacitar para a aplicação de 

métodos e técnicas qualitativos e quantitativos de análise territorial, avaliação de 

impacto ambiental e aplicação de sistemas de informação e representação geográfica e 

fornecer elementos para o desempenho profissional, com sentido crítico, criativo e 

transformador em gestão ambiental e desenvolvimento territorial. 

                                                           
3 Esta busca foi feita em junho de 2011 no site do CLACSO, no link: 

http://www.clacso.net/red_de_posgrados/instituciones_programas/otras_opciones_busqueda.asp. 

http://www.clacso.net/red_de_posgrados/instituciones_programas/otras_opciones_busqueda.asp
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 Doutorado em Ambiente e Sociedade - Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas, Pós-Graduação de Filosofia e Ciências Humanas, UNICAMP, 

Brasil. 

Três objetivos são almejados neste Programa: Buscar meios e instrumentos para 

que os especialistas de diferentes disciplinas possam estabelecer o diálogo 

interdisciplinar; desenvolver um embasamento teórico-metodológico que permita 

exercer a interdisciplinaridade no contexto da temática ambiental e de suas respectivas 

decorrências no âmbito da conservação e das diferentes dimensões da sustentabilidade, 

e subsidiar teórico-metodologicamente os alunos que possam trabalhar com 

problemáticas específicas que contemplem as exigências particulares das alternativas de 

buscas de sustentabilidade. 

 Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente - Universidad de 

Manizales, Colombia. 

Este Mestrado objetiva contribuir para a construção do conhecimento no campo 

do desenvolvimento sustentável na América Latina através da formação de 

pesquisadores capazes de satisfazer as necessidades do meio ambiente onde enfrentam 

situações complexas, tendo em conta a integração de aspectos físicos, bióticos, 

ecológicos, técnicos, econômicos, humanos, sócio-culturais e políticos. Busca formar 

Mestres com capacidade para abordar, com um olhar crítico e autoreflexivo, as teorias 

do desenvolvimento social e humano para que possam associa-las ao contexto e 

apresentar soluções para os multiplos problemas enfrentados pela sociedade colombiana 

e latinoamericana. Pretende desenvolver projetos que apresentem alternativas de 

aplicação de tecnologias de desenvolvimento sustentável e participar de redes que 

desenvolvam processos de pesquisa sobre temas relacionados com meio ambiente, 

desenvolvimento humano e social, além de desenvolver nos participantes, atitudes para 

que comuniquem e argumentem idoneamente os conhecimentos relacionados ao 

desenvolvimento sustentável e meio ambiente.  

 Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo - Centro de Estudios Demográficos, 

UH - Universidad de La Habana, Cuba. 

Este curso procura formar especialistas de alto nivel profissional para a 

compreensão e solução dos problemas contidos na relação entre população, meio 

ambiente e desenvolvimento local, potencializando a gestão do conhecimento, a 

informação e inovação com base em considerações teóricas e metodológicas 

relacionadas com a dinâmica demográfica e a aplicação de técnicas municipais, capazes 

de participar na formulação, monitoramento, acompanhamento, avaliação das ações, 

projetos e políticas para a sustentabilidade do desenvolvimento local.  

 Maestría en Estudios Socioambientales – FLACSO - Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales, Ecuador. 

Este curso tem como objetivos formar pessoas responsáveis pela tomada de 

decisão nos setores público e privado, assim como membros da sociedade civil, no 

ambito da política ambiental para que, a partir de seu campo de acao, sejam 

coadjuvantes na implementação de modelos de desenvolvimento sustentável para os 

países da região andino-amazônica. É destinado a profissionais graduados de ciências 
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naturais e sociais, engenharia ambiental ou direito, que atualmente exercem ou querem 

exercer funções executivas no sistema institucional, em instituicao pública ou empresa 

privada e organizações não-governamentais, para influenciar a governação ambiental 

local e global. 

 

Após a obtenção das anuências institucionais, cada coordenador/a divulgou a 

pesquisa entre professores, alunos, ex-alunos e colaboradores vinculados ao programa, 

fornecendo informações básicas sobre a mesma e convidando-os para participar da 

pesquisa como voluntários, por meio do preenchimento de um questionário online e, se 

possível, concessão de uma entrevista numa fase posterior da investigação. Poderiam 

participar da pesquisa todos os colaboradores vinculados a esses programas que 

manifestassem disponibilidade – formalizada através do envio para a equipe da 

pesquisa, por e-mail, de uma cópia digitalizada do TCLE assinado – para responder o 

instrumento de coleta de dados. Por essa razão, a coleta de dados somente foi efetuada 

após anuência por parte dos colaboradores, assim como após a aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa (COEP) da UFMG. 

O questionário seguiu as diretrizes indicadas por Laville e Dionne (1999) e 

focaliza os seguintes temas: Entendimentos de sustentabilidade/desenvolvimento 

sustentável; compreensão de lazer; contribuições do lazer para a sustentabilidade e para 

os desafios ambientais da atualidade; abordagem da temática do lazer no programa de 

pós-graduação com o qual o voluntário tinha vínculo – como ela acontece ou poderia 

acontecer; conhecimento sobre experiências locais latino-americanas que relacionam as 

temáticas lazer, sustentabilidade e meio ambiente e que sejam coerentes com as 

concepções enfatizadas no programa. 

Foram recebidos 49 questionários preenchidos: 34 foram respondidos por 

voluntários vinculados ao programa de pós-graduação realizado na Colômbia, 4 no 

Brasil, 4 no Equador, 5 em Cuba e 2 na Argentina. Quanto aos respondentes, 38 dos 49 

eram alunos dos programas investigados. Em sua maioria o contato com a temática da 

sustentabilidade era recente – menos de 2 anos – e apenas 2 dos 7 professores que 

responderam o questionário tinham 10 ou mais anos de envolvimento com a temática. 

No que diz respeito à formação inicial dos voluntários, constatou-se um grupo bem 

heterogêneo, abrangendo profissionais de diversas áreas tais como administração, 

arquitetura, biologia, engenharias diversas, geografia e psicologia, entre outros. 

Com relação à pós-graduação, 25 dos respondentes já haviam feito algum tipo de 

especialização e 38 estavam com o mestrado em andamento. Todavia, 2 voluntários já 



 

17 

 

tinham feito o pós-doutorado, tendo sido esses concluídos recentemente. Dessa maneira, 

os voluntários possuíam uma trajetória acadêmica não recente e estavam envolvidos 

(seja como alunos, professores ou colaboradores) com o contexto da pós-graduação. 

Na terceira etapa da pesquisa, os respondentes do questionário foram novamente 

convidados a colaborar com o estudo por meio da concessão de uma entrevista que teve 

como principal finalidade aprofundar alguns aspectos relacionados às temáticas lazer, 

sustentabilidade e meio ambiente. Optou-se pela realização de entrevistas 

semiestruturadas porque essa estratégia permitiria maior liberdade e espontaneidade ao 

entrevistado e ao entrevistador, possibilitando remodelar os questionamentos básicos e 

acrescentar outros à medida que são recebidas as informações do informante, de forma a 

enriquecer a investigação (TRIVIÑOS, 1987). 

Dos 49 voluntários, 11 se disponibilizaram a conceder a entrevista, que foi 

realizada online via Skype e gravada simultaneamente por meio do programa Call 

Graph, para posterior transcrição e análise. A paulatina incorporação dessas novas 

tecnologias mostrou-se imprescindível para que esta pesquisa se tornasse mais uma 

contribuição no sentido de superação de distâncias, fronteiras geográficas e dificuldades 

de idioma que separam o Brasil dos cursos de pós-graduação estudados e de seus 

respectivos países. 

As informações coletadas por meio dos questionários e das entrevistas 

objetivaram conhecer aspectos não observados com a pesquisa bibliográfica, explorando 

mais amplamente o objeto de estudo. Todas as informações e documentos levantados 

com a pesquisa foram organizados e analisados por meio da construção iterativa, 

enquanto parte da análise de conteúdo (LAVILLE; DIONNE, 1999). Como não havia 

uma hipótese estabelecida, mas sim questões norteadoras, a análise foi construída passo 

a passo – com reflexão, interpretação e sistematização das informações colhidas durante 

todo o processo. Levou-se em consideração as unidades de sentido, as inter-relações 

entre as unidades e entre as categorias nas quais elas se encontravam reunidas. 
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4 – Debatendo a sustentabilidade 

 

Para compreender os fundamentos da sustentabilidade é preciso, antes, 

vislumbrar a origem do conceito, entendendo os percursos que fizeram essa temática 

emergir e eclodir. Assim, sustentabilidade é uma palavra derivada do latim que significa 

sustentar ou manter algo firme. Em francês é durabilité, que remete à ideia de 

durabilidade, ou seja, de algo que permanece no tempo. Em espanhol, sostenibilidad 

significa algo que continua e não cai, mesmo sendo sujeitado. Em inglês, sustainibility 

equivale a sustentabilidad em espanhol. 

Mas, sustentar o quê, para quê e para quem? Pensar em sustentabilidade requer, 

assim, ir além da etimologia da palavra, sendo necessário fazer uma reflexão sobre o 

estado atual e potencialmente futuro de nosso planeta e de nossas sociedades humanas, 

de modo global. 

Discorrer sobre as ideias centrais da sustentabilidade não é algo simples, pela 

complexidade do tema e pela existência de muitas classificações e sistematizações. No 

entanto, podem ser mencionadas quatro dimensões que subsidiam uma compreensão 

mais aprofundada da sustentabilidade. 

A primeira é a dimensão ética da sustentabilidade, porque tem por princípio o 

entendimento de que os seres humanos são parte da natureza e que estabelecem uma 

interdependência com todo o mundo vivo. Importante é compreender que nos sistemas 

naturais tudo está relacionado com tudo. Nós também estamos relacionados dentro 

desses sistemas. Nesse sentido, uma segunda dimensão significa entender que a 

natureza tem limites e que em um planeta compacto e finito é impossível que alguns 

subsistemas, como é o sistema econômico, tenham um crescimento indefinido e 

ilimitado, a risco de comportar-se como se fosse um câncer. A terceira é uma dimensão 

social, que busca assumir que a sustentabilidade precisa gerar uma distribuição 

equitativa dos recursos e benefícios do próprio desenvolvimento entre todos os seres 

humanos, com atenção especial pelos mais pobres do ponto de vista material. Por fim, a 

quarta dimensão, da qual se fala pouco, é a dimensão pessoal, uma vez que a 

sustentabilidade requer considerar, também, a satisfação das pessoas. 

Existem outras sistematizações mais tradicionais que, geralmente, tratam de três 

pilares ou aspectos chaves da sustentabilidade: 1) Econômico, Ecológico e Social. 

Nessa classificação, quando se fala do econômico se faz referência à criação de 

riquezas, através de formas de produção e consumo sustentáveis. Com o ecológico ou o 
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meio ambiental, se ressalta a necessidade de conservação e gestão sustentáveis de 

recursos naturais. Por último, ao falar do aspecto social, se indica a equidade social 

como o objetivo a alcançar. Essa classificação pode ser útil, mas, acredita-se ser 

necessário aprofundar tais compreensões para que elas não fiquem esvaziadas de 

conteúdo – o que, via de regra, acaba sendo algo comum nos dias atuais. Constituindo-

se apenas como um discurso retórico, a sustentabilidade perderia sua força e impulso 

inicial que fez desse conceito uma expressão da voz revolucionária e transformadora 

que a humanidade necessita. 

Em face do novo cenário de perda da capacidade de assombro por parte das 

pessoas, é necessário falar de alarme, emergência, desastre, catástrofe, etc. Por isso, 

torna-se relevante falar de “insustentabilidade”: os conceitos de sustentabilidade (e até 

desenvolvimento sustentável) já não inquietam a ninguém e com isso perdem o impulso 

que tinham inicialmente. 

Apesar do conceito de desenvolvimento sustentável ser relativamente novo, essa 

ideia vem sendo gestada desde o final dos anos de 1960, época na qual as bases do 

desenvolvimentismo econômico começaram a ser questionadas e postas em dúvida. 

Entretanto, o conceito vem de muito mais atrás. A sustentabilidade dos bosques nos 

países europeus centrais e a cosmovisão de alguns povos indígenas americanos pré-

colombianos, mostra uma relação de respeito e consideração com a natureza, sendo 

parte dela e em equilíbrio com toda a criação. Essa cosmovisão contrasta bruscamente 

com a perspectiva de domínio, controle e exploração da natureza, sem respeito e 

consideração por ela e por seus limites, sendo entendida somente como um objeto de 

uso, gerador de recursos econômicos e de lucro. 

O “desenvolvimentismo” dos anos de 1950 foi a base da conceptualização de 

uma via econômica fixada em um modelo orientado somente para o crescimento, o que 

de alguma forma serviu para aumentar a infraestrutura (estradas, serviços tecnológicos, 

acesso a agua limpa, medicamentos, educação, etc.), mas sem dúvida não atingiu o 

patamar ofertado. É necessário ir mais além e reconhecer que já existem, faz muito 

tempo, diversas ideias, alternativas e perspectivas críticas ao modelo de 

desenvolvimento capitalista neoliberal que se expressam desde os anos de 1980, em 

especial a partir da economia ecológica (COSTANZA et al., 1997; DALY; FARLEY, 

2003; AGUILERA KLINK; ALCÁNTARA, 1994), a economia de solidariedade 

(RAZETO, 1999, 2006), a economia ao nível humano (economia a escala humana), 

entre outras. Sem dúvida existem muitas experiências que mostram formas distintas de 
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estabelecer vínculo social e de realizar os intercâmbios econômicos. As críticas ao 

desenvolvimentismo são cada vez mais contundentes, sólidas e aprofundadas. Cada vez 

fica mais patente que já não existem sociedades modelos que possam ser imitadas e 

tomadas como referências absolutas para seguir, como pode ter acontecido em outras 

épocas (MICHELSEN, 2008 e outros). 

Vilches, Gil Pérez, Toscanso e Macías (2012) afirmam que a década de 1980 é a 

principal referência para a elaboração do conceito de sustentabilidade, reformulando a 

simples ideia de desenvolvimento unilateral, comumente econômico. Para Bernardes e 

Ferreira (2007) essa preocupação se iniciou um pouco antes, ou seja, nas décadas de 

1960 e 1970, período marcado pela percepção de que os recursos naturais não são 

inesgotáveis. De qualquer forma, esse anseio teria surgido pela análise da situação 

ameaçadora que se via para a humanidade na época, e que vem piorando cada vez mais, 

por que a sobre-exploração e poluição da natureza aumentam exponencialmente em 

todo o mundo, ao invés de ser reduzida. 

Como observado acima, é difícil estabelecer uma data específica para o processo 

de prenúncio de situações degradantes para a humanidade, pois existem várias vertentes 

a serem consideradas. É necessário tomar ciência de que desde a origem da agricultura 

os seres humanos geraram uma alteração nos distintos ecossistemas onde atuaram. Mas, 

sem dúvida, os maiores danos realizados contra a natureza e a vida, em geral, 

aconteceram depois da revolução industrial e especialmente a partir do século XX: o 

século da tecnologia do plástico e dos produtos químicos e sintéticos não naturais. 

Como exemplos, existem os abusos dos recursos naturais, extraídos à revelia e 

em curto tempo se comparado com o período necessário para a natureza formar uma 

jazida; bem como o aumento considerável das substâncias químicas e sintéticas que são 

lançadas ao meio ambiente, que são resultantes do processo de transformação de 

matérias-primas em algo considerado útil para o ser humano, gerando alterações nesse 

mesmo meio específico e, direta ou indiretamente, em todo o planeta. 

O importante de considerar é que todos os exemplos são apenas uma mostra de 

um sistema global que está organizado de forma inadequada e que deve ser repensado e 

sem dúvida corrigido, porque um mundo insustentável não é algo bom para ninguém. E 

nossa impressão é que o modelo de sociedade atual é insustentável, mas ninguém o 

denomina dessa forma (ou seja, de insustentabilidade). 

A sustentabilidade pode ser, assim, um tema de moda que cada dia mais gente 

conhece. É importante considerar que existem diversos entendimentos que podem estar 
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muito distantes e chegam a ser contraditórios. Produtivismo, conservacionismo, 

naturalismo, ecologismo, biocentrismo e espiritualismo, entre tantos outros termos, 

podem ser alguns dos olhares sobre a sustentabilidade muito distantes ou muito pertos 

entre si. Assim, tem-se posturas que falam dos avanços que as mineradoras vêm fazendo 

no mundo e que, sem dúvida, estamos construindo um mundo sustentável. Outras 

posições falam da necessidade de cumprir com algumas regulamentações que exigem 

determinados níveis de qualidade ambiental e de produção limpa. Aqui o critério é 

“quem contamina paga”. Mas as regras, requisitos e normas vêm provando ser pouco 

efetivos e/ou desorientadores, porque em muitos casos não assimila os princípios éticos 

que devem ser a coluna da sustentabilidade.  

Outras perspectivas adotam uma visão mais catastrófica e radical, que não 

necessariamente estão longe do que potencialmente pode chegar a passar no mundo. 

Mas muitas vezes, por ser o problema tão grande e tão difícil de enfrentar, pode ser 

efetivo na tomada de consciência e, paradoxalmente, ser imobilizador e carente de 

propostas criativas e alternativas, tornando-se só um protesto de uma voz de indignação, 

um grito de alerta porque a destruição global da vida no planeta é uma realidade 

concreta e palpável. 

Essa visão crítica postula que para avançar para uma sociedade mais sustentável 

será necessário criar outra ordem econômica mundial “não capitalista”, que avance na 

construção de um mundo com justiça social, mais solidário e equitativo, e onde a 

própria sociedade gere formas de controlar o poder excessivo que algumas empresas 

transnacionais e um reduzido grupo de milionários têm no mundo atual. Este poder 

pode chega a ser maior do que o de muitos estados nacionais, e em conjunto tem um 

peso significativo no nível mundial. Também enfatiza a necessidade de aprofundar, e 

inclusive reformar os sistemas democráticos, conseguindo uma democracia mais direta 

e deliberativa, e não somente a atual democracia supostamente representativa que 

prevalece na América Latina. Ampliando essa ideia, pode ser interessante pensar em 

outras formas de administração pública com um caráter local, autônomo e participativo 

mais significativo. Avançando nesta mesma linha crítica, sugere-se a ideia de revisar as 

bases do sistema capitalista e a validade jurídica da propriedade privada de 

determinados bens de uso comum, como por exemplo a água, as sementes genéticas, os 

bosques e territórios como santuários naturais, entre outros (MICHELSEN e outros, 

2008). 
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No caso de países considerados “em vias de desenvolvimento”, acredita-se que 

parte dessa situação de desastre ambiental deriva da preocupação com seu atraso no 

suposto desenvolvimento, principalmente pela vertente industrial, em comparação a 

países tidos como já desenvolvidos. Com tal percepção, baseados na ideologia do 

progresso e no mito do crescimento econômico como caminho de acesso ao 

desenvolvimento, é compreensível o anseio daqueles países para adquirir formas de 

crescimento acelerado visando diminuir esse abismo de diferença econômico-industrial. 

Tudo isso produz a devastação de parte das riquezas locais, por um preço considerado 

“razoável” a ser pago para o alcance de um objetivo “maior”: o almejado 

desenvolvimento pela via do crescimento econômico. 

No caso da América Latina e do chamado terceiro mundo, não se deve esquecer 

os mais de 500 anos de conquista e colonialismo, com a exploração de todas as riquezas 

naturais. É importante lembrar também que são justamente esses países “não 

desenvolvidos” que permitem e sustentam a riqueza dos chamados países centrais e dos 

outros territórios sobre a linha geopolítico-econômica do norte. 

É interessante constatar o fato que aconteceu no continente americano, sendo os 

latino-americanos vistos como os “irmãos pobres” que devastaram e devastam seus 

recursos inconsequentemente, enquanto a outra parte – a do chamado “hemisfério 

Norte” – quer mostrar vantagem com as opções escolhidas para o seu desenvolvimento. 

Sachs (2004, p.14) resume essas ideias dizendo que “crescimento, mesmo que 

acelerado, não é sinônimo de desenvolvimento se ele não amplia o emprego, se não 

reduz a pobreza e se não atenua as desigualdades”. Ou seja, para ser considerado 

desenvolvimento, seria preciso uma transformação pautada não apenas no crescimento 

econômico, gerando impactos positivos em termos sociais e ambientais, entre outros. 

Além do termo desenvolvimento ser ainda amplamente utilizado, ele está um 

pouco fora de época, porque os elementos sociais e ambientais ficam ausentes em 

muitas de suas práticas e compreensões mecânicas. Adicionado a isso, o conceito de 

desenvolvimento, no sentido de ser um suposto estado superior a ser alcançado pela via 

do crescimento econômico, não se concretizou na realidade social e muitos povos do 

mundo seguem em muitos casos prisioneiros dos diversos tipos de pobrezas e sem 

atingir sua autonomia e autossuficiência. Pobrezas que se expressam em sua forma mais 

conhecida e inumana como a falta de recursos básicos para a própria sobrevivência. Mas 

que também assume diversas outras formas, como a pobreza de afeto por falta de amor; 
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a pobreza de entendimento, pela ignorância; a pobreza de identidade, pela alienação; a 

pobreza de participação, de criatividade, de lazer, etc. 

Aprofundando nesta mesma linha é importante conhecer as noções de autores 

como Gudynas (2009) e Gudynas e Acosta (2011), que já não falam de 

desenvolvimento (desarrollo, em espanhol), e sim de pós-desenvolvimento ou de outro 

desenvolvimento, e mais especificamente de “alternativas ao desenvolvimento”.  

Algumas formas de exploração de outras comunidades ou nações contribuem e 

continuam gerando e reforçando as distâncias e lacunas entre os “ricos” e os “pobres”, 

principalmente quando nesse processo encontram-se forças que tentam camuflar certos 

aspectos, criando uma versão padrão dos fatos históricos que geralmente fornecem 

motivos ou desculpas para que o abuso do mais forte sobre o mais fraco prevaleça. 

Assim, criam-se estrategicamente oportunidades maiores para que os valores gerados 

em determinados lugares – geralmente, países considerados de baixa produtividade, não 

sejam aproveitados plenamente naqueles mesmos lugares, sendo extraviados para outros 

contextos (BERNARDES; FERREIRA, 2007). 

Paralelamente, desde outro foco (mas também na mesma linha crítica) Herman 

Daly4 explica que depois que ultrapassamos uma escala “ótima”, o crescimento se torna 

algo estúpido em curto prazo que é impossível de ser mantido no longo prazo. 

Conforme o autor, as evidências sugerem que os EUA talvez já tenham entrado numa 

fase assim. 

Nessa mesma linha de interpretação, Latouche (2009) argumenta que os recursos 

naturais são limitados e, portanto, não existe crescimento infinito. Então, a melhoria das 

condições de vida tem que ser obtida sem aumento no consumo. O autor sublinha que o 

crescimento sem limites desafia qualquer pretensão ao bom senso. O planeta é único, e 

são falaciosas as esperanças de que a tecnologia possa expandir indefinidamente a 

possibilidade de crescer, por isso explicita que não se trata só de não crescer, mas 

também da urgência da necessidade do decrescimento. 

Paralelamente, se solicita paciência às comunidades locais para que sigam 

esperando um tempo melhor, chamado desenvolvimento, mas principalmente se 

acostuma as pessoas a se conformarem com sua situação e com a situação do mundo, 

porque, se diz, ela não pode fazer nada para mudar e reverter suas consequências 

negativas. Dessa forma, se reproduz um sistema que ninguém sabe como corrigir, 

                                                           
4 http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/sustentabilidade_em_um_mundo_lotado.html 

http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/sustentabilidade_em_um_mundo_lotado.html


 

24 

 

aperfeiçoar e melhorar, e que frente às informações disponíveis, muitos acreditam que 

deve ter transformações profundas. Mas assim se cai no descrédito de qualquer 

mudança. Por esta via, fica impossibilitado o surgimento de alguma alternativa frente a 

um modelo que se mostra como impossível de transformar. É aqui onde surge um dos 

maiores perigos para a sustentabilidade, que é “acreditar que nada se pode fazer”, como 

indicado anteriormente. 

Como salientam Gomes e Elizalde (2012), esse processo histórico tem, cada vez 

mais, variadas e perversas implicações: sociais, econômicas, políticas, culturais e 

inclusive ecológicas, com consequências desastrosas e, em muitos casos, irreversíveis. 

Desde que a produção continue crescendo, pouco importa se a miséria, a fome, o 

desemprego, a pobreza, a concentração de riqueza, a desigualdade e a exclusão 

continuem aumentando. De igual modo, pouco importa se os bosques são cortados, a 

biodiversidade destruída e a vida de todo o planeta colocada em perigo, levando-nos a 

uma situação de real emergência planetária. Isso demanda questionar a ideologia do 

crescimento como algo positivo em todos os sentidos, como adverte Elizalde (2010). 

Afinal, quais são os custos socioambientais desse pseudodesenvolvimento gerado pelo 

capitalismo neoliberal que costumamos chamar de progresso? 

É importante frisar, também, que hoje se presencia uma relação de dependência 

entre as nações do mundo, mesmo que os papeis e os usufrutos sejam desiguais, 

privilegiando uns poucos em detrimento da maioria. Assim, neste mundo globalizado os 

privilegiados, por diversas razões, acabam tendo uma influência forte sobre outras 

nações. Mas o que se constata ao final é uma crescente falta de autonomia e de 

autodependência, e assim uma perda de soberania nacional, no amplo sentido da 

palavra, assim como a perda de diversidade cultural, agravada pela homogeneização 

cultural. 

Como pondera Sachs (2002), o estilo de vida de uns acaba sendo assimilado por 

outros, como é o caso das nações do Norte geopolítico – com um padrão de consumo 

excessivo – que termina impondo sobre o chamado hemisfério Sul. Isso leva a uma 

segregação social e uma instabilidade mundial, pois os “de baixo” não teriam a mesma 

acessibilidade aos bens de consumo que os “de cima”. Isso levanta duas preocupações. 

Uma em relação ao aumento do consumo no mundo, o que exige a produção de mais 

bens de consumo, ocasionando uma extração mais elevada de recursos naturais que já 

são limitados. Como é possível observar, essa equação não indica um futuro promissor. 

A segunda inquietação pode ser explicitada nas palavras de Sachs (2004, p.13): 
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No contexto histórico em que surgiu, a ideia de desenvolvimento 

implica expiação e a reparação de desigualdades passadas, criando 

uma conexão capaz de preencher o abismo civilizatório entre as 

antigas nações metropolitanas e a sua antiga periferia colonial, entre 

as minorias ricas modernizadas e a maioria ainda atrasada e exausta 

dos trabalhadores pobres. O desenvolvimento traz consigo a promessa 

de tudo – a modernidade inclusiva propiciada pela mudança estrutural. 

 

Pelas condições atuais, as estruturas que estão sendo remodeladas são apenas no 

nível material? Será que o desenvolvimento presenciado está levando em consideração 

tais desigualdades históricas? Ademais, será que o desenvolvimento levará à superação 

das problemáticas sociais e ambientais do presente? 

Essas reflexões reforçam o que foi dito no início deste tópico, que é complexo 

estabelecer um momento inicial para a difusão e ampliação da temática da 

sustentabilidade, ainda mais quando se considera que cada país, região, cidade tem uma 

história própria para com o meio circundante. Mas o fato é que, em determinado 

período, começou a grassar o sentimento de preocupação com as formas de expansão 

territorial, construção de cidades, poluição desmedida, retrocesso às conquistas nos 

processos de trabalho e avanços tecnológicos. 

Esse relacionamento do ser humano com o ambiente à sua volta pode ser 

percebido por dois momentos diferentes: o antes, em que as pessoas se encontravam 

com medo da natureza por considerá-la imensa e aterrorizante; e o depois, na qual a 

tecnologia mostrou que seria possível “sucumbir” o meio natural para satisfazer as 

necessidades humanas. Neste caso, a crença ilimitada nos valores do progresso técnico-

tecnológico não fez com que os problemas existentes fossem solucionados, sendo que 

em alguns casos essa mesma tecnologia trouxe até aspectos desfavoráveis para a vida na 

Terra. Basta lembrar, por exemplo, as cidades de Hiroshima e Nagasaki e sua 

experiência com a bomba atômica, que podemos entender como um segundo 

holocausto, tão grave como o feito pelo exército nazista alemão durante a segunda 

guerra mundial. Mais recentemente, outros desastres ecológicos como os acontecidos 

em Chernobyl ou Fukushima, são um nítido exemplo de como certas tecnologias podem 

se voltar altamente perigosas e danosas. 

Esse antes pode ter sido reforçado por valores e percepções que DaMatta (1987) 

chama de visão utilitarista da cultura, ideia que reforça o mito de que o homem teria de 

sobreviver à natureza hostil e, portanto, subjugá-la. E isso era interpretado e ainda serve 

de estímulo para a exploração intensa e insensata dos recursos naturais. 
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Essa passagem mostra que é preciso ter cuidado ao utilizar certas expressões, 

pois estas são carregadas de valores que os guiam e são uma construção histórica. E é, 

como visto, o que aconteceu em relação à palavra “crescimento”, que assimilou a ideia 

de incremento de poucas vertentes da vida humana – como o aspecto tecnológico e 

econômico –, negligenciando o meio ambiente, o lado social e cultural, como sugere 

Sachs (2002), entre outros autores. Como solução temporária passou-se a utilizar o 

termo “desenvolvimento”, que logo foi criticado e substituído por algo que atendesse 

mais os preceitos atuais, como o termo “desenvolvimento sustentável”. 

 
Essas idéias começaram a surgir, como nos mostram Franz Bruseke 

(1993), Ignacy Sachs (1993) e Olivier Godard (1997), a partir das 

preocupações dos pesquisadores do chamado Clube de Roma, através 

do estudo “Limites do Crescimento”, conjuntamente com a 

Conferência de Estocolmo. Possuíam uma preocupação com o 

crescimento populacional mundial, estabilização da relação economia 

versus ecologia e a conscientização e participação da população 

mundial. Mas essas primeiras idéias surgem com a premissa de um 

congelamento do crescimento da população global e do capital 

industrial, baseada no crescimento zero, e, portanto, criticada 

principalmente pelos países em desenvolvimento (FIGUEIREDO, 

1999, p.81). 

 

A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, entidade 

vinculada à Organização das Nações Unidas, criou a definição mais conhecida de 

desenvolvimento sustentável que procede do Relatório “Nosso Futuro Comum”, 

lançado em 1987 – também conhecido como "Relatório Brundtland" –, e que serve de 

base para pesquisadores e estudiosos do assunto. Conforme essa definição o 

“desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades da geração presente 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras para satisfazer suas próprias 

necessidades” (WCED, 1987, p.8). 

Tal definição já recebeu algumas críticas, dentre elas a de não considerar as 

diferenças existentes entre a mesma geração de pessoas, como acesso à cultura, 

educação, trabalho, lazer, etc. No caso, essa crítica foi rebatida por Vilches, Gil Pérez, 

Toscanso e Macías (2012) ao informar que em outro trecho do mesmo documento, em 

que há o conceito de desenvolvimento sustentável, há menção à preocupação com a 

igualdade social entre as gerações. 

Nesse sentido, para alcançar o desenvolvimento sustentável será necessário 

recuperar e valorizar a solidariedade como elemento central deste novo acionar. 

Solidariedade intrageracional (com os seres humanos do presente), solidariedade 
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intergeracional (com as gerações futuras) e solidariedade com a natureza e com todas as 

formas de vida (ELIZALDE, 2008). 

Ainda assim, é possível levantar outras críticas a essa abordagem. 

A primeira crítica a ser feita incide sobre a ideia de desenvolvimento centrada no 

ser humano, focando as ações/argumentos/desculpas como se todo o restante do meio 

ambiente natural precisasse se submeter aos interesses do primeiro. As gerações – 

presentes e futuras – consideradas, em geral, são apenas as humanas. Essa forma de 

pensar é perigosa, uma vez que a percepção humana de tempo se faz em anos ou talvez 

décadas. Algo que interfere no ato de planejar, uma das bases do desenvolvimento 

sustentável. Pois para alcançar o equilíbrio das nossas necessidades com as 

necessidades do planeta, o planejamento “humano” estaria em desacordo, para não dizer 

insuficiente/diminuto, com o tempo ecológico, que pode ser medido em séculos, 

milênios (SACHS, 2002). 

Além do mais, esquece-se que a modificação da natureza é um processo de via 

de mão dupla, pois a medida que o ser humano – visto não isoladamente, mas sim como 

um membro de toda uma sociedade – modifica a natureza, está também o altera. Isso, 

conforme sugerem Bernardes e Ferreira (2007), pode ser entendido como um 

intercâmbio orgânico, demonstrando a dependência de todas as coisas vivas existentes. 

Uma segunda crítica chama a atenção para a necessidade de esclarecer qual 

princípio de necessidade se defende, pois, a premissa atual está centrada no consumo de 

bens e serviços, fato comumente percebido em nações de cunho capitalista e que, na 

atualidade, se caracterizam por um elevado grau de desperdício. Por isso é importante 

repensar o que é necessário para a humanidade, rever valores que não estejam 

submetidos unicamente ao aspecto monetário e material. 

Aprofundando na forma de entender as necessidades humanas, como recomenda 

a teoria do “Desarrollo a Escala Humana” (MAX-NEEF; ELIZALDE, HOPENHAYN, 

1986) e outros estudos vinculados a ela, é relevante re-entender e re-interpretar as 

necessidades humanas a partir de outra óptica. O primeiro ponto seria lembrar a ideia 

básica dessa teoria, quando fala que o desenvolvimento se refere às pessoas e não aos 

objetos. Então, como se poderia estabelecer um determinado processo de 

desenvolvimento como melhor do que outro? 

Dentro do paradigma tradicional há como indicador o crescimento quantitativo 

dos objetos, desses países ou regiões, isso é, o Produto Interno Bruto (PIB). Agora é 

preciso um indicador de desenvolvimento qualitativo das pessoas. Frente a isso é 
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possível dizer que o melhor processo de desenvolvimento será o que permita elevar a 

qualidade de vida das pessoas. Então, o que determina a qualidade de vida das pessoas? 

A resposta é que ela dependerá da capacidade para satisfazer adequadamente suas 

necessidades humanas fundamentais. 

Podemos ver que a forma como se organiza a produção e apropriação dos bens 

econômicos no capitalismo industrial sobredimensiona, de forma inadequada, o poder 

dos bens para satisfazer as necessidades humanas. Assim, a atual forma de produção e 

consumo de bens induz convertê-los em fins em si mesmos. Ficam assim cimentadas as 

bases de uma sociedade que se embarca numa carreira produtivista e consumista sem 

sentido. A vida fica a serviço dos artefatos (objetos), em vez de estarem os artefatos a 

serviço da vida. A busca de uma melhor qualidade de vida é substituída pela obsessão 

de incrementar a produtividade dos meios e o consumo de bens e serviços. 

O desafio será pensar formas de organização econômica e social em que os bens 

(objetos) potencializem os “satisfatores” (elementos que satisfazem as necessidades) 

para viver as necessidades de maneira coerente, saudável e plena, contribuindo ao 

desenvolvimento íntegro de ser humano e à satisfação adequada de suas necessidades. 

Assim, como salientam Max-Neef, Elizalde e Hopenheyn (1986), é essencial 

vislumbrar outro desenvolvimento e outra economia a partir das seguintes premissas: 1) 

a economia existe para servir as pessoas e não as pessoas à economia; 2) o 

desenvolvimento se refere à pessoas e não aos objetos; 3) crescimento não é o mesmo 

que desenvolvimento, e o desenvolvimento não precisa necessariamente de crescimento; 

4) a economia não pode existir desconsiderando os “serviços” que prestam os 

ecossistemas; 5) a economia é um subsistema de um sistema maior que é finito, a 

biosfera, e, por tanto, o crescimento permanente é impossível. Vinculado a tudo isso um 

fundamento de base para uma nova economia é que nenhum processo ou interesse 

econômico, sob nenhuma circunstância, pode estar acima da referência à vida. 

Uma terceira crítica baseia-se no que foi tratado anteriormente e postula o 

seguinte: como nada se sustenta indefinidamente no tempo, é preciso ponderar quais os 

limites desse tipo de desenvolvimento/crescimento. Talvez se possa dizer que a luta 

pelo desenvolvimento sustentável se faz ou fará em uma frente: a da revolução das 

mentalidades. Isso ocorre porque o principal obstáculo a uma vida sustentável é o 

próprio ser humano. Ser este que conquistou grandes façanhas na parte científico-

tecnológica, mas que parece não ter desenvolvido no mesmo nível seus valores de vida. 

Assim, tendo ainda não alcançado seu próprio equilíbrio interno, como proceder para 
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lutar por um equilíbrio externo? Diante disso, será que a humanidade será capaz de, em 

prol de uma relação mais equitativa, abdicar de certos padrões de conforto já 

alcançados? 

A constituição de tais valores se faz em um espaço-tempo determinado, com 

características particulares que acabam criando paradigmas, ou seja, cosmovisões em 

que a sociedade se baseia para viver. Rohde (1994) informa que os paradigmas que 

ajudaram a estabelecer uma relação de exploração das pessoas com o meio ambiente 

restante são o cartesiano-newtoniano causalista, o mecanicista-euclidiano reducionista 

e a visão antropocentrista. Modos de ver que podem ser encontradas parcialmente, por 

exemplo, no livro Contrato Social, de Rousseau, que expõe as relações políticas 

existentes entre os seres humanos, negligenciando outros tipos de contratos. Um destes 

seria o Contrato Natural, uma ética para desmistificar a necessidade de luta existente 

entre a Humanidade e a Natureza. O outro seria o Contrato Animal, no qual cada 

espécie deveria limitar seu crescimento populacional, territorial, de exploração o 

suficiente para permitir que outros seres vivos coexistam (ROHDE, 1994). 

Alguns avanços nessa perspectiva estão indicados, por exemplo, na Constituição 

da República do Equador5, aprovada em outubro de 2008, que assim dispõe: 

Art. 72. A natureza ou Pachamama onde se reproduz e se realiza a vida, tem 

direito a que se respeite integralmente sua existência e a manutenção e 

regeneração de seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolutivos. 

Toda pessoa, comunidade, povoado, ou nacionalidade poderá exigir da 

autoridade pública o cumprimento dos direitos da natureza. Para aplicar e 

interpretar estes direitos se observarão os princípios estabelecidos na 

Constituição no que for pertinente. 

O Estado incentivará as pessoas naturais e jurídicas e os entes coletivos para 

que protejam a natureza e promovam o respeito a todos os elementos que 

formam um ecossistema. 

Como se observa, o dispositivo constitucional equatoriano, de forma pioneira no 

mundo, eleva a natureza à categoria de sujeito de direito. O que significa, em poucas 

palavras, que a natureza pode reivindicar perante as autoridades públicas a defesa de 

seus direitos. 

Mas as visões baseadas em percepções fragmentadas, simplistas e egoístas estão 

sendo combatidas por entendimentos mais holísticos ao observarem a conectividade de 

todas as coisas. Em virtude disso, tais filosofias buscam enfraquecer o discurso e as 

                                                           
5 Vladimir Passos de Freitas. A natureza como sujeito de direitos, Revista On Line do Instituto Brasileiro de Sistema Jurídico 

http://www.ibrajus.org.br/revista/artigo.asp?idArtigo=96 
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ações dualistas, buscando um saber mais conjuntivo e articulador, ainda que todos 

tenham ciência de que os paradigmas são limitados e precisam ser constantemente 

avaliados e renovados. 

Seguindo o paradigma cartesiano ocidental, o ser humano se situa fora da 

natureza, separado dela e convencido, por sua diferenciação, de não pertencer ao 

complexo sistema chamado biosfera. Situa-se fora dela para explorá-la, dominá-la ou, 

na melhor hipótese, para simplesmente conservá-la. A preservação é interessante e 

relevante, mas, representa apenas um ponto de partida para constituir uma nova forma 

de relacionamento dos seres humanos com a natureza, na qual o homem não seja 

concebido como o único ser que tem importância, possibilitando que todas as formas de 

vida tenham o seu valor reconhecido. A perspectiva conservacionista ou naturalista não 

considera a situação atual como uma consequência do inadequado sistema civilizatório 

vigente, por isso não percebe, necessariamente, a existência de uma crise ambiental 

profunda. Nesse sentido, a realidade ambiental precisa ser tratada de modo muito mais 

crítico, postulando a necessidade de superar um paradigma economicista, 

desenvolvimentista, hegemônico, homogeneizador, etnocêntrico e eurocêntrico, 

produtor e gerador da profunda crise atual que não somente inclui a degradação da 

natureza, pois, a cada dia aumentam a alienação e a desumanização das pessoas e da 

vida social em seu conjunto. A crise atual é muito mais intensa do que se pode perceber, 

e as mudanças e transformações requeridas para superar as variadas e emergentes 

problemáticas deverão ser de caráter sistêmico e estrutural, como salientam Michelsen e 

outros (2008).  

Por isso, torna-se fundamental passar de um paradigma antropocêntrico para 

uma perspectiva fraternal e biocêntrica, como assinala Novo (1998). De acordo com as 

reflexões dessa autora, entender a natureza a partir dessa perspectiva demanda que 

nossas ações técnicas e nossas formas de transformação do meio sejam subordinadas a 

critérios éticos e morais, o que implica aceitar a premissa base de que as necessidades 

do planeta são as necessidades da pessoa, e que os direitos da pessoa são os direitos do 

planeta. A ética é, portanto, o pilar básico da educação para a sustentabilidade, pois, esta 

é um intento de adequação das atitudes humanas a pautas apropriadas no que se refere 

ao uso dos recursos naturais renováveis e não renováveis. 

Isso requer um profundo exercício crítico acerca dos valores e crenças que 

sustentam o paradigma atual, causa da crise global ambiental e social na qual nos 
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encontramos, demandando repensar algumas das crenças que ferem os princípios 

básicos desta ética (ELIZALDE, 2008, 2011): 

 Crença na existência de um ideal civilizatório, o que se traduz na 

naturalização e universalização do ideal ocidental de 

modernidade/progresso e se expressa na crença em um modelo de 

desenvolvimento único e superior, social de mercado, neoliberal e 

capitalista. 

 Crença que a responsabilidade primeira da educação formal é preparar as 

pessoas para que atendam às necessidades e interesses deste modelo 

civilizatório, adaptando-se a ele de forma passiva e acrítica. 

 Crença no progresso contínuo, como se o desenvolvimento das 

sociedades humanas fosse sempre sinônimo de avanço em uma dada 

realidade. Isto se expressa em uma incapacidade de autocrítica para 

provocar os profundos câmbios requeridos. 

 Crença na ciência ocidental como verdade absoluta e superior, o que se 

traduz na incorporação de tecnologias externas que não necessariamente 

serão apropriadas pelas realidades locais específicas, desconsiderando 

todos os outros saberes existentes: populares, indígenas, comunitários, 

espirituais, e outros não ocidentais; que são tratados como não válidos e 

pouco rigorosos. 

 Crença na capacidade da tecnologia humana para transformar e controlar 

todos os processos naturais e reverter todos os efeitos indesejados, assim 

como a desconsideração dos efeitos não previstos e prejudiciais da ação 

científica e tecnológica no mundo. 

 Visão da natureza como objeto de uso, o que se traduz em um desmedido 

antropocentrismo. 

 Crença na existência de uma natureza planetária ilimitada, o que se 

traduz na desconsideração e desrespeito aos limites da natureza 

planetária. 

 Crença em que mais é igual a melhor. Isto é, que o crescimento 

econômico será sempre bom e positivo, o que se traduz em sobre-

exploração de recursos e contaminação desmedida, sem considerar os 

limites naturais. 

 

Às crenças anteriormente citadas podemos agregar outras que também 

necessitam ser repensadas, seguindo as observações de Novo (1998): a) Consideração 

do homem como centro do planeta; compreensão atomizada do mundo e da vida; 

valoração das necessidades humanas acima dos recursos naturais e ambientais; b) 

Identificação do progresso com o mero crescimento econômico e a máxima possessão 

de bens, esquecimento da presença de outros em nossas vidas e sobrevalorização do 

espaço e do modo de vida urbanos; c) Crença na primazia absoluta do presente em 

detrimento dos planejamentos a médio e longo prazos e a falácia da neutralidade de 

nossos atos.  
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Como sublinha Elizalde (2011), as crenças que integram a ideologia do progresso 

e da modernidade ocidental se expressam no campo do conhecimento, especificamente 

na ciência e na tecnologia. Frente a isso, desde um olhar crítico, a teoria da 

complexidade vem mostrando a inadequação de alguns arcaicos modos de atuar desde o 

campo do saber. As formas da ciência clássica mediante a disjunção, parcelamento, 

reducionismo e simplificação dos conhecimentos, não só afetam na possibilidade do 

conhecimento dos conhecimentos, mais também nosso conhecimento de nós mesmo e 

do mundo. O crescimento de saberes separados, descontextualizados e de disciplinas 

fechadas, faz que cada qual, especialista ou não, ignore cada vez mais o saber existente, 

surgindo um novo obscurantismo e uma mutilação do saber, como salienta Edgar Morin 

(1988). 

De acordo com esse autor, tudo isso se manifesta em uma ciência que, em muitos 

casos, está cada vez mais ligada cegamente à tecnologia, perdendo assim a consciência 

dos efeitos negativos, não desejados, ou impensados, que suas ações geram. Não se 

considera quais serão as repercussões negativas dos tão louvados avanços científico-

tecnológicos. Por esta via existe uma crescente mutilação da vertente ética do saber 

humano, isto é, desenvolver uma ciência sem consciência de si mesma e sem uma ética 

que regule seu atuar. Por todo o anterior, se considera que necessitamos de urgentes 

transformações, que nos ajudem a enfrentar os emergentes conflitos socioambientais da 

atualidade, mas que também nos ajudem com a ciência e as tecnologias, para dotá-las de 

ética, consciência e prudência. 

O engajamento por um desenvolvimento que seja mais sustentável requer ações 

de todo tipo e em todo o planeta, algo que diz respeito a ações político-educativas que 

levem a enfrentar para resolver os conflitos Norte-Sul, bem como Oeste-Leste e outras 

dicotomias que não são tão categóricas. Dicotomias que se multiplicam em casos como 

dos países nomeados “em vias de desenvolvimento” (como os pertencentes à América 

Latina), que precisam adotar medidas que se engajam pela justiça social 

(BERNARDES; FERREIRA, 2007), porque tais realidades foram afrontadas 

historicamente por formas de dominação e abusos de toda natureza. E tal ação precisa 

ser desencadeada apesar das críticas feitas anteriormente sobre um desenvolvimento 

sustentável que enfoca o ser humano, que serve para distanciar ainda mais a ideia do ser 

humano com o meio ambiente, pois foca apenas em uma parte muito específica de toda 

a constituição da terra. 
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Por isso, Sachs (2004) afirma que engajar-se por um desenvolvimento 

considerado sustentável requer reforçar ou construir cinco pilares fundamentais, sendo: 

a) o aspecto social, considerando os indivíduos, comunidades e sociedades e 

suas relações de conflito atual e historicamente construído; 

b) o ambiental, considerando toda a parte natural do planeta; 

c) o territorial, ao observar a distribuição no espaço das populações, das suas 

atividades e dos recursos necessários para a sobrevivência humana; 

d) o econômico, considerando inclusive sua dimensão ética, pois, caso contrário, 

passaria a ser apenas uma questão logística, uma abordagem de engenharia; 

e) o aspecto político, que envolve as negociações e a participação cidadã nos 

rumos do planeta. 

Enquanto a sociedade presente não perceber o custo real de suas ações em prol 

de um crescimento desordenado e unilateral, a realidade futura não sofrerá alterações 

significativas. A não ser que uma mudança de paradigma ocorra. Uma mudança que, de 

acordo com Vilches, Gil Pérez, Toscanso e Macías (2012), deverá passar por alguns 

estágios. Entre eles, podem ser citados a busca pela universalização dos direitos 

humanos, capaz de garantir uma base de direitos mínimos necessários a uma vida digna; 

a criação de instituições democráticas globais para resolver os problemas de magnitudes 

planetárias; o melhoramento e incremento de investigações científicas que ajudarão na 

resolução dos problemas atuais; e a atenção à educação para refletir e conquistar 

modelos, perspectivas e valores em congruência com a solidariedade e o equilíbrio das 

relações. Essas questões, certamente, colocam em evidência os desafios da 

sustentabilidade para o lazer e a educação, como será abordado a seguir.  

 

 

4.1 - Sustentabilidade, Lazer e Educação: Desafios e perspectivas 

 

Como foi discutido anteriormente, é necessário promover uma mudança de 

paradigma para que o ideal de sustentabilidade seja alcançado. Uma estratégia é a 

intervenção pela educação no sentido de abarcar todos os aspectos vinculados ao meio 

ambiente social e natural, assim como os conflitos neles envolvidos. E para isso é 

preciso desenvolver uma educação ambiental para a sustentabilidade, que tenha como 

principal objetivo contribuir com mudanças radicais, de mentalidades e atitudes, 

demandadas pelo presente. Tudo isso é um complexo desafio, pois modificar hábitos e 
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formas de pensar de uma pessoa já é algo difícil, quanto mais de toda uma 

comunidade/sociedade. 

Portanto, uma educação que se diga ambiental requer uma visão sistêmica, 

complexa e ecológica para confrontar as visões fragmentadas, dicotômicas e unilaterais 

de mundo, reconhecendo e buscando compreender os múltiplos subsistemas existentes e 

que estão interconectados e influindo uns nos outros. 

Guimarães (1995), ao tratar especificamente do caso brasileiro, critica o ensino 

estritamente racional ao dizer que se prioriza em demasia a teoria e a reflexão, 

desconsiderando a prática e a ações planejadas. E como garantir que a educação 

ambiental não seja um conteúdo minimizado e pouco abordado, não trazendo as devidas 

mudanças necessárias? 

É possível, assim, visualizar outros tipos de educação, como as chamadas “não 

formais” e “informais”, por exemplo, que apresentem intenções pedagógicas sem se 

prenderem a laços formais e burocráticos, capazes de serem desenvolvidas por 

instituições formadoras de opinião, como as associações de diversos tipos e a própria 

família. Com isso é possível ampliar o leque de discussão para outras realidades locais, 

como as rurais, os aglomerados, ruas, becos, praças, etc. Além disso, neste esquema se 

pode levantar assuntos muitas vezes excluídos do ensino formal e que, no entanto, são 

de suma importância de ser abordados pela educação ambiental. É nesse espaço que 

quem desenvolve a educação ambiental pode concentrar seus esforços, pois daí nasce 

uma educação diferenciada porque trata do universo mais próximo das pessoas, sem 

desconsiderar a importância dos aspectos globais. 

Sendo assim, considera-se que o lazer tem potencial para mobilizar experiências 

educativas, inovadoras e capazes de colaborar com uma mudança de valores. Por meio 

de diferentes possibilidades – tais como a música, a poesia, o passeio, o grafite, a 

pintura, a escultura, a dança, as vivências e expressões corporais, o cinema, a fotografia 

e o teatro, entre inúmeras outras (GOMES, 2004) – é possível (re)elaborar valores e 

caminhar em direção ao processo de (re)construção da nossa sociedade. 

Dependendo da proposta, a quebra de rotina e de paradigma desencadeada nas e 

pelas experiências de lazer pode contribuir para uma visão/ação (re)estruturadora da 

realidade vivida, sendo mais efetiva a medida que for mais significativa para os sujeitos. 

Desse modo, enquanto uma dimensão da cultura, o lazer é um fenômeno que pode 

aguçar nossas sensibilidades (sensibilidade que está relacionada ao plano sensorial, mas 

que deve ser também sensibilidade social, política, ecológica, etc.) e nos ajudar a 
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conectarmos conosco e com nosso contexto, nos estimular a pensar sobre a nossa 

sociedade para transformá-la e refletir sobre questões mais amplas (GOMES; 

ELIZALDE, 2012). 

É importante pontuar que, apesar de qualquer dificuldade, o lazer pode fazer 

uma importante contribuição para romper com a lógica hegemônica que muitas vezes 

está impregnada nas práticas da educação formal, e também em nossas atividades 

cotidianas. Essa forma de entender o mundo também é transmitida nos espaços de 

educação informal sem que isso seja percebido. Nesse sentido, a educação ambiental 

vinculada com o lazer tem o desafio de romper com os modismos e visões de mundo e 

de ser humano que transmitem a ideologia capitalista, sendo capaz de abrir novos 

olhares sobre o presente e o futuro. Pressupõe, desde cedo e ao longo dos processos de 

aprendizagem, uma postura proativa, que estimule um olhar crítico e questionador sobre 

o mundo, que oriente e possibilite a transformação deste. A relação da educação 

ambiental com o lazer torna-se imprescindível, pois, este vínculo pode colaborar com a 

geração de novos valores e práticas que tenham como base a solidariedade, a busca do 

bem comum e da sustentabilidade. 

Para isso, conta-se com os ideais de uma educação ambiental que, como afirma 

Sato (1995), tem como principal objetivo contribuir para as mudanças de atitudes em 

relação ao ambiente. Condição de complexa resolução, pois modificar hábitos e formas 

de pensar de uma pessoa já é algo difícil, quanto mais de toda uma 

comunidade/sociedade. 

Quando se aborda as temáticas centrais desta pesquisa – lazer, sustentabilidade e 

meio ambiente –, a educação ambiental logo é lembrada, seja como um conteúdo 

particular ou como uma disciplina em si. São esboçadas críticas, em geral, quanto ao 

desenvolvimento de uma única disciplina durante o período escolar ou universitário. 

Afinal, isso limitaria a amplitude das questões que envolvem uma educação voltada 

para os problemas do meio ambiente, tais como política, ciência, direito, ética, 

economia, etc. Assim, qual seria a área ou professor mais indicado para lidar com essa 

variante de vertentes? 

Educação ambiental, então, requer uma visão holística, sistêmica, ecológica para 

confrontar as visões unilaterais de mundo, reconhecendo e buscando os múltiplos 

subsistemas existentes e que estão interconectados e influindo uns nos outros 

(DUVOISIN, 2007). 
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Seja como for, devido aos movimentos mundiais, os governos cada vez mais 

apresentam pautas, ações e discussões sobre essa temática, o que culminou em uma 

educação que se pretende interdisciplinar, algo que supere o cruzamento de disciplinas 

meramente por coincidência de horários de aula ou de afinidades. Sob o ponto de vista 

de Cascino (1999), a interdisciplinaridade origina mais do diálogo entre pessoas do que 

de disciplinas, o que requer ousadia para romper o estagnado e seguir para o novo. 

Inovação que advém da troca de conversas e experiências entre os diferentes, entre a 

diversidade. 

Observando tais reflexões, o mesmo autor questiona se seria preciso a existência 

de campos disciplinares estruturados para almejar uma prática pautada na 

interdisciplinaridade. Afinal, para buscar o novo é preciso iniciar o movimento a partir 

do que se conhece em dado momento, ou seja, áreas que pretendem ser bem delimitadas 

e com poucas interconexões. 

Para não limitar uma atuação sustentável em disciplinas fragmentadas, costuma-

se optar pela transversalidade, ou seja, um assunto que pode e deve ser abordado em 

qualquer espaço, em qualquer curso, em qualquer tempo, em qualquer nível de ensino. 

Uma transversalidade que supere a adequação ou mudança de conteúdos, seguindo 

outros aspectos organizacionais, interpessoais, avaliativos e de preparação daqueles que 

se empenham/empenharão em tal aprendizagem (DUVOISIN, 2007). 

Tal transversalidade parece, a princípio, algo positivo, pois nada melhor para 

quebrar paradigmas do que um tema que não pode ser padronizado, uma vez que cada 

área/disciplina/educador irá tratá-la de forma diferente. Entretanto, isso também 

demonstra substanciais dificuldades, pois, cada área/disciplina/educador terá de 

desenvolver seus próprios métodos e argumentos para lidar com a educação ambiental. 

Algo que pode culminar em desestímulo e falta de compromisso por causa de políticas e 

estruturas educacionais falhas, condições presentes em muitos países, como os latino-

americanos. 

A busca pela transdisciplinaridade envolve desafios ainda maiores, pois, de 

acordo com Sato (1995), a maneira como os currículos acadêmicos são configurados 

ainda não possibilita uma estruturação flexível para que sejam trabalhados assuntos 

diversos, como a questão de gênero e a configuração da mulher no mundo, a questão de 

raças/etnias e suas maneiras de ser e de serem observadas e, é claro, todo o contexto de 

uma educação voltada para o ambiente natural. 
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Duvoisin (2007) vê com preocupação a educação de forma geral, pois a mesma 

ainda se apresenta centrada em atividades de um fazer técnico (i)rracional, reduzindo os 

alunos a um ser domesticado para aprender formas e soluções padronizadas. 

Negligencia-se o desenvolvimento de um raciocínio lógico. E tal situação demora a ser 

alterada, uma vez que os professores de hoje foram educados em modelos de ensino 

excessivamente formal, de memorização e centralização do conhecimento, numa 

relação unilateral de ensinar-aprender. 

Guimarães (1995) considera que a teoria difundida na educação formal brasileira 

acaba negligenciando a parte emocional do ser humano. Assim, mais uma vez está 

exposto que a sociedade, pelo menos a ocidental, ainda percebe o mundo por meio de 

uma visão dual: racional versus emocional, teórica versus prática, sagrada versus 

profana, homem versus mulher... fato que acaba alcançando o imaginário das pessoas e 

dificultando as mesmas de enxergarem outras possibilidades. 

Por conta disso, é preciso alterar essa percepção simplista, como destacado por 

Cascino (1999), buscando desfragmentar os estereótipos e limites impostos pela 

Racionalidade. Essa ambiguidade comporta a mesma raiz etimológica do termo 

“ambiente”, no sentido de contemplar dois polos concomitantemente, surgindo daí algo 

mais que duplo, algo que precisa ser articulado em conjunto, sob vertentes diferentes. 

Contudo, os padrões estabelecidos pela fragmentação do saber fazem com que 

inúmeras experiências de educação para a sustentabilidade reduzam seu potencial 

transversal à multidisciplinaridade, na qual cada área utiliza de suas teorias e elementos 

próprios para abordar um determinado tema. Pode-se pensar que há um avanço na 

medida em que, pelo menos, o assunto está sendo discutido. Porém, é preciso perguntar 

como tais debates estão sendo estabelecidos e quais as ações estão sendo 

desencadeadas. Assim, indaga-se: como garantir que a educação ambiental não seja um 

conteúdo minimizado e pouco abordado, não trazendo as devidas mudanças 

necessárias?  

Apesar de parecer que esta parte reflete apenas uma educação dita formal, ou 

seja, preparada, programada e concretizada por instituições encarregadas de lidar com o 

ensino, é importante levar em consideração outras possibilidades e perspectivas. Até 

porque quando se pensa em educação para o meio ambiente, é preciso ter em mente 

quais são os pressupostos nos quais essa educação está pautada. 

E é nesse espaço que quem pratica a educação ambiental deve iniciar seus 

esforços, pois daí nasce uma educação diferenciada que trata do universo mais próximo 
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dos educandos, adaptando-se às suas realidades, abordando e enfrentando seus 

problemas específicos no que concerne à cultura, à subjetividade, aos hábitos, às 

características biofísicas e socioeconômicas de cada um (GUIMARÃES, 1995). Como 

complementam Ruscheinsky e Costa (2007), a base da educação ambiental está 

relacionada ao diagnóstico dos problemas locais pelos autóctones ou recentes 

moradores, bem como na capacidade dos mesmos de se expressarem (em reuniões, 

movimentações, reivindicações) em busca das soluções visualizadas. 

Cascino (1999) salienta que quem deseja transformar a realidade não pode se 

limitar às fronteiras (até porque as mesmas podem ser desconhecidas ou imaginárias). 

Nesse processo os educadores, que não necessariamente possuem ou necessitam de uma 

titulação formal, podem e devem inserir assuntos relacionados à família, aos locais 

preferidos de passeios, aos lugares de brincadeira, aos animais domésticos ou às árvores 

presentes nos arredores das suas casas, escolas, universidades, igrejas, ginásios, entre 

outros (SATO, 1995). Essas características são bem próximas da chamada educação 

informal, ou seja, aquela que é isenta de um padrão acadêmico/escolar, mas que também 

é rica em oportunidades. Uma oportunidade como essa pode ser contemplada nas 

experiências de lazer que, com sua linguagem lúdica, podem levar o sujeito a um estado 

(mental, emocional, físico e espiritual) de grande envolvimento com a proposta 

abordada. Um envolvimento que, segundo Mendes (1994), diz respeito a um estado em 

que o ser humano cria ou reforça articulações com o ambiente que o cerca. Não apenas 

com as coisas da própria produção humana (artística ou laboriosa), mas tudo o mais que 

foi apresentado no momento da criação. 

A educação ambiental trabalhada por meio da prática de esportes na natureza 

constitui um exemplo da educação informal. Barros (2000), em seu artigo intitulado 

“Outdoor Education: uma alternativa para a educação ambiental através do turismo de 

aventura”, propõe a utilização de uma metodologia usada há várias décadas nos países 

do hemisfério norte, em particular nos EUA, denominada Outdoor Education ou 

Educação ao Ar Livre, como recurso educativo para a conscientização ambiental. 

 
Outdoor Education ou Educação ao Ar Livre é uma prática 

educacional que utiliza como recursos educativos desafios 

encontrados em ambientes naturais. Ela objetiva o desenvolvimento 

educacional do ser humano impelindo-o a situações de aventura de 

modo que ele possa confrontar aspectos de si mesmo, os quais ele 

possivelmente não conhecia. Isso potencialmente pode levar a um 

crescimento intra e interpessoal (Miles & Priest, 1990). Atividades 

educativas baseadas em aventura podem criar metáforas que se 
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aplicam ao dia-a-dia de cada um, muito além das atividades em si 

mesmas. (BARROS, 2000, p.90)     

  

A educação ambiental vem sendo discutida e estudada por vários autores e 

autoras e, segundo Sorrentino (1997), pode ser classificada em quatro grandes correntes 

educacionais: “conservacionista”, “gestão ambiental”, “economia ecológica” e 

“educação ao ar livre”. 

 
Segundo Sorrentino, a educação ao ar livre ou outdoor education já 

tinha seus adeptos no Brasil através dos antigos naturalistas, escoteiros 

e participantes de grupos de espeleologia, caminhadas, montanhismo, 

acampamentos e outras modalidades de esportes e lazer junto à 

natureza, ganhando uma dimensão assumidamente de educação 

ambiental mais recentemente, com alguns grupos de “caminhadas 

ecológicas”, “trilhas de interpretação da natureza”, “turismo 

ecológico”, entre outros. (BARROS, 2000, p.90) 

   

A possibilidade de desenvolver o senso de responsabilidade, a solidariedade, a 

criticidade e a criatividade nas práticas de lazer na natureza, instrumentalizando a 

sociedade a lidar com problemas ambientais, implica, além de conhecimentos e 

técnicas, a aquisição de novas atitudes e padrões de comportamento em relação ao 

ambiente. Porém, tais mudanças não serão alcançadas efetivamente até que a maior 

parte de pessoas que integram uma dada sociedade interiorize atitudes e valores 

construtivos que poderão servir de base para uma relação autodisciplinada entre ser 

humano e o ambiente (BARROS, 2000). 

De acordo com as palavras de Guimarães (1995), a educação ambiental – seja 

ela informal, não formal ou formal – precisa desfazer o mal-entendido criado ao 

perceber o ser humano separado da natureza, já que a todo instante o ser humano respira 

o ar que está ao seu redor e expressa seus sentimentos para com outros seres (humanos, 

animais, plantas). 

O risco de se trabalhar por uma educação informal com o lazer é a possibilidade 

de se enfatizar, mesmo que com boas intenções em prol de uma educação ambiental, 

aspectos que se chocam com a sustentabilidade. Algo fácil de ocorrer, uma vez que o 

sistema que impera é o capitalista, ou seja, materialista, consumista, segregacionista e 

concentrador de benefícios. E que geralmente influencia despercebidamente as formas 

de pensar e agir daqueles que em tal sistema vivem, alimentado o ciclo do interesse do 

capital sobre os seres vivos. 
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Apesar de este ser o modelo padrão da sociedade atual, é importante ter em 

mente que, assim como os seres humanos, nenhum sistema é perfeito. Tanto o 

capitalismo recém criticado quanto o socialismo quase impraticável nos dias de hoje 

tentam se manter atuante mesmo com suas limitações. Sachs demonstra isso falando da 

realidade capitalista. 

 
Pela facilidade de entrada, os serviços domésticos e o comércio 

ambulante (camelôs, sacoleiras) são as atividades que hoje abrigam 

contingentes pletóricos da mão-de-obra em busca de estratégias de 

sobrevivência. Estas ocupações precárias e mal remuneradas 

funcionam como a válvula de segurança do capitalismo selvagem 

(SACHS, 2004, p.139). 

 

O autor também tece críticas ao socialismo real: 

 
Toda força de trabalho disponível foi utilizada; embora mal paga, 

ficou protegida contra a maldição do desemprego e se beneficiou de 

um sistema razoavelmente elaborado de proteção social. As 

dificuldades que levaram, em última instância, ao colapso do sistema, 

ainda estavam por vir: a incapacidade de passar de um sistema de 

crescimento extensivo para um crescimento intensivo guiado pela 

tecnologia e pelo consumo em massa, a impossibilidade de 

administrar eficientemente, sob regimes autoritários, economias e 

sociedades complexas, a repressão manu militari às tentativas de se 

reformar internamente o sistema (SACHS, 2004, p.32). 

 

Apenas para esclarecer melhor tal ideia, o autor relata que crescimento extensivo 

diz respeito ao incremento das taxas de emprego. Enquanto o crescimento intensivo está 

relacionado ao aumento dos indicadores de produtividade em determinado local, região 

ou país. Tal comparação novamente fortalece a visão dicotômica de mundo, culminando 

a ideia de que não existe a possibilidade de criação de um sistema diferente dos citados 

acima. Esse é um motivo a mais para lutar por uma educação para a vida, e não apenas 

para um desenvolvimento fragmentado. Uma educação que priorize a conscientização 

(elevar a consciência da razão e da moral individual e coletiva), a sensibilização (educar 

os sentidos para angariar novas percepções por meio de estados emocionais) e a 

criticidade (buscar uma postura de dúvida diante das certezas do mundo e fazer as 

devidas pesquisas a elas relacionadas) para que as pessoas e as sociedades possam 

alcançar um nível de entendimento, comprometimento e atitude diferente com todas as 

coisas circundantes. 

Sachs (2004, p.40) faz a seguinte ponderação a esse respeito: 
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A educação é essencial para o desenvolvimento, pelo seu valor 

intrínseco, na medida em que contribui para o despertar cultural, a 

conscientização, a compreensão dos direitos humanos, aumentando a 

adaptabilidade e o sentido de autonomia, bem como a autoconfiança e 

a auto-estima. É claro que tem também um valor instrumental com 

respeito à empregabilidade. Porém, a educação é condição necessária, 

mas não suficiente, para se ter acesso a um trabalho decente. Deve vir 

junto com um pacote de políticas de desenvolvimento, mesmo que 

alguns prefiram apresentá-la como uma panaceia. 

  

Diante do exposto é possível fazer algumas ponderações. Uma delas em relação 

à preocupação central do autor com a busca do trabalho decente. Em seu livro 

“Desenvolvimento: includente, sustentável, sustentado” essa ideia aparece repetidas 

vezes, afirmando que o trabalho decente – “empregos ou auto-empregos realizados em 

boas condições e convenientemente remunerados” (SACHS, 2004, p.112) – é condição 

prioritária para se pensar em uma sociedade sustentada, ou seja, que diz respeito à 

permanência do processo de desenvolvimento. 

Sob outro ponto de vista, priorizar uma determinada faceta da vida em 

detrimento de outras pode gerar um estado fragmentado do ser humano, talvez até não 

solucionando o problema da falta ou escassez de desenvolvimento. Também há de se 

dizer que é compreensível ter uma preocupação com a concretização de trabalhos mais 

dignos, mas a ênfase nesta dimensão parece levar as pessoas a sustentarem os pilares de 

um sistema que as oprime. A sequência para se chegar a tal pensamento vem da 

percepção de que quem tem condições de ter um trabalho decente terá melhor qualidade 

de vida, uma vez que terá condições financeiras para satisfazer as demais necessidades. 

Isso induz a uma condição perigosa ao retirar parte da responsabilidade do estado para 

com a sociedade. O que leva a refletir sobre o segundo ponto crítico: a questão política. 

Para alcançar um desenvolvimento sustentável, sustentado, includente, com 

direito a trabalho decente e a outras formas de complementar a vida de modo geral é 

preciso ir além dos modelos de cidadania presentes hoje. O que inclui rever o padrão 

democrático, pois a democracia representativa – a mais presente – não se mostra tão 

eficiente quanto a democracia direta quando diz respeito a dar “voz” à população. Mas, 

para que isso ocorra, seria necessária uma educação mais ampla, que envolvesse 

também as discussões políticas. Algo que parece difícil de alcançar, pois, talvez não seja 

este o enfoque dos políticos no sentido de resolver os problemas atuais. Até porque é 

mais fácil continuar no poder e exercer sua influência em uma sociedade que não tenha 
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consciência do seu poder de decisão e de sua capacidade de participação na vida 

pública. 

Um exemplo simples para esclarecer melhor a postura política de muitas 

sociedades é quando se difundiu a ideia de que a sustentabilidade é responsabilidade de 

todos, algo que muitos concordam. O problema é que existem aqueles que preferem 

fazer um esforço mínimo/pontual e se sentirem reconfortantes com isso, pois acreditam 

que as ações mais complexas serão feitas pelos outros, principalmente pelos 

representantes políticos. Nesse sentido, a ideia é interessante, mas não consegue 

penetrar no âmago dos sujeitos para fazê-los ter uma participação mais efetiva nos 

diversos cenários problemáticos existentes. 

A terceira ponderação vem do próprio autor ao dizer que “os fatores culturais e a 

educação são primordiais. No entanto, a cultura não pode ser quantificada. Este é o 

motivo pelo qual é tão difícil classificar os países de acordo com o seu 

desenvolvimento” (SACHS, 2004, p.72). Um dos problemas aqui vem do fato de, há 

muito tempo, ter-se como base os dados quantitativos para fazer avaliações e medições, 

até porque são mais fáceis de se expor, ler e comparar. Obviamente, os números são 

parceiros imprescindíveis para perceber as realidades, mas, sozinhos, não preenchem 

todos os requisitos para esmiuçar as ameaças e oportunidades. Assim, o maior problema 

é não levar tanto em consideração os dados de base qualitativa. 

Uma educação ambiental, portanto, vai além de questões pontuais, emergentes e 

de modismos. Pressupõe, desde a alfabetização básica, uma postura proativa, que 

assimile as informações pertinentes e atue nesse sentido. Uma educação que seja 

solidária, no sentido de superar os interesses particulares, pelo menos a curto prazo, e 

buscando a cooperação para fins mais universais. Do antropocentrismo ao biocentrismo, 

observando o ser humano como uma espécie a mais no ecossistema.  

A educação ambiental, dessa forma, torna-se mais imprescindível, pois se pauta 

em formas, conteúdos e percepções que estimulam reflexões, discussões, decisões, 

projetos e atitudes, inclusive na esfera pública, para dar cabo de seus problemas e 

conflitos. Lembrando sempre que é importante lutar para a criação de políticas públicas 

que ajustem as diferenças históricas de distribuição de riquezas e oportunidades, seja de 

um determinado segmento social (como os economicamente desfavorecidos), grupo 

social (indígenas, imigrantes) e/ou território (norte e sul do Brasil, norte e sul 

continental). 
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A necessidade desse “ativismo político” envolve diversas outras perspectivas 

quando se almeja alcançar uma educação para a sustentabilidade, como o consumo 

responsável e a luta por um comércio justo (VILCHES; GIL PÉREZ; TOSCANO; 

MACÍAS, 2012b). No primeiro caso seria utilizado basicamente os famosos três R’s da 

sustentabilidade: reciclar (dar o devido destino aos resíduos descartados pelas pessoas), 

reutilizar (produtos que não foram aproveitados em sua completude, como alimentos, 

água, energia, etc) e reduzir (os padrões de consumismo para um consumo realmente 

necessário). Lembrando que seria interessante levantar formas de criação de 

oportunidades de educação e trabalho por meio dos três R’s, uma vez que, por exemplo, 

reduzindo sensivelmente os níveis de consumo consequentemente haverá redução de 

muitos postos de trabalho ligados ao setor de vendas/comércio. 

No segundo caso, um comércio justo seria aquele no qual os consumidores se 

esforçariam e criariam o hábito de pesquisar e comprar apenas produtos com garantias 

de terem sido feitos de forma sustentável (madeiras e mão-de-obra legalizadas, peles 

sintéticas, etc.), além de procurarem fazê-lo nas proximidades de suas residências, 

fortalecendo o comércio local e melhorando uma parte da vida da comunidade do bairro 

ou região. 

Exemplos de comércio justo despontam cada vez mais no mundo, geralmente 

iniciando-se de uma maneira informal. Alguns exemplos podem ser citados, como: a) o 

comércio por escambo em localidades espalhadas pelo mundo, como é mostrado até em 

programas de televisão; b) o retorno da venda a “fiado”, ou seja, quando o cliente tem a 

confiança do comerciante e leva as mercadorias, fazendo o pagamento em uma data 

agendada futuramente e c) a utilização da Internet para a criação de sites de busca de 

mercadorias/serviços mais em conta e que estejam localizados dentro de seu bairro ou 

região. Procedimentos como esses podem ajudar as pessoas a valorizarem o comércio 

local, por vezes organizados por micro ou pequenos empresários, ao invés de buscar as 

enormes redes de supermercados globais. 

De acordo com o que foi exposto até aqui, ponderação parece ser uma palavra-

chave para os processos de educação para a sustentabilidade, pois, como assevera Sachs 

(2004, p.75): “Não temos o direito de sacrificar a geração presente em prol de um futuro 

radiante para aqueles que virão depois de nós, da mesma forma que não temos o direito 

de privar as gerações futuras de herdarem um planeta habitável”. 

Presente, futuro, crescimento, desenvolvimento, sustentabilidade, sustentado, 

todos esses termos repetidamente expostos aqui necessitam ser espacialmente 
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contextualizados. Portanto, parte-se agora para uma discussão que aborde as 

territorialidades dessas questões. 

 

 

4.2 - Urbanização e Cidades Sustentáveis 

 

Inicialmente, cabe esclarecer que o espaço é um espelho de incontáveis 

processos sociais e naturais que se estabeleceram/estabelecem em determinado 

momento (BERNARDES; FERREIRA, 2007), deixando pistas sobre quais decisões 

foram tomadas anteriormente e até mesmo o motivo de tais escolhas. No caso atual, os 

padrões estabelecidos geralmente acabam mirando – mesmo que apenas de início – para 

um debate em torno do meio urbano, centro das decisões e inovações. Por isso, neste 

momento, o debate será feito em uma perspectiva das urbes, sem a intenção de perder 

de vista a multiplicidade de espaços que existem dentro da própria cidade e também as 

realidades encontradas fora desta. 

Sendo assim, muitos são os fatores que contribuíram para o processo de 

concentração da população nos núcleos urbanos. Por exemplo, a crise mundial de 1929 

atingiu a economia do café e, no Brasil e em outros contextos da América Latina, 

obrigou o deslocamento de um grande contingente de desempregados para as cidades. 

Outro fator causante deste fenômeno se refere aos efeitos da 2ª Guerra Mundial no 

estímulo à produção fabril e a consequente concentração da população nos núcleos 

urbanos. Entre as variadas causas desta migração está a suposta baixa produtividade 

agrícola, as promessas de emprego nas grandes cidades, a procura por uma vida melhor, 

e a propagada sobre a industrialização. Mas outra causa significativa é a substituição de 

mão-de-obra do campo pela mecanização da atividade agrícola. 

A intensa e crescente mecanização das atividades agrícolas acaba substituindo e 

descartando os trabalhadores rurais, obrigando os moradores rurais a buscarem 

empregos na cidade. Além disso, como indica Bahia (2012), no final da década de 1970, 

o Estado brasileiro efetuou investimentos consideráveis nas grandes obras de 

infraestrutura de transportes e comunicações, convergindo para o desenvolvimento e 

adensamento das cidades. 

Atualmente, em quase todos os grandes centros urbanos, as Políticas Públicas 

Urbanas são incapazes de garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e do “direito à cidade” (LEFÈBVRE, 2001), com a plena garantia do bem-estar 
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dos citadinos e da vivência de direitos básicos como educação, saúde, saneamento, 

moradia, lazer e de condições socioambientais adequadas, mesmo estes direitos estando 

garantidos pela Constituição de vários países latino-americanos, como a Constituição 

Brasileira de 1988. 

De acordo com Bahia (2012), as políticas públicas urbanas são ineficazes porque 

a maioria dos habitantes das urbes brasileiras, latino-americanas e de outras partes do 

mundo ficam à margem da própria legalidade urbanística e ambiental. Muitos vivem, 

por isso, em setores periféricos da cidade, cada vez mais distantes do centro urbano, 

sem infraestrutura básica e adequada (educação, saneamento, saúde, lazer etc.) e, muitas 

vezes, praticando a ocupação e a utilização de áreas socioambientais insalubres e não 

destinadas à função residencial no território urbano. 

 
A cidade em si, como relação social e como materialidade, torna-se 

criadora de pobreza, tanto pelo modelo socioeconômico, de que é o 

suporte, como por sua estrutura física, que faz dos habitantes das 

periferias (e dos cortiços) pessoas ainda mais pobres. A pobreza não é 

apenas o fato do modelo socioeconômico vigente, mas, também, do 

modelo espacial (SANTOS, 2009, p.10). 

 

Um dos marcos no campo discussão sobre sustentabilidade, de forma geral, e, de 

forma específica sobre a sustentabilidade urbana, foi a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada no Rio de Janeiro, em 

1992, onde foi aprovado um documento denominado Agenda 21, o qual estabeleceu um 

pacto pela mudança do padrão de desenvolvimento global para o século XXI e a 

fixação, de fato, em documento, de compromissos que expressassem o desejo de 

mudanças das nações do atual modelo de civilização para outro em que predomine o 

equilíbrio ambiental e a justiça social. Os países signatários assumiram o desafio de 

incorporar, em suas políticas, metas que os colocassem a caminho do desenvolvimento 

sustentável, pautado no tripé do desenvolvimento econômico, respeito ecológico e 

equidade sociocultural. Na referida agenda, foram focados alguns temas centrais a 

serem discutidos, a citar: 1) Agricultura Sustentável; 2) Cidades Sustentáveis; 3) 

Infraestrutura e Integração Regional; 4) Gestão dos Recursos Naturais; 5) Redução das 

Desigualdades Sociais e 6) Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Sustentável 

(BRASIL, 2000). 

O interesse da reflexão em pauta está articulado, entre outros, com o tema das 

“Cidades Sustentáveis”. Discutir o reordenamento das cidades é essencial neste 
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processo, pois, de acordo com as Diretrizes Gerais do Estatuto da Cidade6, em seu 

capítulo primeiro, artigo 2º: 

 
A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e da propriedade urbana mediante (...) I. 

garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como direito à 

terra urbana, à moradia, à saúde, ao saneamento ambiental, à infra-

estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e 

ao lazer, para as presentes e futuras gerações. (BRASIL, 2001. Grifo 

nosso). 

 

 Conforme o documento “Cidades Sustentáveis: subsídios à elaboração da 

Agenda 21 Brasileira”7 (BRASIL, 2000), evidencia-se o agravamento dos problemas 

urbanos e ambientais das cidades, decorrentes de adensamentos desordenados, ausência 

de planejamento, carência de recursos e serviços, obsolescência da infraestrutura e dos 

espaços construídos, padrões atrasados de gestão e agressões ao ambiente, fatos 

apontados pelos diagnósticos setoriais disponíveis sobre os vários subtemas da agenda. 

Entre eles, podem ser citados vários subtemas que têm interface com a temática do 

lazer: uso e ocupação do solo; planejamento e gestão urbana; habitação e melhoria das 

condições ambientais; saneamento ambiental; prevenção, controle e mitigação dos 

impactos ambientais; economia e meio ambiente; conservação e reabilitação do 

patrimônio cultural, da rede urbana, dos transportes urbanos e desenvolvimento dos 

assentamentos rurais. 

Dessa forma: 

 

Mudanças recentes no processo de urbanização e na configuração da 

rede de cidades, em função das transformações na dimensão espacial 

do desenvolvimento econômico, contribuíram para reforçar a 

heterogeneidade econômica e social no desenvolvimento das regiões e 

das cidades brasileiras. Tal fenômeno se caracteriza por: surgimento 

de “ilhas” de produtividade em quase todas as regiões; crescimento 

populacional mais elevado das “antigas periferias” nacionais, 

provocando o relativo espraiamento do fenômeno de formação das 

aglomerações urbanas; padrões relativamente baixos de crescimento 

metropolitano, sobretudo dos núcleos, e uma importância ainda maior 

do conjunto de cidades de médio porte (BRASIL, 2000, p.13-14). 

                                                           
6 Em 2001, foi aprovada e sancionada a Lei Federal n.º 10.257, a qual trata do estabelecimento do 

Estatuto da Cidade, traçando diretrizes gerais para o desenvolvimento urbano dos municípios brasileiros. 

O Estatuto da Cidade é caracterizado, essencialmente, pela formulação de políticas de gestão de cidades 

democráticas e planejadas, assim como do aprofundamento das discussões sobre a temática da 

regularização fundiária, como parte essencial das preocupações dessa lei urbanística. 
7 A “Agenda 21” é um processo e instrumento de planejamento participativo para o desenvolvimento 

sustentável no Brasil que tem como eixo central a sustentabilidade, compatibilizando a conservação 

ambiental, a justiça social e o crescimento econômico. O documento é resultado de uma vasta consulta à 

população brasileira, sendo construída a partir das diretrizes da Agenda 21 global. (BRASIL, 2005). 
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Outro movimento significativo em prol da sustentabilidade das cidades se deu a 

partir das lutas empreendidas pelas entidades e associações que se empenharam nos 

movimentos pela reforma urbana, e que em 10 de julho de 2001, após doze anos de 

tramitação8, foi sancionada a Lei nº 10.257, denominada “Estatuto da Cidade”.9  

Considerada como a primeira norma federal brasileira de diretrizes para a 

política urbana, o Estatuto da Cidade estabelece “normas de ordem pública e interesse 

social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança 

e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental” (BRASIL, 2001). Esse 

documento legitima um conjunto de instrumentos que possam materializar, dentre 

outros aspectos, a função social da cidade10, o "direito à cidade" (LEFÈBVRE, 2001) – 

que na lei é agregado ao termo “sustentáveis”, sendo incluído nesse conceito o direito 

ao lazer – além da gestão democrática. Essas orientações podem ser verificadas no Art. 

2º, com destaque para os incisos I e II. 

 
Art. 2º - A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 

I - garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito 

à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 

urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, 

para as presentes e futuras gerações; 

II - gestão democrática por meio da participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 

formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e 

projetos de desenvolvimento urbano. (BRASIL, 2001, [s.p.]) 

 

Como as formas de apropriação da cidade expressam o modo das relações de 

produção, desenvolvimento desigual, concentração e exclusão, entre outros problemas 

que poderiam ser citados, tudo isso está presente no modo de vida urbano e também em 

outros contextos territoriais. Nesse sentido, não é possível que o poder do dinheiro e da 

especulação trace o desenho dos municípios. Por isso, há necessidade de 

                                                           
8 O Projeto de lei nº 181/1989, de autoria do Senador Pompeu de Sousa, que viria a ser promulgado 

posteriormente como o Estatuto da Cidade, estava tramitando no Congresso Nacional desde 1989. 
9 Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais da política 

urbana e dá outras providências (BRASIL, 2001). 
10 “Embora presente em todas as constituições brasileiras desde a de 1934, o princípio da ‘função social’, 

especialmente no tocante à propriedade urbana, somente encontrou uma definição consistente na 

Constituição de 1988, que, no art. 182, § 2º, estabeleceu: ‘A propriedade urbana cumpre sua função social 

quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor’" 

(BASSUL, 2002, p.135). 



 

48 

 

estabelecimento de políticas urbanas, voltadas à questão da função social e da 

sustentabilidade de cada município. 

A partir de tal constatação, enfatiza-se a importância da compreensão das novas 

dinâmicas que regem os territórios (crescimento urbano desordenado, estrangulamento 

das áreas verdes e das áreas de lazer), destacando-se tais aspectos como de grande 

importância para a construção de ações articuladas entre vários setores. 

 
O Estatuto da Cidade atingirá sua plenitude quando alcançar a 

integração das políticas municipais como as de transporte, habitação, 

planejamento urbano, meio ambiente, saúde, educação, saneamento, 

patrimônio histórico e arquitetônico, essenciais à efetivação da gestão 

democrática. Para que um projeto de gestão seja bem sucedido é 

fundamental o conhecimento das condições de vida da população e do 

meio físico, pensar de forma integrada os problemas setoriais da 

cidade na perspectiva de conhecê-la interpretá-la na sua totalidade 

(SILVA, 2003, p.33-34). 

 

 A concepção de cidades sustentáveis – o que poderia ser ampliado para 

territórios sustentáveis”, tendo em vista a importância de cada contexto local – é um 

fenômeno em construção, o qual pressupõe um conjunto de mudanças e depende da 

capacidade de reorganizar os espaços, gerir novas economias externas, melhorar a 

qualidade de vida das populações e superar as desigualdades socioeconômicas como 

condição para o crescimento econômico e não como sua consequência (ALVA,1997). 

 A necessidade de se consolidar ações em busca de territórios sustentáveis pauta-

se em preceitos que possam viabilizar condições concretas de melhor qualidade de vida 

da população como, por exemplo, ter acesso a serviços básicos (transporte coletivo, 

educação, saúde, entre outros); ter acesso à educação para hábitos sustentáveis 

(consumo consciente, redução da produção de resíduos de lixo, separação do lixo, 

reciclagem); ter acesso a contextos que contam com uma quantidade significativa de 

áreas verdes públicas, para serem utilizadas nos momentos de lazer das pessoas, entre 

outros aspectos. 

Para se transformar concretamente realidades que se revelam insustentáveis é 

necessário deixar de se pensar setorialmente. Trata-se da percepção de que se torna cada 

vez mais urgente e primordial compreender a necessidade de interação entre os diversos 

setores sociais, para a resolução de problemas complexos. Será que o lazer integra esse 

processo?  

Atualmente, o que se pode verificar é que a importância que as discussões sobre 

o lazer vêm ganhando nas últimas décadas, como problema social e como objeto de 



 

49 

 

reivindicação ligado à qualidade de vida e a sustentabilidade, não vem sendo 

acompanhada pela ação do poder público, com o estabelecimento de políticas setoriais 

na área, devidamente articuladas com outras esferas de atuação (educação, meio 

ambiente, entre outras), vinculadas com as iniciativas espontâneas da população e com 

parcerias junto à iniciativa privada. 

Atualmente, a partir de tais constatações, é possível pensar que as vivências de 

lazer não pautadas num modelo de produção/consumo, exploração e falta de equilíbrio 

entre as esferas econômicas, ecológicas e socioculturais, podem, de acordo com Bahia 

(2012), ajudar na melhoria das relações socioambientais. Afinal, diferentes vivências de 

lazer podem colocar em xeque os valores que prevalecem no mundo consumista atual. 

Para tanto, é fundamental compreender os interesses, vantagens, visões e 

entendimentos particulares e, concomitantemente, que tragam conveniências a quem 

esteja vinculado a nós, como nossa família, nosso bairro, nossa região, nossa cidade, 

nosso estado, nosso país e, invariavelmente, nossos parceiros diversos (seja comercial, 

legal, informacional, entre outros). É preciso questionar o que é feito em detrimento do 

conjunto, do todo, da equanimidade e respeito aos próximos. 

Mudanças como essa, apesar de difícil concretude, são imprescindíveis, muitas 

vezes sendo necessárias de pequenas ações a grandes revoluções: culturais, 

educacionais, pessoais. Dada tal complexidade de agir tendo o lazer como base é 

factível, tendo em vista que existe certa propensão a degustar novas experiências e 

arriscar novas vertentes nessa esfera. Assim, o lazer pode ser um ponto aglutinador e/ou 

de ignição para as mudanças que necessitam ser pensadas e realizadas nas pessoas e nos 

vários âmbitos da vida, como no trabalho, na educação e no ambiente como um todo. 

Reflexões nesse sentido já vêm sendo trabalhadas, como reforça o estudo de 

Terezani (et. al., 2010) ao analisar textos diversos presentes no ENAREL (um encontro 

realizado no Brasil com pretensões de discutir a temática do lazer e da recreação em 

diversos âmbitos) que inter-relacionam “lazer” e “meio ambiente”. 

A pesquisa aponta que a maioria dos textos publicados está em formato de 

pôster/banner, sendo apresentados em forma de resumo que resultam em textos pouco 

detalhados que, por vezes, apresentam inconsistências teórico-metodológicas. Ainda 

assim, verificou-se que diversos autores que percorrem esse tipo de debate têm vínculo 

pessoal com a vivência de lazer estudada, o que mostra uma reflexão pautada na própria 

experiência praticada, o que pode levar a mudanças na forma de agir em prol de uma 

atitude mais consciente, respeitadora e difusora de uma sensibilidade ambiental. 
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Os resultados da pesquisa supra citada indicam que a interação entre as 

temáticas “lazer” e “meio ambiente” ocorre em maior frequência a partir do final da 

década de 1990. E, assim como informações levantadas no presente estudo, revela que 

atividades de aventura e na natureza, ecoturismo e turismo ecológico e educação ou 

consciência ambiental são assuntos recorrentes nessa abordagem, como poderá ser 

percebido nos próximos tópicos deste Relatório de pesquisa. 

Dessa forma, a pesquisa bibliográfica será complementada, enriquecida e 

articulada com os saberes pronunciados pelos voluntários da pesquisa. Esses saberes 

foram apreendidos e sistematizados com o auxílio de questionários e entrevistas que 

buscaram contemplar as temáticas centrais investigadas, iniciando-se pelas 

compreensões de lazer enunciadas pelos autores e também pelos professores, alunos da 

pós-graduação e colaboradores latino-americanos que participaram da pesquisa. 
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5 – Compreensões de lazer/ocio 

 

A análise dos questionários e entrevistas com o auxílio da pesquisa bibliográfica 

evidenciou alguns aspectos em comum com relação às compreensões de lazer/ocio dos 

respondentes. Entre eles, o mais significativo vincula-se com a caracterização do lazer 

como algo oposto e diferente do trabalho e das atividades rotineiras cotidianas. Tal 

entendimento foi identificado nas respostas de 20 dos 49 voluntários que participaram 

da pesquisa e responderam o questionário. 

A compreensão de lazer como contraponto do trabalho e de outras obrigações é 

recorrente na produção bibliográfica sobre o tema. Alguns autores chegaram, inclusive, 

a relacionar os elementos que caracterizam essa oposição: 

 
Um dos mais notáveis estudiosos do lazer nos Estados Unidos, Max 

Kaplan, sugere oportunamente que qualquer coisa ou qualquer 

atividade específica pode ser uma base para o lazer, do qual alguns 

elementos básicos são: uma antítese a “trabalho” enquanto função 

econômica; um mínimo de compromissos sociais impostos; uma 

percepção psicológica de liberdade; um âmbito que vai da 

inconsequência e do descaso à seriedade e importância, 

frequentemente caracterizado por um aspecto lúdico. (PARKER, 

1978, p.21) 

 

Seja para afirmar ou para discordar de interpretações como essa, muitos autores 

de distintas nacionalidades, épocas e contextos fazem menção ao tradicional binômio 

trabalho/lazer presente na bibliografia sobre a temática, como é possível perceber em 

obras de autores como Dumazedier (1979), Munné (1980), Marcellino (1983), Gaelzer 

(1985), Waichman (1993), Gomes (2005), Rojek (2009), Gomes e Elizalde (2012), 

entre muitos outros. Cada um com sua própria perspectiva se posiciona frente a este 

binômio, alguns concordam e outros não. Independentemente da formação acadêmica 

dos autores que discutem essa temática, geralmente são empreendidas análises 

sociológicas sobre ela. Essas considerações evidenciam como é tradicional, tanto na 

vida cotidiana como no âmbito da produção acadêmica, atrelar o lazer ao trabalho – 

numa clara relação de oposição que situa o trabalho como algo obrigatório, que pode 

chegar a ser penoso e rotineiro, e o lazer como o seu oposto – e priorizar a sociologia 

como um dos principais focos de análise do tema. 

Como já destacado, essa interpretação foi recorrente nos questionários 

respondidos por 20 pessoas do grupo investigado (voluntários 1, 6, 7, 11, 16, 17, 18, 20, 
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22, 23, 26, 27, 33, 34, 38, 39, 42, 45, 48, 49). Apesar das particularidades de cada 

resposta, os depoimentos a seguir deixam transparecer uma contraposição: de um lado 

estaria o lazer e, de outro lado, o trabalho, o estudo e outras ocupações e obrigações 

rotineiras: 

 

[El ocio], lo entiendo como los momentos libres de otras ocupaciones en los 

cuales la mente tiene espacio para imaginar y crear, para descubrir y conocer, 

para vivir experiencias diferentes a las que cotidianamente las personas viven 

dentro de sus rutinas de trabajo. (Voluntário 1/Questionário) 

 

[…] momentos de esparcimiento en que estamos en un lugar diferente al 

trabajo y a otros actividades. (Voluntário 1/Entrevista) 

 

[…] hacer actividades lúdicas diferentes al trabajo o estudio. (Voluntário 

26/Questionário) 

 

Tiempo que dedico a otras actividades, diferentes a las laborales. (Voluntário 

38/Questionário) 

 

Comprendo estas nociones como aspectos centrales de la sociedad moderna a 

partir de la consolidación del capitalismo. Asumo que se han constituido 

históricamente como esferas complementarias a la esfera del trabajo. 

(Voluntário 39/Questionário) 

 

[…] diferencio el ocio del trabajo, este último como algo más de rutina. 

(Voluntário 41/Questionário) 

 

Tiempo no dedicado a la tarea u ocupación profesional dedicado al descanso y 

a la recreación. (Voluntário 42/Questionário) 

 

[...] lazer é aquilo que não é trabalho, que proporciona bem estar, então é algo 

que todo mundo gosta e todo mundo tem uma ou outra forma de praticar. E 

muita gente associa com a natureza. (Voluntário 47/Entrevista) 

 

[Lazer] é o que a gente faz, fora das horas de trabalho, para se divertir e relaxar. 

(Voluntário 48/Questionário) 

 

Lazer é o momento dedicado à descontração e divertimento, que não envolve 

responsabilidades profissionais. (Voluntário 49/Questionário) 

 

A compreensão de lazer de quase metade dos voluntários da pesquisa reforça, 

portanto, a oposição entre o trabalho e o lazer, o que condiz com a visão de alguns 

autores que seguem essa premissa. Para Dumazedier (1979), por exemplo, o lazer pode 

ser definido em oposição ao conjunto das necessidades e obrigações cotidianas, 

especialmente do trabalho produtivo. Seria o lazer, assim, um tempo que a redução da 

jornada de trabalho e das obrigações familiares, a diminuição “das obrigações sócio-

espirituais e a liberação das obrigações sócio-políticas tornam disponível. [...] Este 
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tempo disponível não é o resultado de uma decisão do indivíduo; é, primeiramente, o 

resultado de uma evolução da economia e da sociedade” (p.92). Entretanto, torna-se 

interessante perceber que alguns poucos entrevistados (9, 11) visualizam o lazer como 

relacionado à liberdade, principalmente quanto ao poder da escolha pessoal diante da 

experiência a ser vivida. 

 

Libertad, posibilidad de esparcir la mente sin la necesidad propiamente de 

consumo de recursos. (Voluntário 9/Questionário) 

 

Son aquellas vivencias en las cuales el individuo expresa en mayor libertad su 

ser y su hacer, en esos momentos existe para lo que le gusta y desea realizar 

genuinamente y con mínimas imposiciones de agentes externos. (Voluntário 

11/Questionário) 

 

Reforçando o contraponto trabalho/lazer, Camargo (1998, p.22) sublinha o 

seguinte: “Divertir-se trabalhando ou trabalhar divertindo-se é, em tese, o objetivo de 

todos, mas, na prática, uma exceção válida apenas para muito poucos em poucas 

circunstâncias.” O autor afirma que alguns privilegiados podem dizer que seu trabalho é 

sua principal diversão (como artistas, artesãos profissionais, esportistas e alguns 

executivos e empresários). Porém, adverte que esse grupo de privilegiados constitui 

“uma minoria absolutamente irrelevante diante da quase totalidade de trabalhadores que 

é obrigada a enfrentar relógios de ponto, tarefas chatas e repetitivas, chefes nem sempre 

bem-humorados, locais de trabalho lúgubres e distantes” 

A difícil situação laboral acima descrita é, de fato, muito comum na região 

latino-americana e em outros contextos do mundo. Não obstante chama-se atenção, 

nesta pesquisa, para um aspecto considerado relevante: seria o lazer o oposto de tudo 

isso ou mais um recurso encarregado de complementar o trabalho produtivo, no sentido 

de colaborar com a manutenção do status quo, de promover a recuperação 

psicossomática, aliviar as tensões, propiciar a quebra da rotina cotidiana e ampliar as 

possibilidades de consumo de bens e serviços? Até que ponto o lazer pode ser tratado 

como uma esfera oposta ao trabalho? Será que essa oposição é apenas aparente? 

Respostas contidas nos questionários (voluntários 4, 27, 30, 32, 37, 42, 43, 46 e 

47) voltam a reafirmar, indiretamente, essa relação entre trabalho e lazer, por uma 

perspectiva do descanso. Isso porque, como pondera Gomes (2008), existe a ideia de 

que o descanso libera o sujeito da fadiga. Esta é vista como comprometedora da 

realização de atividades cotidianas, cabendo às vivências de lazer o papel de reparador 

das deteriorações físicas, nervosas e psicológicas provocadas pelas tensões decorrentes 
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dos estudos, do convívio social e especialmente do trabalho. Nesta visão o lazer 

cumprirá o papel de restituir a força para o trabalho, possibilitando o cumprimento das 

obrigações laborais e da produtividade. 

 
El ocio, son las acciones antrópicas de placer, descanso y satisfacción. 

(Voluntário 4/Questionário) 

  

[...] Es la capacidad que tiene el ser humano de adelantar actividades 

diferentes a las laborales que le produzcan un estado de relajación, 

tranquilidad, descanso. (Voluntário 27/Questionário) 

 

Esparcimiento, descanso, recreación, recarga de energía, introspección, 

creatividad. (Voluntário 30/Questionário) 

 

Lazer são as atividades que desenvolvemos nas horas de descanso. (Voluntário 

46/Questionário) 

 

Na América Latina essa vinculação entre lazer e descanso, em parte, pode ser 

fruto da influência de Dumazedier (1976) que postula que o lazer seja uma função do 

trabalho, classificação amplamente difundida no Brasil e em outros países. Mas sem 

dúvida as ideais de este autor expressam o olhar de uma época e um contexto 

sociocultural e económico específico, marcado pelo ideal do progresso e a crença na 

modernidade ocidental como via de acesso ao desenvolvimento. 

As interpretações que reforçam a oposição trabalho e lazer são hegemônicas e 

passíveis de lógicas próprias, mas, precisam ser problematizadas. Restringir o lazer aos 

períodos de tempo institucionalizados pelo modo de produção capitalista invisibiliza 

não somente outros projetos políticos de sociedade, mas também outras dimensões da 

vida além do trabalho produtivo. 

Esse projeto de invisibilização é abordado por Santos (2002) pelo termo “razão 

indolente”, ou seja, estratégia para camuflar ideias com o intuito de reforçar padrões de 

pensamento, criando a sensação de que as formas de percepção hegemônicas são as 

mais válidas e adequadas, uma vez que são difíceis de ser contestadas. 

Cada vez mais é importante considerar que na vida cotidiana nem sempre 

existem fronteiras absolutas entre o trabalho e o lazer, tampouco entre o lazer e as 

obrigações profissionais, familiares, sociais, políticas, religiosas e outras. Não vivemos 

em uma sociedade composta por dimensões neutras, estanques e desconectadas umas 

das outras, embora nem sempre isso seja apreendido de forma clara e consciente. 

Apesar de trabalho e lazer terem suas próprias peculiaridades, integram a mesma 

dinâmica social e constituem relações dialéticas e dialógicas – principalmente na 
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contemporaneidade, onde o avanço das novas tecnologias da comunicação e da 

informação desafiam nossas tradicionais percepções de tempo e de espaço (Gomes, 

2011). Talvez tenha sido por isso que um voluntário da pesquisa tenha afirmado que 

“dentro del tiempo laboral es posible tener ocio y recreación” (Voluntário 

27/Questionário), contrariando a visão de 20 respondentes que afirmaram o contrário. 

Nesta mesma linha, outro voluntário reforça uma fronteira difusa entre trabalho e 

recreação/lazer quando indica que: 

 

Sin embargo la recreación puede vincularse con actividad profesional, como es 

el caso de los viajes de trabajo – negocio, donde se combina trabajo con 

recreación. (Voluntário 42/Questionário) 

 

Além de compreender o lazer no bojo das relações constituídas com o trabalho, 

os voluntários da pesquisa utilizaram outros elementos para enunciar suas 

compreensões de lazer/ocio – o que pode ser associado, sobretudo, com três categorias 

que também são referenciadas na produção bibliográfica sobre o tema: tempo (e/ou 

tempo/espaço), atitude e atividade. 

Cabe ressaltar que não foi identificado um consenso quanto à associação entre 

essas categorias, que foram destacadas de forma variada (articulada ou isolada) pelos 

respondentes. Assim, enquanto alguns voluntários compreendem o lazer/ocio como um 

tempo (por exemplo, como foi citado no questionário pelos respondentes 6, 17, 18, 28, 

33, 34, 36), outros o concebem como uma atitude (respondentes 3, 8, 9, 21, 30, 43, 49), 

havendo ainda outros voluntários que o classificam como atividades (respondentes 16, 

19, 20, 22, 23, 29, 31). Outros colaboradores que responderam o questionário 

(voluntários 7, 19, 20, 21, 27 e 35) observam que o aspecto “espaço” é relevante para 

entender o lazer/ocio. 

Parker (1978, p.19-20) já destacava, na década de 1970, três formas gerais de 

definir o lazer, e uma delas relaciona-se com o aspecto tempo, ao considerar 

 

[...] as vinte e quatro horas do dia, subtraindo delas os períodos que 

não são de lazer: trabalho, sono, alimentação, atendimento às 

necessidades fisiológicas, etc. [...] Este tipo de definição pode ser 

considerado “residual”, e um exemplo típico nos é dado no The 

Dictionary of Sociology: o lazer é “o tempo devotado ao trabalho, ao 

sono e a outras necessidades subtraídas das vinte e quatro horas – o 

que nos dá o tempo excedente. 

 

A visão de alguns voluntários da pesquisa coincide com a citação acima e ao 

reforçar o aspecto residual do lazer/ocio compreendido como um tempo: 
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El ocio es el tiempo libre que queda después de la realización de nuestras 

actividades cotidianas. (Voluntário 18/Questionário) 

 

Es el tiempo que se dedica a actividades diferentes a las laborales y familiares. 

(Voluntário 17/Questionário) 

 

Tiempo que dedico a otras actividades, diferentes a las laborales. (Voluntário 

33/Questionário) 

 

El ocio es un tiempo improductivo pero que alimenta el ser corporal para la 

cotidianidad, que puede ser teniendo actividades físicas, lúdicas, en síntesis 

recreativas donde la mente la pongamos a trabajar en otros aspectos diferentes 

de nuestros trabajos. (Voluntário 34/Questionário) 

 

Uso del tiempo libre. (Voluntário 36/Questionário) 

 

O próprio Parker (1978), no entanto, diz que essa compreensão é um campo de 

divergências, pois, não se sabe ao certo o que deveria ser eliminado das 24 horas para 

especificar qual tempo constituiria apenas o lazer. Além disso, o autor considera que 

seria inadequado supor que o lazer poderia ser configurado simplesmente como um 

tempo livre. De acordo com suas palavras, “as pessoas que perdem o emprego ou que se 

aposentam com baixos rendimentos geralmente ‘têm muito tempo de folga’, mas é 

pouco provável que considerem estar gozando de um verdadeiro lazer (lazer imposto é 

realmente uma contradição).” (p.21. Grifos do autor). 

Marcellino (1983, p.24-25) também tece críticas a essa compreensão quando 

explica que “o conceito de lazer que o restringe à consideração do tempo também 

incorre em áreas nebulosas, como as exemplificadas pelo fato de que o mesmo 

indivíduo pode, em um dado período de tempo, desenvolver atividades simultâneas” 

Lançando mão de outros elementos, alguns respondentes do questionário 

manifestaram sua compreensão de lazer focalizando um aspecto aqui denominado 

atitude, pois, como exposto anteriormente, é uma categoria presente na bibliografia 

dedicada ao estudo teórico-conceitual do tema. Nesse contexto, foi afirmado por alguns 

voluntários que o lazer/ocio poderia ser compreendido como: 

 

Armonía con su entorno reflejada en la calidad de vida. (Voluntário 

3/Questionário)  

 

 Esparcimiento, descanso, recreación, recarga de energía, introspección, 

creatividad. (Voluntário 30/Questionário) 

 

El ocio puede ser visto desde diferentes puntos de vista. Desde el descanso 

contemplativo y pasivo, hasta la forma activa, recreativa en que el cuerpo se 
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pone en movimiento y la mente disfruta sin grandes esfuerzos. (Voluntário 

43/Questionário) 

 

en los momentos de ocio es cuando nosotros no tenemos tanta prisa, cuando 

nosotros tenemos la actitud y la capacidad para emprender actividades que nos 

apasionan, que nos gustan y que no hacen parte de nuestro quehacer diario. 

(Voluntário 13/Entrevista) 

 

Parker (1978) entende que esse tipo de abordagem, ao focalizar a atitude do 

sujeito, prioriza a qualidade daquilo que é vivenciado. Por isso, tal compreensão de 

lazer é abordada como uma atitude do espírito, uma condição da alma. Dessa maneira, 

ao lazer são associados valores espirituais e artísticos, entre outros, dando ênfase muitas 

vezes à qualidade de liberdade proporcionada por sua vivência. “Inegavelmente, tal tipo 

de definição envolve julgamentos de valor, ou seja, nas afirmações sobre que atributos 

da atividade ou da pessoa consideramos desejáveis.” (p.20) 

Para Dumazedier (1979, p.88), nessa interpretação o lazer não é uma categoria 

definida de comportamento social, sendo assim “mais psicológica do que sociológica”. 

Nesse âmbito, qualquer comportamento poderia constituir o lazer, até mesmo o trabalho 

profissional, uma vez que o lazer pode “ser encontrado não importa em qual atividade: 

pode-se trabalhar com música, estudar brincando, lavar a louça ouvindo rádio, promover 

um comício político com desfiles de balizas, misturar o erotismo ao sagrado, etc.” 

Apesar das controvérsias que acompanham essa compreensão de lazer, ela também foi 

encontrada na pesquisa, estando presente nas respostas de alguns voluntários. 

Outra compreensão enunciada pelos respondentes dos questionários afirma ser o 

lazer/ocio atividade(s), em muitos casos contrapostas ao trabalho e às obrigações 

cotidianas: 

 

Actividades diferentes a las realizadas cotidianamente o esporádicamente, que 

permiten cambiar el enfoque e intereses de los individuos. (Voluntário 

22/Questionário) 

 

Realización de actividades de tipo lúdico fuera de las cotidianas obligatorias. 

(Voluntário 23/Questionário) 

  

Realizar actividades creativas para el crecimiento personal. (Voluntário 

29/Questionário)  

  

Ocio: actividad que no genera productividad. Recreación: actividad que genera 

diversión y /o distracción. (Voluntário 31/Questionário)  

 

Considerar o lazer como sinônimo de atividades é mais comum na vida ordinária 

cotidiana do que na produção acadêmica sobre a temática, como evidenciado na 
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pesquisa bibliográfica aqui realizada. Mas, de toda forma, essa abordagem também 

constitui uma possibilidade de compreender o lazer. 

Gaelzer (1985) salienta que a conceituação de lazer como atividade também 

varia muito entre os autores. Segundo suas constatações, essa possibilidade acaba 

aproximando o conceito de lazer ao de recreação, geralmente entendida em nosso 

contexto como atividade, conjunto de atividades ou ocupações. Porém, conforme o 

ponto de vista da autora, 

 

[...] o lazer considerado atividade não satisfaz como um 

posicionamento definitivo e isolado. Quantas vezes se diz que um 

participante de alguma atividade espontânea está realizando “atividade 

de lazer”, no entanto, reconhecido o grau de envolvimento e interesse 

com que o indivíduo se empenha, se pode concluir que por falta de 

motivação ou por imposição externa ocorre a harmonia individual, o 

bem estar e o prazer esperados [...]. (GAELZER, 1985, p.7)  

 

Marcellino (1996) complementa essa discussão quando explica que os 

significados comumente atribuídos ao lazer remetem a expressões que indicam 

determinadas ações apreciadas por quem as vivencia, tais como pescar, praticar 

esportes, dançar, viajar, ler, ir a festas, etc. O autor adverte que associar o lazer com as 

experiências pessoais é um entendimento restrito da questão porque o restringe aos 

conteúdos de determinadas vivências. Visto por esse ângulo, o lazer não pode ser 

tratado apenas pelo conteúdo da ação, uma vez que não é a atividade em si que o 

caracteriza. Nesse sentido, uma mesma atividade pode significar lazer para uma pessoa 

e, para a outra, não, ressaltando assim a parcialidade e as limitações dessa categoria, 

especialmente quando ela é abordada isoladamente. 

Além das compreensões que concebem o lazer priorizando uma única categoria 

– seja ela tempo, espaço, atitude ou atividade –, outras perspectivas também foram 

identificadas na pesquisa. Assim, para alguns voluntários o lazer/ocio é constituído na 

articulação das três categorias destacadas anteriormente (como exemplo, podem ser 

citados os voluntários 7, 13, 32, 42), ou de duas delas, podendo ser variadas as 

combinações. 

 

El ocio lo comprendo como el tiempo disponible para realizar actividades 

propias del desarrollo personal y la recreación más vinculada a actividades de 

entretenimiento y sano esparcimiento. (Voluntário 13/Questionário) 

 

Diversión u ocupación reposada, tiempo libre, porque se toma regularmente 

por descanso de otras tareas. (Voluntário 32/Questionário) 
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No que diz respeito a esse segundo bloco de interpretação baseado na utilização 

de duas ou mais categorias para caracterizar o lazer, as respostas de doze pessoas 

(voluntários 4, 10, 11, 15, 27, 35, 37, 40, 44, 46, 47, 48) evidenciam que os aspectos 

atividade e atitude são essenciais.  

 

Actividades en caminadas a generar el disfrute de las personas. (Voluntário 

10/Questionário) 

 

Ocio: Actividades voluntarias que responden a intereses particulares. 

(Voluntário 15/Questionário) 

 

Actividades que tienen por objetivo fundamental la satisfacción que ellas 

mismas proporcionan y de las cuales no depende el acceso básico a los bienes 

necesarios para la subsistencia de una persona. (Voluntário 40/Questionário) 

 

Lazer é qualquer atividade que proporciona prazer e bem estar. Pode estar 

associada a ambientes urbanos ou naturais, esporte ou descanso, participação ou 

contemplação. (Voluntário 47/Questionário) 

 

Para outros, no entanto, o que está em jogo é a articulação entre tempo e 

atividade (voluntários 2, 26 e 45), como salientam as seguintes respostas: 

 

Todas las actividades que se desarrollan en el tiempo libre. (Voluntário 

2/Questionário) 

 

Existe una cultura del ocio: el no hacer nada, el divertirse en fiestas y bailes 

que ya cae en el campo de la recreación. El ocio es tiempo libre fuera de 

nuestras ocupaciones habituales. La recreación es la utilización del tiempo 

libre como participante pasivo o activo en actividades colectivas o de tipo 

individual. Ver la televisión un filme, al teatro, a la playa, a un museo o a 

contemplar la naturaleza o un paisaje. (Voluntário 45/Questionário) 

 

Dando continuidade a essa discussão, outro grupo considera que o lazer/ocio 

pode ser caracterizado na combinação dos aspectos tempo e atitude (voluntários 1, 5, 

12, 14, 25, 42). 

 
Para mí el ocio es una forma de emplear el tiempo de manera productiva para 

mi desarrollo personal y familiar. Es compartir, disfrutar del paisaje, leer, dar 

amor a mi familia, prepararles alimentos y otras necesidades de familia. Es 

muy importante el ocio para cada ser humano. (Voluntário 12/Questionário) 

 

Congruentemente a essas diferentes possibilidades de interpretação, a 

bibliografia que trata do assunto também apresenta visões diferenciadas. Parker (1978, 

p.21) enfatiza o seguinte para caracterizar o lazer: 
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Uma compreensão adequada do lazer exige que consideremos tanto as 

suas dimensões de tempo quanto as de atividade. A quantidade de 

tempo de que dispomos para o lazer determina o que podemos fazer 

neste período – se é possível apenas inserir um breve intervalo em um 

horário sobrecarregado, ou empreender um longo processo de 

aquisição de nova aptidão lúdica, tal como tocar um instrumento 

musical ou viajar para alguma parte longínqua do mundo. (Grifo 

nosso.) 

 

Lançando mão de outros argumentos e seguindo os fundamentos propostos por 

Dumazedier, afirma Marcellino (1983, p.21): 

 

De qualquer forma, a tendência dominante entre os especialistas é no 

sentido de considerar as duas variáveis – tempo e atitude – na 

conceituação do lazer, quase sempre enfatizando a qualidade das 

atividades desenvolvidas. (Grifo nosso) 

  

É possível registrar, ainda, outros posicionamentos que articulam as diferentes 

categorias abordadas neste texto para discutir as compreensões de lazer dos voluntários 

da pesquisa, procurando empreender diálogos com a produção bibliográfica sobre a 

temática. Nesse sentido, são também pertinentes as contribuições de Gaelzer (1985 

p.11): 

Em resumo pode-se dizer que os elementos “tempo”, “atividade” e 

“atitude” são interdependentes e relacionados para fins de lazer 

individual; nenhum em separado poderá preencher as condições 

necessárias ao que se pretende aqui chamar lazer. [É preciso 

abandonar] os conceitos que relacionam o lazer tão somente a um dos 

três elementos estudados por outros autores [...]. 

 

Embora tenham sido utilizadas para fundamentar a discussão proposta neste 

tópico algumas obras sobre o lazer publicadas, sobretudo, a partir da década de 1970, 

boa parte delas é considerada “clássica” nesse campo de estudos. Essa constatação 

revela que as categorias trabalhadas nessas obras, assim como as análises nelas contidas, 

continuam sendo utilizadas como referências básicas em muitas publicações atuais 

sobre o lazer. Além disso, como visto, geralmente as categorias tempo, atitude e/ou 

atividade são abordadas de modo articulado para conceituar o lazer. Contudo, é possível 

encontrar na bibliografia sobre o tema outros elementos importantes para sistematizar o 

lazer do ponto de vista teórico-conceitual. 

Salientamos, por exemplo, a interpretação de Gomes (2011). A autora 

compreende o lazer como uma necessidade humana e dimensão da cultura caracterizada 

pela vivência lúdica de manifestações socioculturais no tempo/espaço social. Nesse 

sentido, o lazer constitui-se na articulação de três elementos fundamentais: a ludicidade, 
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as manifestações culturais e o tempo/espaço social. Mesmo que seja possível perceber 

aproximações entre esses elementos com as três categorias enfatizadas neste texto, 

existem diferenças a serem levadas em consideração. A autora esclarece que a 

ludicidade pode ser concebida como uma linguagem humana e constitui uma 

possibilidade de elaborar, aprender e expressar significados. Por isso, as práticas 

culturais não são lúdicas por si mesmas, mas, construídas na interação do sujeito com a 

experiência vivida. 

As manifestações culturais que constituem o lazer, por sua vez, são 

compreendidas como práticas sociais vivenciadas como desfrute e como fruição da 

cultura, tais como a festa, o jogo, a brincadeira, o passeio, a viagem, as diversas práticas 

corporais, a música, a literatura e as diversões eletrônicas e virtuais, assim como a 

contemplação e o ócio, entre incontáveis possibilidades que detêm significados 

singulares para os sujeitos que as vivenciam ludicamente no tempo/espaço social. Nessa 

perspectiva, a autora salienta a relevância de problematizar as representações abstratas 

das categorias tempo e espaço. Baseada em Milton Santos, explica que o espaço social 

não pode ser explicado sem o tempo social, e vice-versa, pois essas dimensões são 

inseparáveis (GOMES, 2011). 

Tal percepção pode ser compartilhada com a resposta do voluntário 7, que 

prefere utilizar o termo “espaço” para não repetir a palavra “tempo”, passando a ideia 

que ambos partilham o mesmo sentido: 

 

Ocio es el tiempo que se dedica para descansar, relajarse, divertirse diferente 

al espacio para trabajar. (Voluntário 7/Questionário) 

 

Já os demais entrevistados que elencaram o mesmo termo construíram uma 

percepção diferente, demarcando uma visão talvez desencadeada pelos estudos 

ambientais, que sentem a necessidade de abordar o meio físico em que se vive para 

caracterizar suas percepções de mundo. 

 

Espacios de actividades libres”. (Voluntário 19/Questionário)  

 

Son los espacios que sirven para que las personas se diviertan realizando lo 

que les gusta, salirse de la rutina, hacer cosas diferentes a su cotidianidad. 

(Voluntário 20/Questionário) 

 

Es un espacio de esparcimiento. (Voluntário 21/Questionário)  
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El ocio o la recreación es un momento para compartir en familia y con amigos; 

también lo puedo entender como un espacio dedicado a realizar actividades en 

las que se disfrute lo que se hace. (Voluntário 27/Questionário) 

 

Es el espacio para dispersión mental que tiene el ser humano, donde realiza 

actividades diferentes. (Voluntário 35/Questionário) 

 

Em suma, para a autora o lazer representa a necessidade de fruir, ludicamente, as 

incontáveis práticas culturais constituídas, socialmente, em cada contexto. Essa 

necessidade pode ser satisfeita de múltiplas formas, segundo os valores e interesses dos 

sujeitos, grupos e instituições em cada contexto histórico, social e cultural. Dessa 

maneira, o lazer precisa ser tratado como um fenômeno social, político, cultural e 

historicamente situado. 

As compreensões de lazer/ocio enunciadas pelos respondentes dos questionários 

também deixaram transparecer outros pontos importantes e instigantes para a presente 

pesquisa. Entre eles, salientamos que o lazer/ocio foi mencionado por algumas pessoas 

(voluntários 14, 25, 28, 48) como um vício, algo banal ou como nada fazer, revelando 

que essa palavra ainda é carregada de conotações negativas na região latino-americana. 

 

El ocio lo veo como el empleo del tiempo en cosas banales poco productivas, la 

recreación como una distracción a través del sano esparcimiento. (Voluntário 

14/Questionário) 

  

Ocio es para mí el tiempo en el que una persona no realiza ninguna actividad, 

por ello, considero que es una especie de vicio. (Voluntário 28/Questionário) 

 

Lema e Machado (2013) explicam que o legado anglo-saxão reforçou os 

conceitos de recreação e de tempo livre na América Latina, tratando o ocio como uma 

categoria negativa (como sinônimo de ociosidade), ou neutra (como não fazer nada). 

Por isso, como propõe Elizalde (2010), muitos estudos e empreendimentos sobre a 

temática, concretizados na região latino-americana, acabam priorizando os conceitos de 

recreación e tiempo libre em detrimento de ocio, por ser este considerado improdutivo, 

qualidade com sentido pejorativo que também apareceu em algumas respostas e que 

precisa ser problematizado e repensado urgentemente no contexto latino-americano. 

Assim, 

 
[…] es [necesario] empezar a construir el conocimiento en torno al ocio y a la 

sustentabilidad, cambiando el paradigma que se tiene en tantas partes de que el 

ocio y el tema de la recreación es como un tiempo perdido y como algo que es 

improductivo. (Voluntário 1/Entrevista) 
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La gente cree que ser productivo es, por ejemplo, trabajar 16 horas al día, 

cuando realmente no es así. Ser productivo es hacer las [cosas] muy bien 

hechas y tener espacios donde la mente pueda volar, pueda desplazarse y pueda 

construir nuevos escenarios. Entonces es fundamental. […] Entonces es como 

aprender a disfrutar de las cosas sencillas de la vida. (Voluntário 9/Entrevista) 

 

Na esteira dessa discussão, algumas pessoas (12, 13, 14, 16, 25) enfatizaram a 

importância do lazer/ocio denotarem práticas “saudáveis” e “positivas”, como 

evidenciado nos exemplos abaixo.  

 

Ocio más que generar dedicaciones diferentes a su profesión, lo miro como un 

hobby, y de vez en cuando va mancomunadamente con la recreación; que es el 

aprovechamiento de la diversión sana. (Voluntário 16/Questionário) 

 

Es el disfrute del tiempo libre, pero de manera sana, y por qué no, productiva. 

(Voluntário 25/Questionário) 

 

Essa visão é bastante comum em distintos países da América Latina e também é 

tributária de abordagens norte-americanas, sendo reforçada por vários autores latino-

americanos, entre os quais podem ser citados Salazar-Salas (2007), Perales, Sogí e 

Morales (2003), Martínez Ríos e Escobar Grisales (2011), entre inúmeros outros. 

Três voluntários (8, 9, 39) fizeram observações pontuais no questionário sobre o 

consumo/consumismo muitas vezes associados ao lazer/ocio e à recreação.  

 
La pérdida del ser en el ámbito de la producción y el consumismo, lo ha llevado 

a la insostenibilidad social, a la insostenibilidad personal, y por tanto, a la 

infelicidad. (Voluntário 8/Questionário) 

 

En la actualidad han tomado relevancia en tanto, en general, se consolida el 

consumo como aspecto central de las sociedades occidentales y tanto el ocio 

como la recreación se vinculan fuertemente al consumo. (Voluntário 

39/Questionário) 

 

E um único respondente do questionário (voluntário 24) articulou sua 

compreensão com o meio ambiente, ao afirmar que lazer/ocio é “estar al día en temas 

relevantes en medio ambiente.” Na entrevista, essa associação também foi enfatizada 

por alguns depoentes, como indicado no exemplo a seguir. 

 

Eu acredito que seria desejável a gente introduzir o lazer no nosso cotidiano. 

Que nosso cotidiano fosse mais permeado de lazer e fruição. Eu, pessoalmente, 

relaciono muito o lazer com estar em ambientes com paisagem natural, 

agradável. [...] eu gosto de fazer caminhada, ir para lugares onde o lazer é 

voltado pra parte ecológica, ecoturismo, parques. Mas é uma tendência minha, 

eu relaciono lazer imediatamente com a paisagem. (Voluntário 48/Entrevista) 
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Por fim, três voluntários (5, 8, 28) destacaram no questionário que lazer/ocio e 

recreação constituem um direito de cada pessoa, devendo por isso ser respeitados. 

Direito este pouco abordado nas entrevistas podendo indicar que o lazer, pelo menos no 

aspecto legal (das leis), não configura como um item importante para ser debatido e 

reivindicado. 

 

Es un derecho innegable de toda persona, que: 

Proporciona placer y disfrute personal a través de la libre elección. 

Fomenta las relaciones interpersonales y la participación en la comunidad. 

Potencia la evolución dinámica de las personas a través de la promoción de sus 

capacidades. Desarrolla la autonomía, para que puedan hacer uso y auto 

gestionarse su propio tiempo libre, evitando el paternalismo y la 

sobreprotección. (Voluntário 5/Questionário) 

 

En la actualidad, dada la dinámica humana centrada entre el hacer y el 

producir, se ha renunciado poco a poco al derecho al tiempo para ser y estar, 

para disfrutar, crear, descansar, compartir, aprender, dialogar, construir con 

otros, fortalecer habilidades. (Voluntário 8/Questionário) 

 

La recreación es un derecho fundamental de toda persona, por tanto, considero 

que el ocio y la recreación son dos tiempos distintos y que no necesariamente 

están relacionados con la pérdida de tempo. (Voluntário 28/Questionário) 

 

Como foi possível verificar nas análises desenvolvidas neste tópico, a temática 

do lazer/ocio e da recreação assume formas distintas de ser entendida pelos voluntários 

que participaram da pesquisa, evidenciando uma variedade de sentidos e significações. 

Essa diversidade também mostra a necessidade de resignificar as categorias conceituais 

com as quais se interpreta e percebe o mundo social e, nele, a multiplicidade de 

possibilidades para se compreender o lazer e a sustentabilidade, assunto que será tratado 

no próximo tópico. 
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6 – Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável: Entendimentos dos 

voluntários 

 

Além de identificar e discutir as concepções de lazer dos voluntários, foi preciso 

compreender também o entendimento de sustentabilidade e desenvolvimento 

sustentável dos participantes da pesquisa. Foram constatadas distintas concepções, isso 

talvez aconteça pois esses termos desde sua origem foram controvertidos e polêmicos:  

 

Desarrollo sustentable un término algo polémico que se usa, con varias 

lecturas del mismo, para describir los esfuerzos para combinar el desarrollo y 

el cuidado de la naturaleza. (Voluntário 40/Questionário) 

 

Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, enquanto campo de estudos, 

práticas e intervenções, cada dia expressa mais a necessidade de desenvolver seu caráter 

multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, apresentando distintas compreensões 

e abordagens desenvolvidas por diversas áreas do conhecimento. 

 
Los entendimientos de sustentable, sostenido, y sostenible tienen diversos 

enfoques de las ciencias naturales, la ingeniería, la sociología, la política y por 

supuesto la economía. (Voluntário/Questionário 21) 

 

Apesar dos dois termos possuírem abordagens conceituais e enfoques diferentes, 

24 dos 49 participantes da pesquisa emitiram entendimentos gerais, fornecendo 

respostas que incluíam ambos conceitos como se fossem sinônimos; ou expressando seu 

entendimento sobre apenas um dos termos, dando indícios de que os compreendem 

como iguais ou complementários, como é possível verificar em algumas das respostas: 

 

[...] entendo os dois termos como sinônimos, se considerarmos que devem 

abranger aspectos de justiça social, e também que desenvolvimento não 

necessariamente está relacionado a crescimento econômico. (Voluntário 

48/Questionário) 

 

Son complementarios, el primero es perdurar en el tiempo, mientras que el 

segundo es la generación de competitividad ecológica, social y económica. 

(Voluntário 16/Questionário) 

 

Acciones mejoramiento continuo y desempeño ambiental y social en las 

sociedades. (Voluntário 24/Questionário) 

 

Logro de avances en el desarrollo humano involucrando los aspectos 

ambientales con los cuales se relaciona. (Voluntário 31/Questionário) 

 

Literalmente se expresa en lograr que nuestro planeta tenga vida, que la 

relación hombre naturaleza tenga un equilibrio y se debe iniciar en los modos 

de vida de las personas hasta que empresarialmente los negocios no superen la 

degradación del ambiente. (Voluntário 34/Questionário) 
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De acordo com Banerjee (2006), “sustentabilidade” e “desenvolvimento 

sustentável” são terminologias que têm sido usadas, intercambiadamente, tanto nos 

discursos acadêmicos, quanto nos populares. 

Considerando-se a origem etimológica do termo, sustentabilidade deriva do 

latim e significa sustentar ou manter algo firme. Seu conceito abrange diversos enfoques 

(pobreza, população, desmatamento, poluição, extinção de espécies, saúde, alimentação, 

trabalho, lazer, democracia e direitos humanos, entre outros) e “não deve se associar 

unicamente à ‘natureza exterior’. [...] No século XXI, faz sentido considerar-nos nós 

mesmos como parte do discurso da sustentabilidade” (REDCLIFT, 2006, p.51). 

Os debates envolvendo o termo “sustentabilidade” vinculado a 

“desenvolvimento” emergiram mais fortemente a partir de 1980 e se preocupavam de 

forma não exclusiva, mas com bastante particularidade, às necessidades humanas. 

A disseminação de sistemas de medição para avaliar as variáveis ambientais, 

com uma ascendente busca por resultados e práticas que pudessem garantir a 

sustentabilidade (principalmente no âmbito de políticas e planejamentos estatais), 

“ampliou o uso de que foi objeto o termo ‘sustentabilidade’, e abriu um novo discurso 

sobre desenvolvimento, com um grande apelo aos tecnocratas e aos empresários” 

(REDCLIFT, 2006, p.52). 

Outro aspecto a se analisar a partir dos resultados dos questionários é que, 

quando os dois termos são tratados como processos diferenciados, algumas 

compreensões demonstram estar embasadas naquilo que, em 1987, a Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento descreveu como definição de 

“desenvolvimento sustentável”, no relatório “Nosso Futuro Comum” ou "Relatório 

Brundtland". Esse documento postula que o “desenvolvimento sustentável é aquele que 

satisfaz as necessidades da geração presente sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras para satisfazer suas próprias necessidades” (WCED, 1987, p.8). 

As considerações efetuadas por diversos respondentes demonstram uma 

preocupação com a questão das gerações presentes e futuras, expressando a influência e 

difusão que o Relatório Brundtrand tem, o que parece ser mais forte para pessoas 

vinculadas com os estudos da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável: 

 

Es aquel que busca utilizar los recursos naturales y conservar parte 

de la base natural que requieren las generaciones futuras para su 

desarrollo. (Voluntário 02/Questionário) 
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[...] desarrollo sustentable es la capacidad de poder suplir nuestras 

necesidades sin ir en detrimento de las necesidades del otro y del 

futuro. (Voluntário 09/Questionário) 

 

Es la búsqueda del desarrollo de la sociedad sin afectar al medio 

ambiente de tal manera que las generaciones futuras puedan gozar de 

él. (Voluntário 10/Questionário) 

 

Desde la ecología el mantenimiento de la diversidad y en cruce con lo 

socioeconómico la habilidad de las actuales generaciones por 

satisfacer sus necesidades sin comprometer los recursos de 

generaciones futuras. (Voluntário 15/Questionário) 

 

Desarrollo sustentable: desarrollo de las comunidades y sus gentes 

que garantiza la utilización de los recursos y los cambios 

tecnológicos, de tal forma que permita satisfacer las necesidades 

actuales y de las generaciones futuras. (Voluntário 17/Questionário) 

 

El desarrollo sustentable es aquel que permite el disfrute de los 

recursos en una forma adecuada pero sin comprometer el disfrute de 

estos recursos para las generaciones futuras. (Voluntário 

27/Questionário) 

 

[…] utilización racional de los recursos naturales en el presente, para 

que puedan ser utilizados por las generaciones venideras. (Voluntário 

35/Questionário) 

 

Explotación de los recursos naturales en función del crecimiento de la 

humanidad sin poner en riesgo a las generaciones futuras. 

(Voluntário 44/Questionário) 

 

Conozco y asumo los contenidos que habitualmente se asignan al 

término, desde el Informe Brundtland en adelante. (Voluntário 

38/Questionário) 

 

Desarrollo sustentable, es el desarrollo social y económico de los 

individuos y las colectividades de tal manera que satisfagan las 

necesidades, pero pensando en las futuras generaciones, o sea que va 

de la mano con la sustentabilidad. (Voluntário 25/Questionário) 

 

Desarrollo sustentable: Aplica al desarrollo socio económico el cual 

permite hacer frente a las necesidades de una población sin poner en 

peligro la capacidad de satisfacer las necesidades presentes y de 

futuras generaciones. Evitar el agotamiento de recursos. (Voluntário 

26/Questionário) 

 

Algumas das ideias contidas nos depoimentos acima vão ao encontro das 

preocupações de Sachs (2004, p.75), que faz um alerta quando afirma o seguinte: “Não 

temos o direito de sacrificar a geração presente em prol de um futuro radiante para 

aqueles que virão depois de nós, da mesma forma que não temos o direito de privar as 

gerações futuras de herdarem um planeta habitável”. 
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Cabe ressaltar que o entendimento de desenvolvimento sustentável sistematizado 

no "Relatório Brundtland" vem recebendo algumas críticas daqueles que consideram a 

existência de diferenças significativas entre uma mesma geração referindo-se, 

principalmente às interclasses sociais, as quais se refletem no acesso diferenciado à 

moradia, à educação, ao trabalho, à cultura, ao lazer, dentre outros. 

Para Banerjee (2006, p.78), por exemplo, esse conceito se baseia “num sistema 

único de conhecimentos e, a despeito de afirmar que aceita a pluralidade, há um perigo 

de marginalização ou de cooptação dos conhecimentos tradicionais à revelia das 

comunidades que dependem da terra para sua sobrevivência”. 

Sachs (2002) também chama atenção sobre o fato de que, independentemente da 

terminologia que se utilize (desenvolvimento sustentável ou ecodesenvolvimento), a 

abordagem fundamentada na harmonização de objetivos sociais, ambientais e 

econômicos não se alterou desde o encontro de Estocolmo até as conferências do Rio de 

Janeiro, realizadas em 1992 e, posteriormente, em 2012. 

Mesmo com tais críticas, é possível vislumbrar caminhos possíveis, como Sachs 

(2002) defende, ressaltando que tal abordagem ainda é válida, desde que se atente para a 

recomendação da utilização dos oito critérios distintos de sustentabilidade (social, 

cultural, ecológico, ambiental, territorial, econômico, político nacional e internacional).  

Outro aspecto positivo a se destacar é a percepção de que alguns dos 

participantes demonstram ter conhecimento desses critérios, emitindo sua compreensão 

sobre os termos e citando alguns destes, evidenciando ter noção da complexidade do 

assunto. 

La sustentabilidad se enmarca en la comprensión de la dinámica 

humana en sus dimensiones biológicas, sociales, culturales, éticas, 

políticas, tecnológicas, entre otras; como un sistema complejo. Cuyo 

modelo de desarrollo por tanto requiere fundamentarse en aspectos 

como la integración de variables, la articulación de actores y 

sistemas, la viabilidad; Lo anterior desde una perspectiva humana y 

socialmente equitativa. (Voluntário 8/Questionário) 

 

El desarrollo sustentable implica pasar de un desarrollo pensado en 

términos cuantitativos - basado en el crecimiento económico - a uno 

de tipo cualitativo, donde se establecen estrechas vinculaciones entre 

aspectos económicos, sociales y ambientales, en un renovado marco 

institucional democrático y participativo, capaz de aprovechar las 

oportunidades que supone avanzar simultáneamente en estos tres 

ámbitos, sin que el avance de uno signifique ir en desmedro de otro. 

(Voluntário 5/Questionário) 
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Há um aspecto interessante nos depoimentos anteriores a ser ressaltado: a crítica, 

direta ou indireta, que é feita ao modelo de desenvolvimento baseado no crescimento 

econômico como forma de acesso ao desenvolvimento humano. Assim se fala da 

importância de passar dos critérios quantitativos a outros, qualitativos. Nessa linha de 

raciocínio, um voluntário explica que: “Desenvolvimento não necessariamente está 

relacionado a crescimento econômico”. (Voluntário 10/Questionário) 

Como salienta Acosta (2011, p.6-7): 

 

[…] son ya muchos los economistas que han roto lanzas en contra del 

crecimiento económico visto como sinónimo de desarrollo. En la 

actualidad se multiplican los reclamos, sobre todo en los países 

industrializados, por una economía que propicie no sólo el 

crecimiento estacionario, sino el “decrecimiento”. 

 

Contrariamente, é muito comum a naturalização da ideia de que o alcance do 

desenvolvimento deve ser feito pela via do crescimento, como caminho principal e 

indispensável. Nesse sentido, é importante entender que muitas vezes isso é 

compreendido como forma única de assumir esse tema, como se pode observar nas 

respostas de alguns participantes da pesquisa: 

 
El que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la 

calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 

naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio 

ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 

satisfacción de sus propias necesidades” (Ley 99 de 1993, artículo 3). 

(Voluntário 12/Questionário) 

 

Es la capacidad de generar desarrollo económico, social, cultural, 

tecnológico, científico sin afectar de forma negativa el medio 

ambiente, pensando en las generaciones presentes y futuras. 

(Voluntário 20/Questionário) 

 

Por “desarrollo sustentable” todo aquel que eleva la calidad de vida 

de las personas paralelamente al crecimiento económico de la región. 

(Voluntário 41/Questionário) 

 

El desarrollo sustentable es el proceso de crecimiento 

socioeconómico y ético que protege el medio ambiente actual, sin 

poner en peligro la satisfacción de las futuras necesidades de 

generaciones venideras. (Voluntário 43/Questionário) 

 

El combinar o conciliar los factores que permitan el desarrollo 

sostenible. El progreso económico, la inclusión y la equidad social y 

la preservación del medio ambiente para las actuales y fututas 

generaciones. Debe existir un equilibrio entre el progreso o 

desarrollo económico y la preservación del medio ambiente. 

(Voluntário 45/Questionário) 
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Como se observa, a maioria das respostas sugere combinar crescimento 

econômico com proteção do meio ambiente, qualidade de vida e bem estar social. Em 

contrapartida, foram poucos aqueles que mencionaram como é problemático proteger o 

meio ambiente, assegurar qualidade de vida e bem estar social mantendo os níveis de 

consumo verificados na atualidade: 

 

É um desafio para a humanidade que quer manter os padrões de 

consumo sem se responsabilizar pelas consequências socioambientais. 

(Voluntário 47/Questionário) 

 

Pelo exposto, é imprescindível entender a ideia trabalhada por Herman Daly 

(1991), quando intitula seu artigo como: “Crecimiento sostenible: Un teorema de la 

imposibilidad”. Qual é essa impossibilidade? Como o autor destaca, insustentável é o 

crescimento exponencial da economia em um mundo finito, como o Planeta Terra. 

Adicionado a isso, Elizalde (2003, p.285) comenta que: 

 
La historia del concepto de desarrollo sustentable muestra que es este 

un concepto equívoco y polisémico e incluso casi vacío. Hay desde 

quienes lo consideran un oxímoron, como Herman Daly (1991), si es 

que se lo entiende como crecimiento sustentable, hasta quienes lo han 

convertido en la versión actualizada del ya no tan nuevo mito 

desarrollista. Cada cual usa el concepto de sustentabilidad según 

mejor conviene a su particular interés y visión de mundo. 

 

Algumas contradições permeiam a temática da sustentabilidade. Como salienta 

Elizalde (2003), o conceito de desenvolvimento sustentável perde a possibilidade de 

realizar um questionamento radical ao estilo de desenvolvimento dominante, aos valores 

hegemônicos, à cosmovisão e paradigma vigente, e à civilização ocidental. Com isso, 

acontece uma perda em seu conteúdo transformador e inicial impulso revolucionário, 

transformando-se em um discurso retórico. Dessa maneira, vincular crescimento 

contínuo e ilimitado da economia com desenvolvimento sustentável representa um 

paradoxo, como foi comentado por um voluntário: 

 

Para mí el desarrollo sostenible es una contradicción. Cito a Nixon, 

que expresa esta idea más claramente: La expresión “desarrollo 

sostenible” es una contradicción en termino: un oxímoron. Es 

peligrosamente engañosa por cuanto nos ofrece la promesa de un 

desarrollo indefinido; nos dice que el desarrollo (el sustantivo) está 

por encima de la sostenibilidad (el adjetivo): que no existe una crisis 

que ponga en peligro la capacidad que tiene el planeta para sustentar 

la vida; y que el comportamiento de la especie humana para la 
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ecosfera. O la relación entre los seres humanos y las demás especies 

de la tierra, no plantea conflicto alguno. (Voluntário 18/Questionário) 

 

Ademais, em muitos casos existe uma homologação dos conceitos crescimento 

sustentável e desenvolvimento sustentável, porque em geral não existe uma crítica ao 

entendimento e concepção de “desenvolvimento”. 

Outro tema pouco abordado no bojo dessas discussões é a naturalização da ideia 

da competição. Nessa lógica, na língua espanhola é muito comum confundir, e colocar 

como sinônimas, as palavras “competente” e “competição”. Assim, muitas vezes 

quando se fala de competitividade, implicitamente se faz referência à ideia de ser mais 

competitivo, que não é o mesmo que ser mais competente. Desta forma o competir 

termina impondo seu entendimento, e assim se reforça a ideologia da competição como 

parte primeira da condição humana. 

 
Comprende los procesos donde hay equidad, sostenibilidad y 

competitividad sustentados en principios éticos, socioeconómicos, 

culturales, ecológicos, políticos, institucionales, tecnológicos 

productivos, garantizando la justicia social y un crecimiento 

económico que respeta el entorno natural. (Voluntário 

6/Questionário) 

 

Isso pode parecer algo irrelevante, mas expressa uma visão de mundo onde o 

mais forte tem que impor seu poder sobre o mais débil. Assim se justificam as diversas 

formas de dominação, opressão e violência, marcando os modos supostamente normais 

de estabelecer relações entre os próprios seres humanos e destes com a natureza. 

Paralelamente, em geral, os olhares de muitos respondentes mostram, 

implicitamente, uma visão antropocêntrica, onde os seres humanos seriam os mais 

importantes no planeta terra. 

 

El desarrollo sustentable en primer lugar incluimos al hombre como 

pensador del desarrollo, y en segundo lugar son las estrategias, 

políticas y acciones encaminadas a suplir las necesidades del hombre 

y que propendan por mantener los recursos del medio ambiente y 

converjan en el término de sustentabilidad. (Voluntário 

04/Questionário) 

 

Com isso vemos que, em geral, as ideias trabalhadas por autores mais críticos ao 

modelo do desenvolvimento e crescimento ainda não são, necessariamente, 

incorporadas e muito consideradas. Contudo, é importante salientar que para um 

respondente a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável são compreendidos 

“desde los discursos desarrollados por Arturo Escobar” (Voluntário 36/Questionário). 
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Escobar (2011) é um autor que vem debatendo, entre outros temas, a 

necessidade de construir alternativas ao desenvolvimento, ou seja, de construir outro 

modelo que ele denomina de pós-desenvolvimento, para conseguir romper com a 

hegemonia da ideologia capitalista como o único modelo econômico e social possível. 

Nessa perspectiva crítica, outro respondente indica que: 

 

Manejo una mirada crítica de estas nociones. Esto quiere decir que 

las entiendo y analizo como formas actuales hegemónicas de pensar 

el desarrollo y el manejo de recursos que, entre otras cosas, están 

orientando fuertemente las acciones en materia de gestión. 

(Voluntário 39/Questionário) 

 

Se expressa, assim, a necessidade de enfrentar a tensão existente entre as formas 

hegemônicas de entender o desenvolvimento e outras distintas, que apontam à 

necessária transformação do modelo extrativo e consumista vigente. 

Junto com o que foi abordado anteriormente, existe outra tensão importante de 

se destacar: a busca da preservação e a percepção de um colapso eminente, o que exige 

avançar na construção de novos equilíbrios. 

  
Sustentabilidade é um termo usado para designar ambientes ou 

sistemas biológicos/ecológicos/sociais que se mantém saudáveis, sem 

direcionarem-se para o colapso. (Voluntário 47/Questionário) 

 

Entiendo la sustentabilidad como la capacidad de un organismo de 

permanecer y sobrevivir. (Voluntário 1/Questionário) 

 

La sustentabilidad la percibo como un equilibrio entre el todo y sus 

partes. (Voluntário 41/Questionário) 

 

Vários participantes da pesquisa salientaram a necessidade de buscar equilíbrios 

para avançar pela trilha da sustentabilidade. Para isso, é imprescindível respeitar os 

ritmos e ciclos da própria natureza e de seus ecossistemas, considerando que a 

intervenção humana sempre gera um impacto, sendo possível dizer que o cenário futuro 

é alarmante. 

 
Cuando hablamos de sustentabilidad este hace referencia a la 

simbiosis entre actores que de alguna manera se necesitan y deben 

actuar para conservarse. (Voluntário 4/Questionário) 

 

Va mucho más allá del concepto de sostenible, exige equilibrios 

reales entre dimensiones económicas, sociales y ambientales; exige 

que el sistema económico sea un subsistema de la biósfera. 

(Voluntário 11/Questionário) 
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La capacidad de utilizar los recursos naturales de manera adecuada, 

manteniendo en lo posible los equilibrios ecosistémicos no colocando 

el riesgo de la supervivencia de las futuras generaciones. (Voluntário 

29/Questionário) 

 

Debe existir un equilibrio entre el progreso o desarrollo económico y 

la preservación del medio ambiente. (Voluntário 45/Questionário) 

 

Pode-se dizer que nos programas de pós-graduação pesquisados, alguns dos 

respondentes do questionário apresentam uma visão crítica sobre sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável, dando indícios de que o programa onde estão vinculados 

discute e produz conhecimentos atualizados e aprofundados sobre tais temáticas. 

Entretanto, como foi discutido anteriormente, algumas respostas evidenciam 

fragilidades teóricas e certa superficialidade na abordagem, deixando indicativos de que 

ainda se faz necessário um debate mais aprofundado sobre o tema, a fim de que se 

compreenda, historicamente, como foi se constituindo o debate sobre sustentabilidade 

ambiental. 

Pelo que foi discutido, foi constatada nas respostas dos participantes da pesquisa 

uma forte influência do Relatório Brundtrand no entendimento acerca de 

sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Destaca-se também a forte vinculação 

que se estabelece entre desenvolvimento humano e crescimento econômico. Nessa 

mesma linha, outro elemento que se sobressai é o pouco aprofundamento e visão crítica 

frente às ideias do Relatório Brundtrand e ao modelo capitalista extrativo e consumista 

que, segundo nossa perspectiva, é o grande gerador da situação de crescente 

insustentabilidade global do presente. 

Além disso, as respostas de alguns voluntários evidenciaram que, por vezes, o 

termo “sustentabilidade” parece indicar um universo menor, como um organismo ou um 

determinado território. Uma ideia mais biológica que é reforçada com certas palavras 

como “sobrevivência do organismo”, “simbiose”, “sustentar a si mesmo”, território que 

gerencia seus recursos. Já o entendimento de “desenvolvimento sustentável” parece 

indicar algo supostamente maior, mais complexo, abrangendo uma comunidade ou 

sociedade e suas facetas (política, econômica, etc.). Uma “evolução” que necessita de 

um equilíbrio entre os diversos interesses do ser humano com a natureza, ou uma forma 

de crescer sem comprometer a gerações futuras. 

É importante destacar que, segundo Attali (1982), a crise é uma larga e difícil 

reescrita que separa duas formas provisionais do mundo, aquela que é necessária 
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abandonar por mostrar-se incapaz de resolver os problemas do presente e uma visão 

alternativa e inovadora que pode permitir a evolução e a transformação das sociedades 

humanas. 

Por isso, pode ser que o mais importante e essencial de recuperar sejam os 

sonhos e a esperança no futuro, como enfatizaram dois voluntários da pesquisa, ao tratar 

de utopias: 

Entendo como uma utopia, no sentido de que são úteis como uma 

meta a ser alcançada. (Voluntário 48/Questionário) 

 

Sustentabilidade é [...] uma utopia que na minha opinião nunca 

conseguirá ser alcançada, mas mesmo assim sempre deve ser buscada. 

(Voluntário 47/Questionário) 

 

Como fala Galeano (1994), citando Fernando Birri, a utopia está no horizonte. 

Podemos nos aproximar dois passos, enquanto ela se afasta dois passos. Caminhamos 

dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que caminhemos, jamais 

alcançaremos. Então, de que serve a utopia? Serve para isso: para que as pessoas não 

deixem de caminhar. 

Para continuar caminhando é preciso vislumbrar possibilidades que nos 

direcionem e incentivem na caminhada. Por isso, para além das discussões teóricas, essa 

pesquisa buscou saber, por meio de entrevistas a alguns dos participantes voluntários, 

quais as experiências vividas por estes de forma pessoal, profissional, educacional e em 

voluntariado e quais as articulações possíveis entre sustentabilidade e lazer. 

Alguns relacionaram as experiências de forma mais geral, indicando que o modo 

de viver e as ações das pessoas no mundo, sejam elas nos momentos de tempo livre 

(numa viagem, por exemplo) ou nos momentos de trabalho, deveriam estar, via de 

regra, embasadas numa constante preocupação com a forma de consumo da sociedade, 

com o seu bem estar e com a sustentabilidade do planeta.   

 
Pues haber, yo pienso que todas las acciones que realizamos las 

personas, sea en el trabajo, en el hogar o en nuestro tiempo libre, 

todo tiene un impacto en el mundo que hemos creado y en el mundo 

natural como tal. Yo pienso que las acciones, la forma en que las 

llevamos a cabo, la forma en que consumimos, los hábitos de 

consumo, los hábitos que tenemos en nuestra casa, digamos cuando 

hacemos un viaje de turismo, como el que hice yo o un viaje por 

trabajo, todo eso tiene un impacto. Entonces ahí con el tema de la 

sustentabilidad tiene una relación estrecha. Pienso que todo impacta 

de alguna manera en los ecosistemas, en la sociedad, en nosotros 

mismos, en todo.  Entonces es como ver esa relación. (Voluntário 

1/Entrevista) 
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Bueno, de acuerdo a lo que pensamos que es sostenibilidad y lo que 

tiene que ver con el ambiente y siendo que las personas hacen parte 

de ese mismo ambiente, encontramos entonces una relación muy 

directa por cuanto se busca el bien estar de la gente. Entonces ese 

bien estar tiene que ver con el tiempo que se necesite para realizar 

este tipo de actividades. (Voluntário 14/Entrevista) 

 

Percebe-se no comentário do voluntário 9, que este relaciona as possibilidades 

de se vivenciar os momentos de lazer com outros valores e atitudes para além do 

consumismo, ou seja, este aponta que deve-se aprender a desfrutar das coisas simples da 

vida com a família e com os amigos e que isso depende de um componente 

fundamental: a educação. Por meio desta que seria possível ter consciência sobre o uso 

racional e o consumo racional dos recursos naturais.  

 

Se puede relacionar fundamentalmente en un componente que es la 

educación, pero entendiendo el uso racional y el consumo racional de 

las cosas. Es decir, cuando nosotros hablamos del concepto de 

sustentabilidad, pero a la vez de ocio, tenemos que estar muy 

conscientes de cual es el impacto que podemos tener a través del 

mismo. Podemos mirarlo el ocio como un componente minimalista, es 

decir la simplicidad, o sea aprender a disfrutar de las cosas simples 

de la vida, de un atardecer, de caminar con la familia, o de compartir 

con los amigos un diálogo, sin ir en detrimento de los recursos. 

(Voluntário 9/Entrevista) 

 

Subjetivamente, essa consideração vem ao encontro do que Guattari (1990) 

registra em suas reflexões e preocupações sobre as intensas transformações no planeta e 

os resultados que estas vêm causando nos indivíduos e na sociedade, inclusive citando 

que as relações subjetivas estabelecidas entre familiares, entre amigos, entre vizinhos e 

entre ser humano-natureza são de extrema importância, entretanto, têm-se deteriorado 

muito nos últimos tempos, como reflexo de alguns valores e atitudes vividos na 

atualidade.  

É possível perceber que há uma interligação entre problemas vivenciados no seio 

das relações familiares, das relações de trabalho, das relações entre gêneros e das 

relações com o meio ambiente, e que estes problemas dizem respeito à subjetividade 

humana. 

[...] é nesse contexto de ruptura, de descentramento, de multiplicação 

dos antagonismos e de processos de singularização, que surgem as 

novas problemáticas ecológicas [...] parece-me que elas evocam uma 

problematização que se torna transversal a essas outras linhas de 

fratura. (GUATTARI, 1990, p.14) 
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A problemática ambiental, mais que uma crise ambiental, seria um 

questionamento do pensamento e do entendimento sobre as atitudes vividas na 

atualidade e as relações estabelecidas na sociedade capitalista, no que se refere à busca 

de um desenvolvimento pautado na lógica do consumo, da dominação da natureza e dos 

recursos naturais (BAHIA, 2005). 

Esse tipo de atitude é claramente apontada em algumas falas de voluntários da 

pesquisa. 

 

Ahí hay un componente fuerte porque la humanidad está ligando el 

ocio con el consumo. Inclusive la alegría y la felicidad con el 

consumo. Incluso ahí viene un componente de conflicto que se está 

generando fuertemente y se está generando una corriente, como un 

minimalismo extremo, es decir poder disfrutar de las cosas sin 

necesidad de consumir, sin necesidad de destruir. O que si el consumo 

es mínimo, incluso que sea renovable y sustentable. (Voluntário 

9/Entrevista) 

 

Conservação e desenvolvimento integrado, significa que a gente está 

pensando no desenvolvimento integrado a conservação ambiental. E ai 

especificamente, a gente está trabalhando numa comunidade que está 

localizada na zona de amortecimento de um parque estadual. É onde 

as pessoas enxergam o potencial para o turismo, um potencial para o 

lazer de pessoas que, muitas vezes, vem de cidades maiores de São 

Paulo, Campinas e outros cantos. Mas elas, e a gente também, têm 

noção que não é “Ah vamos atrair o turismo e desenvolver 

economia!”. Se não pesar isso integrado com a dimensão ambiental, 

da sustentabilidade ambiental e também da cultura, da preservação da 

cultura. Acho que corre-se um risco muito grande. (Voluntário 

48/Entrevista) 

 

Um dos entrevistados considera importante lazer e sustentabilidade se fazerem 

conectados, entretanto, ainda vincula essa necessidade à preocupação com as gerações 

futuras. Este também fala de experiências positivas por meio do turismo sustentável. 

 
Bueno, básicamente, sustentabilidad, ocio y recreación deberían ir 

unidas, deberán ser un solo contexto. ¿Por qué razón? Porque en la 

medida en que el ocio y la recreación sean sustentables, en el largo 

plazo esos espacios se van a poder respetar y se van a poder adecuar 

para las futuras generaciones. Entonces desde el punto de vista 

personal, efectivamente hay algunas experiencias que se han 

manejado en cuanto hacia la sustentabilidad en ese contexto. Por 

ejemplo, aquí cerca de nuestra ciudad tenemos un parque nacional, el 

Parque de Chicamocha, donde el contexto de la sustentabilidad está 

muy arraigado. Se promueve mucho el turismo sostenible, el turismo 

que respete la naturaleza, respete los ecosistemas. El turismo de 

miren pero traten lo menos posible de impactar en esos ecosistemas. 

(Voluntário 22/Entrevista) 
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Paralelamente, também surgem algumas falas de entrevistados, no sentido de se 

fazer uma reflexão sobre como o próprio turismo ecológico ou ecoturismo, se 

desenvolvido ou vivenciado de forma irresponsável, pode gerar muitos impactos 

socioambientais, indo contra princípios de sustentabilidade.  

Também é apontada a importância da Educação, como um componente essencial 

para se vincular lazer e sustentabilidade.   

 

Entonces la gente piensa, por ejemplo, que un turismo ecológico es 

venir y recorrer un sendero. Pero en esos recorridos del sendero las 

personas cometen el error ir contaminando, de no hacer recuperación 

o reciclaje, o van destruyendo parte de la biota o la biomasa, y ellos 

creen saber de ecología cuando en realidad están violentando la 

ecología. Inclusive ahora se está buscando la manera de mitigar eso. 

O sea, lo primero es la educación. Concienticen a quién va a hacer 

uso del servicio, para que ahí si pueda empezar a integrarse a un 

proceso sustentable, que no solo sea económicamente rentable para el 

hotel, sino que también sea amigable con el medioambiente y a su vez 

respetuoso con el entorno. Y aquí hay un componente adicional y la 

cultura. El componente cultural, nuestra historia, nuestras 

tradiciones. Nosotros compartimos eso y al ocio lo tenemos que ligar 

con ese componente cultural y social, donde las comidas, los bailes, la 

literatura nuestra la compartamos. Y eso es parte de nuestra 

sustentabilidad. Entonces si existen contribuciones, pero tenemos que 

pensar en ligar el componente cultural, ya que no es algo 

estrictamente ambiental. Hay que ligar también el componente 

cultural, pero fundamentalmente la educación. Nuestras tradiciones, 

nuestra música, nuestras comidas, inclusiva nuestra forma de hablar 

y nuestra forma de percibir al mundo, todo eso hay que ligarlo 

fundamentalmente al tema sustentable. (Voluntário 9/Entrevista) 

 

[...] se a gente for considerar lazer como, muitas pessoas dizem aqui 

em São Paulo, que é ir à praia, que é grande divertimento, se eu for 

pensar pela experiência de turistas que eu vejo na praia aí eu não vejo 

nada de sustentável. Não é sustentável você ver um local que tem a 

capacidade “X” de comportar uma população, de receber lixo, esgoto. 

Uma população litorânea, um local litorâneo que tem uma capacidade 

de prover uma população com qualidade ambiental, com qualidade de 

praia, qualidade das águas que está ligada a qualidade da praia, e aí 

recebe um fluxo de turistas que às vezes multiplica em duas, três 

vezes a população. (Voluntário 47/Entrevista) 

 

Como defende Serrano (2000), o lazer na natureza deve servir para uma 

reflexão, e não para uma alienação e fuga da realidade. 

 

Procurar a natureza para lazer, descanso e relaxamento, seja através da 

contemplação, seja através da “adrenalina”, não deve servir para que 

esqueçamos o humano que marca nosso cotidiano, mas para que 

reflitamos sobre ele. (SERRANO, 2000, p.17) 
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Vale lembrar que o Turismo Ecológico ou Ecoturismo surgiu como uma 

alternativa de se contrapor à lógica do turismo de massa (estandardizado e predatório), e 

procura cada vez mais defender a proposição de roteiros personalizados, preocupados 

com o mínimo impacto e com grande interesse paisagístico-ecológico (SERRANO, 

1997). Entretanto, há preocupações quanto à prática equivocada deste segmento: 

 

[...] o ecoturismo vem perdendo sua capacidade de crítica às formas 

tradicionais de organização das viagens para as massas, pois passou 

igualmente a empacotar com ‘embalagens recicláveis’, é certo, 

natureza e subjetividade, disponibilizando-as para um consumo rápido 

e fácil. (SERRANO, 2000, p.16) 

 

Na “indústria turística”, o segmento do ecoturismo é o que apresenta maiores 

taxas de crescimento. Se ainda levarmos em consideração o crescimento de outros sinais 

da busca da natureza também associados ao mesmo universo mental das práticas do 

ecoturismo, como as medicinas alternativas, a alimentação natural e os esportes 

praticados em ambientes naturais, sem tocar na disseminação do ambientalismo – sem 

dúvida a maior influência ao crescimento desse tipo de interesse, é impossível negar sua 

importância como fenômeno social. Da mesma forma, não é possível negligenciar os 

impactos sociais e naturais decorrentes de seu desenvolvimento, em que pese a retórica 

do “baixo impacto”, centrada na imagem do turismo como “indústria limpa”, 

característica de seu marketing (SERRANO, 1997, p.16-17).  

Em âmbito mais geral, Guattari (1990) não apenas denuncia a problemática 

atual, demonstrando pontos de fragilidade existentes na sociedade e nas relações 

estabelecidas por esta, como também anuncia caminhos para a recomposição das 

relações humanas em seus diversos âmbitos, propondo a lógica de um novo paradigma 

filosófico, que este denomina como “ecosófico”. 

 
[...] é concebível em compensação que a nova referência ecosófica 

indique linhas de recomposição das práxis humanas nos mais variados 

domínios. Em todas as escalas individuais e coletivas, naquilo que 

concerne tanto à vida cotidiana quanto à reinvenção da democracia – 

no registro do urbanismo, da criação artística, do esporte etc – trata-se, 

a cada vez, de se debruçar sobre o que poderiam ser os dispositivos de 

produção de subjetividade, indo no sentido de uma re-singularização 

individual e/ou coletiva, ao invés de ir no sentido de uma usinagem 

pela mídia, sinônimo de desolação e desespero. (GUATTARI, 1990, 

p.15) 

 

Essa re-singularização individual e/ou coletiva apontada por Guattari (1990), 

pode seguir caminhos alicerçados nas possibilidades educativas, tanto de forma 



 

79 

 

sistemática (ensino formal) e/ou assistemática (ensino não formal). Portanto, seja na 

escola, na universidade, na cidade, no parque, nas vivências cotidianas (de lazer ou 

não), a educação (ambiental ou geral) é apontada como uma das principais vias para se 

vislumbrar uma sociedade mais sustentável.  

Isso é demonstrado nas falas dos participantes da pesquisa, que se mostram 

engajados em alguma ação que envolva a educação sistemática ou assistemática. E o 

tempo de lazer aparece como um importante e significativo tempo de possibilidades 

educativas dos indivíduos e da sociedade. 

 
Respecto a las actividades en el tiempo de ocio podría yo referir que 

he realizado y que están relacionadas con la sustentabilidad, 

realmente estás estarían enfocadas más en el tema de educación 

ambiental que es un pilar que para mí es importante a nivel social. 

Nosotros hemos venido trabajando no solamente con la comunidad 

académica de las universidades a las que pertenezco, sino que 

adicionalmente en nuestra comunidad en la que habitamos aquí en el 

condominio al que yo pertenezco, en el barrio donde yo me ubico. 

Nosotros en comunidad hemos desarrollado algunas estrategias que 

nos permiten reducir... a la vez que reducimos unos costos 

relacionados con el tema de la recolección de los residuos en el 

condominio y que básicamente están centrados en que todos llevamos 

a un mismo lugar los residuos, para con ello reducir los costos de 

recolección. Esto ha sido un ejercicio educativo que hemos hecho en 

tiempo diferente del tiempo laboral y ha contribuido, de alguna 

manera, a garantizar mejores prácticas ambientales con la 

comunidad con la que nosotros estamos aquí habitando. (Voluntário 

13/Entrevista) 

 

Da minha experiência profissional eu claramente vejo vínculos, sou 

bióloga e fiz trabalhos com educação ambiental em jardim botânico de 

porto alegre, a partir desse experiência eu vejo vínculo entre a 

educação ambiental com a sustentabilidade, porque esse jardim 

botânico tinha uma sessão de educação ambiental que tinha várias 

atividades para escolares e idosos, e proporcionavam atividades que 

eu considero lazer que o pessoal ia para lá para divertir, passar bons 

momentos e juntava com um pouquinho de popularização da ciência e 

atividades de educação voltadas para o conhecimento de natureza e 

atividades voltadas para tratar questão ambiental e a sustentabilidade 

entrava nisso. Isso estou falando da minha experiência como estagiária 

há mais 15 anos atrás de um jardim botânico. (Voluntário 

47/Entrevista) 

 
Profissionalmente hoje eu trabalho com projeto em que a gente está 

pensando em conservação e desenvolvimento local integrado. Eu 

trabalho em uma comunidade em São Judas do Paraitinga, que tem um 

potencial muito grande para o turismo de base comunitária. Apesar da 

gente saber isso na teoria ou racionalmente, a gente percebeu isso na 

prática que não dá para dissociar a questão da conservação ambiental 

com a cultura, a valorização cultural, o desenvolvimento social e o 

desenvolvimento econômico. As coisas têm que estar todas 
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articuladas. E eu pessoalmente acredito muito em processos que 

partem de dentro para fora. Entrando no campo do turismo, não é um 

turismo a qualquer preço. Enfim aí eu já acho que estou muito pelo 

campo da minha experiência, do trabalho que eu estou fazendo 

atualmente. (Voluntário 48/Entrevista) 

 

É preciso considerar o duplo aspecto educativo do lazer, de forma a 

compreendê-lo como objeto e veículo de educação. É por meio da vivência do lazer que 

surge a possibilidade de aprender a usufruí-lo. A condição primeira e primordial é a 

adoção de medidas que possibilitem a participação popular, para um conhecimento, 

entendimento e valorização do lazer (BAHIA, 2005). 

O reconhecimento deste duplo aspecto educativo está baseado em duas 

constatações:   

 

[...] a primeira, que o lazer é um veículo privilegiado da educação; a 

segunda, que para a prática das atividades de lazer é necessário o 

aprendizado, o estímulo, a iniciação aos conteúdos culturais, que 

possibilitem a passagem de níveis menos elaborados, simples, para 

níveis mais elaborados, complexos, procurando superar o 

conformismo, pela criticidade e pela criatividade. (MARCELLINO, 

1996, p.50) 

 

Outro aspecto de extrema importância é a compreensão de que o lazer não se 

encontra em contraposição ao trabalho e às demais esferas da vida humana, e sim, como 

um instrumento de mudança social, que pode ser capaz de superar a visão funcionalista 

e trazer valores revolucionários capazes de educar as pessoas para vivenciarem de forma 

crítica e criativa os seus momentos de tempo de lazer e de tempo de trabalho.  

 

[...] é particularmente no tempo de lazer, que são vivenciadas 

situações geradoras de valores que poderiam ser chamados de 

“revolucionários”. São reivindicadas formas de relacionamento social 

mais espontâneas, a afirmação da individualidade, a convivência com, 

ao invés do domínio sobre a Natureza. (MARCELLINO, 1996, p.26) 

 

Os impactos socioambientais causados pela visitação e prática de lazer em áreas 

naturais deve ser gerenciado de modo a não afetar a conservação e os modos de vida das 

populações tradicionais residentes em tais áreas. Para isso, tanto a educação pelo e para 

o lazer, a educação ambiental e o planejamento da visitação tornam-se atividades 

fundamentais e devem utilizar-se de formação profissional daqueles que irão atuar como 

promotores das atividades, além de ferramental e métodos que conciliem uso e 

conservação.  
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O uso público em áreas ambientais preservadas e regulamentadas pode trazer 

impactos que podem ser minimizados se forem considerados dois aspectos 

complementares entre si: 

 

1. a ampla divulgação em campanhas permanentes de informação 

sobre a ética e as práticas de mínimo impacto; 

 2. a adoção de instrumentos e ações de manejo que contribuam para a 

minimização dos impactos. (BARROS; DINES, 2000, p.50)  

 

A ética e as práticas de mínimo impacto podem ser aplicadas a quaisquer 

atividades realizadas em áreas naturais, sejam unidades de conservação ou não. As 

práticas de manejo da visitação poderão ser aplicadas principalmente a áreas 

consideradas como unidades de conservação, embora possam ser utilizadas em outras 

áreas naturais onde se pretenda compatibilizar o uso público ligado ao lazer com a 

conservação do ambiente e dos ecossistemas naturais existentes em tais áreas 

(BARROS; DINES, 2000). 

Em suma, pode-se dizer que nos programas de pós-graduação pesquisados 

muitos dos respondentes do questionário apresentam um aprofundamento significativo 

em seu entendimento sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, dando 

indícios de que o programa ao qual estão vinculados discute e produz conhecimentos 

atualizados e aprofundados sobre tais temáticas.  

Entretanto, como foi exposto, não se pode negar que, por meio das falas de 

alguns dos respondentes, foi possível perceber que existem ainda alguma fragilidade 

teórica e superficialidade na abordagem, deixando alguns indicativos de que ainda se 

faz necessário um debate mais aprofundado nesses cursos, a fim de que se compreenda, 

historicamente, como foi se constituindo esse debate. 

Destacou-se a forte influência do Relatório Brundtrand no entendimento que os 

voluntários da pesquisa têm de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. 

Sobressai-se também a forte vinculação entre desenvolvimento humano e crescimento 

econômico. Nessa mesma linha, outra constatação foi o pouco aprofundamento frente às 

ideias do Relatório e, especialmente, a falta de crítica frente ao modelo capitalista 

extrativo e consumista que, segundo a perspectiva adotada nessa investigação, é o 

grande gerador da situação de crescente insustentabilidade global do presente. 
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7 – Abordagem do lazer nos programas de pós-graduação 

 

A pesquisa buscou averiguar se a temática do lazer/ocio/recreación é abordada 

no programa de pós-graduação ao qual o participante está vinculado. Em caso 

afirmativo, foi perguntado na sequência de que maneira ela é abordada. Os resultados 

surpreenderam pela grande quantidade de respostas negativas, que falam da ausência do 

tema do lazer nas discussões desenvolvidas no programa. Mais de 70% salientaram que 

tal tema não é tratado quando o assunto é meio ambiente e sustentabilidade, nem mesmo 

para identificar assuntos mais simples. 

Por que isso aconteceu? Algumas proposições podem dar indícios sobre esse 

questionamento: 

a) pode haver uma escassez de profissionais da área ambiental capacitados ou 

com interesse em lidar com a temática do lazer; 

b) o lazer não costuma ser percebido como uma temática que tenha relações 

mais próximas com o meio ambiente e a sustentabilidade, o que não estimula o 

desenvolvimento de trabalhos acadêmicos com esse enfoque;  

c) existe pouca troca de ideias entre essas áreas de estudos e outras disciplinas e 

programas de pós-graduação; 

d) pode ser que a temática ambiental tenha uma ênfase muito grande em temas 

supostamente sérios e que o lazer seja visto como algo não tão relevante; 

e) há pouca demanda do mercado de trabalho no sentido de que os profissionais 

da área manejem e atuem com a temática do lazer, 

f) a terminologia “lazer” (ocio em espanhol) tenha baixa ressonância social e 

acadêmica e existam preconceitos em considerá-la – muitas vezes, alguns programas 

discutem o “uso público” em áreas ambientais, mas não identificam tais atividades 

como lazer. 

Os elementos contidos nas respostas afirmativas forneceram um panorama mais 

efetivo sobre essa situação. Assim, pouco menos de 30% identificaram alguma 

abordagem do lazer nos programas de pós-graduação levantados, indicando que essa 

discussão gira em torno dos seguintes aspectos: antropologia, turismo, turismo 

ecológico (ecoturismo), desenvolvimento humano, responsabilidade social, educação 

ambiental, psicologia ambiental, gestão ambiental, tempo produtivo x tempo recreativo, 

dimensão interpessoal e temas alternativos. Tais temas foram considerados apenas nas 
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respostas afirmativas, tendo pouco aprofundamento nos depoimentos inicial dos 

participantes. 

Provavelmente, uma das percepções que estão na origem da modesta vinculação 

do lazer com as temáticas do meio ambiente e sustentabilidade, seja a tendência a 

separar e fragmentar o conhecimento em disciplinas e áreas específicas, algo comum na 

visão “clássica” de ciência. Nesse sentido, na maioria das vezes o ser humano é 

compreendido como se estivesse em um lugar separado e superior ao meio natural, 

mostrando seu olhar antropocêntrico típico da cultura ocidental. Essa percepção pode 

ser acrescentada, em grande medida, pelo fato de que a maioria das pessoas está 

vivendo em centros urbanos. Além disso, não devemos nos esquecer de que os centros 

urbanos são uma das principais causas das modificações das condições ambientais e 

naturais do planeta. 

A lógica antropocêntrica é característica das sociedades modernas ocidentais e 

cresce com maior força nos séculos XVI e XVII, quando o que se verificava era que, no 

imaginário da população, para se obter o progresso, era necessário dominar as florestas, 

já que como “refúgio de seres selvagens e perigosos, a mata representava um obstáculo 

ao desenvolvimento humano” (SEGAWA, 1996, p.23). Nesse contexto histórico, as 

florestas reais representaram uma tentativa de preservar algumas áreas para uso 

recreativo, ainda que para poucos privilegiados. Ainda de acordo com Segawa (1996, 

p.29), os parques já existentes na Inglaterra, a partir do século X, e que “originalmente 

eram bosques cercados para a formação de reservas de caça”, tiveram um significativo 

aumento no século XVI, fato diretamente interligado ao aumento dos novos palácios 

rurais. O parque paisagístico segue os padrões estéticos que a burguesia inglesa 

desejava e passava a valorizar para o seu usufruto (BAHIA, 2012).  

Assim, o lazer, visto unilateralmente como um aspecto restrito ao ser humano 

que vive e usufrui vivências culturais, dificilmente estará relacionado ou vinculado com 

a temática da natureza. E se tal situação é observada para cada ser humano de forma 

isolada, o que esperar da sociedade global. 

Por vezes tal divisão encontra resistências ou posturas não tão categóricas assim, 

como pode ser verificado na opinião de um dos entrevistados: 

 

Y aquí hay un componente adicional […] El componente cultural, 

nuestra historia, nuestras tradiciones. Nosotros compartimos eso, y al 

ocio lo tenemos que ligar con ese componente cultural y social, donde 

las comidas, los bailes, la literatura nuestra la compartamos. Y eso es 

parte de nuestra sustentabilidad. Entonces sí, existen contribuciones, 
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pero tenemos que pensar en ligar el componente cultural, ya que no 

es algo estrictamente ambiental. (Voluntário 9/Entrevista) 

 

Ainda assim, a ideia de separação entre cultura e natureza é presente e forte, 

estando o lazer restrito ao primeiro elemento. A não ser que este venha a acontecer em 

ambientes naturais, mas no sentido de exploração deste para angariar prazer, 

satisfação... muitas vezes a qualquer custo. 

Alguns autores confirmam essa relação do lazer com a cultura, como exemplo 

Marcellino (1987, p.31), que conceitua o lazer como: “[...] cultura compreendida no seu 

sentido mais amplo - vivenciada (praticada ou fruída), no tempo disponível”; ou Gomes 

(2004, p.125), quando fala que o lazer é “uma dimensão da cultura constituída por meio 

da vivência lúdica de manifestações culturais em um tempo/espaço conquistado pelo 

sujeito ou grupo social, estabelecendo relações dialéticas com as necessidades, os 

deveres e as obrigações”. 

Contudo, em outras entrevistas foi possível extrair informações mais 

aprofundadas sobre o assunto, mostrando pontos de vistas que não desvinculam os 

termos lazer de meio ambiente e sustentabilidade, pois tudo estaria interligado.  

 

Yo pienso que todas las acciones que realizan las personas, sea en el 

trabajo, en el hogar o en nuestro tiempo libre, todo tiene un impacto 

en el mundo que hemos creado y en el mundo natural como tal. Yo 

pienso que las acciones, la forma en que las llevamos a cabo, la 

forma en que consumimos, los hábitos de consumo, los hábitos que 

tenemos en nuestra casa, digamos cuando hacemos un viaje de 

turismo, como el que hice yo, o un viaje por trabajo, todo eso tiene un 

impacto. Entonces ahí con el tema de la sustentabilidad tiene una 

relación estrecha. (Voluntário 1/Entrevista) 

 

E aí eu diria que se for pensar sustentabilidade num sentido mais 

amplo, eu colocaria a cultura também como um elemento importante, 

junto. Porque acho a valorização cultural dos locais muito importante, 

para as pessoas reconhecerem esses vínculos que existem entre os 

recursos ambientais e a sustentabilidade deles e a sustentabilidade das 

atividades das pessoas e a sustentabilidade econômica. Eu acho que a 

cultura é muito importante, e que também entra muitas vezes 

compondo um panorama mais amplo do que pode se chamar de lazer 

(Voluntário 48/Entrevista). 

 

Estando, em parte, sintonizadas com as falas acima, Gomes et. al. (2005) 

lembram que sempre é preciso analisar o contexto envolvido, pois somos influenciados 

pelo ambiente material e simbólico, ou seja, somos seres sociais e, como tais, somos 

influenciados e determinados pelo contexto sociocultural do qual formamos parte. 
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Ao redor do mundo, seja onde for, existe uma diversidade de práticas culturais, 

muitas voltadas para o consumo, caracterizado geralmente pela reprodução e 

manutenção das indústrias do entretenimento, da moda, da saúde, do lazer, entre outras. 

Por esta via se reproduz o sistema capitalista, algo que foi identificado na 

resposta de um participante, quando reflete que o turismo é interpretado como uma 

prática sociocultural: 

 
El turismo es abordado como una práctica sociocultural propia de las 

sociedades modernas occidentales que se fortalece durante el siglo 

XX con la consolidación del capitalismo. (Voluntário 

39/Questionário)  

 

Muitas vezes o turismo está fortemente vinculado ao sistema capitalista, que 

prioriza quase sempre o consumidor em detrimento do ofertante (morador) e, assim, do 

espaço visitado. Sachs (2004, p.140) opina a esse respeito tendo como base o mercado 

de trabalho nessa área: 

 
A absorção da mão-de-obra pelo setor de turismo vai depender do 

modelo adotado [...] A competição internacional [...] já é acirrada e os 

investimentos em redes de hotéis de luxo são muito dispendiosos. No 

entanto, o turismo interno de massas e a organização de colônia de 

férias para trabalhadores e escolas não estão recebendo a devida 

atenção.  

 

E, antes disso, o mesmo autor afirma que “as nossas economias se caracterizam 

por um alto grau de desperdício. De todas as formas de desperdício, a pior de todas é 

aquela que destrói vidas humanas por meio do déficit de oportunidades de trabalho 

decente” (SACHS, 2004, p.37). Algo muito comum no mercado de trabalho do turismo, 

que, geralmente, disponibiliza cargos e funções com elevada carga horária, salários 

baixos, rotina de trabalho estressante. Elementos que colaboram para a alta taxa de 

turnover, ou seja, a rotatividade de funcionários (contratação e demissão) do setor 

(JEUNON et. al., 2008). 

Paralelamente, existem outras práticas culturais que buscam o incentivo da 

diversidade, sendo perceptíveis várias produções próprias de comunidades locais: 

fundos de quintal, praças, becos, obras abandonadas, etc; por vezes ressaltando a 

abundância em festas, a proximidade entre familiares e amigos, a concretização de 

identidades, a solidariedade. 

Trazendo tal discussão para o contexto dos estudos do lazer, Gomes et. al. (2005, 

p.51) observam que: 



 

86 

 

Não há uma prática específica e/ou predeterminada como conteúdo do 

lazer, ou seja, não são as práticas culturais em si que definem o lazer. 

O que torna uma prática relacionada ao lazer é a forma de 

engajamento/participação/envolvimento social de cada sujeito ou 

grupo social.  

 

O turismo foi uma das formas de engajamento, participação e envolvimento 

lembrado por muitos dos entrevistados. A relação entre lazer e turismo, segundo a 

percepção dos respondentes, foi destacada nos depoimentos, pois ambas as áreas 

parecem se destinar às mesmas funções sociais, ou minimamente pode se estabelecer 

um importante vínculo entre elas. Algo que em parte é notado na fala do seguinte 

entrevistado: 

 

Las abordamos desde el análisis del turismo como práctica social (...) 

Una de las cuestiones que trabajamos en turismo es la tensión que se 

establece entre los objetivos de sustentabilidad y su transformación en 

calificativo. (Voluntário 38/Questionário)  

 

Como observam Gomes et. al. (2010), algo que aproxima lazer e turismo é o ser 

humano, que por meio de alguma ação (deslocamento, vislumbre ou inserção), busca 

vivências lúdicas. Concordando com essa linha interpretativa, um dos entrevistados 

afirmou o seguinte:  

 

Uno de los elementos fundamentales entre estos conceptos es por un 

lado el tema del capital social, que es un elemento fundamental, ya 

que allí subyace que cuando tenemos ocio, que cuando tenemos 

recreación, cuando tenemos medioambiente, que cuando tenemos 

sustentabilidad estamos pensando en un factor común que es sociedad 

y es construcción colectiva. (Voluntário 13/Entrevista) 

 

Esse “núcleo comum” reforça o imaginário de que lazer e turismo são 

fenômenos indissociáveis, até porque definir as fronteiras entre ambos seria uma tarefa 

muito difícil.  

 

E aí quando eu falo em lazer eu penso imediatamente em turismo. E aí 

isso não tem como dissociar muito a minha experiência pessoal da 

minha experiência profissional. Profissionalmente hoje eu trabalho 

com projeto em que a gente está pensando em conservação e 

desenvolvimento local integrado. Eu trabalho em uma comunidade em 

São Judas do Paraitinga, que tem um potencial muito grande para o 

turismo de base comunitária. (Voluntário 49/Entrevista) 

 

Considerando algumas das aproximações entre lazer, turismo e natureza, esse 

interesse se manifesta de forma latente em contraposição aos novos costumes de uma 

vida carregada de elementos urbanos e, cada vez mais, perto de áreas naturais, onde se 



 

87 

 

possa vivenciar outras sensações. Assim, paisagem natural (Voluntário 48/Entrevista), 

meio rural, desfrute da paisagem (Voluntário 9/Entrevista), cidades pequenas, parques 

naturais, áreas de proteção ambiental, entre outros são associações comumente 

estabelecidas entre lazer e meio ambiente/sustentabilidade. Condicionamento que 

Barreto (1995, p.51) identifica e destaca sua origem: 

 

O final do século XVIII e todo o século XIX estará marcado pela nova 

motivação: o prazer do descanso e da contemplação das paisagens da 

montanha. Este tipo de turismo de contemplação da natureza terá cada 

vez mais adeptos como resultado da deterioração da qualidade de vida 

nos grandes centros urbano-industriais.  

 

Desde o século XIX, nos grandes centros urbanos industrializados, com o intuito 

de fugir do crescimento das cidades e da poluição das fábricas, a população passou a 

buscar os cenários selvagens, com viagens de turismo, fundamentando as primeiras 

ideias de se preservar algumas áreas nos limites citadinos. Também, como forma de 

colocar um limite à expansão demográfica, surgiu a necessidade de se preservar pelo 

menos algumas áreas verdes, algo considerado indispensável à satisfação humana.  

 
É essa necessidade recorrente que sentem os moradores urbanos de 

voltar à terra selvagem em busca de regeneração espiritual, que 

condicionará mais tarde os movimentos de preservação das montanhas 

e terras incultas e pantanosas, antes de serem, todas, tragadas pelo 

progresso humano. As reservas de cenário – montanhoso ou inculto –, 

pensava o norte-americano Charles Eliot em 1896, tinham-se tornado 

“as catedrais do mundo moderno”. (THOMAS, 1988, p.318) 

 

Apesar dessa constatação, Guimarães (1995) reflete que a equação meio urbano 

(tido como centro) e meio rural (entendido como periferia) não se faz isoladamente, pois 

ambos os ambientes pertencem a uma mesma dinâmica atual, não se justificando 

priorizar uma atuação de educação ambiental (e aqui se pode acrescentar de turismo, de 

lazer, de sustentabilidade) em uma ou a uma delas. 

Ainda assim, no decorrer do século XX, especialmente nos contextos urbanos, as 

aproximações entre o lazer e o turismo em áreas verdes se intensificam, como uma 

possibilidade dos sujeitos retornarem à natureza. Experiências estas que se traduzem 

principalmente pelos termos “turismo ecológico” ou “ecoturismo”, com fins ou não de 

lazer. 

 

[...] por exemplo, o município de Brotas aqui em São Paulo teve um 

desenvolvimento muito grande do setor turístico baseado no turismo 

ecológico, do ecoturismo... inclusive de um lazer não só de final de 



 

88 

 

semana, de família e férias. Muitas empresas têm usado isso; levar 

suas equipes para esses lugares, para fazer um dia para estimular 

trabalho em grupo. (Voluntário 48/Entrevista) 

 

Apesar de não haver consenso, Wearing et. al. (2001) utilizam o termo 

ecoturismo, e identificam quatro elementos fundamentais nessa prática: a) a noção de 

movimento ou viagem de um lugar a outro; b) a natureza sendo a base do destino; c) 

atividade que induz à conservação, abarcando inclusive às populações locais (sua 

cultura, necessidades, identidades); d) tem um papel educativo para sustentar o item 

anterior. 

Embora tais discussões evidenciem uma ligação entre lazer, meio ambiente e 

sustentabilidade, os autores acima fazem um adendo ao explicar que “o crescente 

interesse global e o aumento exponencial do ecoturismo não podem ser explicados 

como qualquer das muitas tendências no ramo do lazer” (WEARING et. al., 2001, p.1). 

Isso indica e reforça uma relutância em estabelecer vínculos entre lazer e ecoturismo, 

mesmo não sendo apresentada uma justificativa para isso. 

O chamado turismo ecológico, ou ecoturismo, surge como uma alternativa de se 

contrapor à lógica do turismo de massa (estandardizado e predatório), e procura cada 

vez mais defender a proposição de roteiros personalizados, preocupados com o mínimo 

impacto e com grande interesse paisagístico-ecológico (SERRANO, 1997).  

No documento “Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo”, lançado 

em 1994 pelo Ministério da Indústria, Comércio e Turismo – MICT e pelo Ministério 

do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal – MMA, o 

Ecoturismo, que se traduz numa multiplicidade de vivências em áreas naturais11 – 

dentre estas, algumas atividades físicas na natureza (nem sempre vinculadas à aventura 

e ao risco) e o Turismo de Aventura (atividades com características mais fortemente 

vinculadas à “aventura”, ao “risco” e ao “radicalismo”) –, traz em seu bojo a discussão 

de ter como seu elemento fundante o desenvolvimento sustentável.    

 

[O ecoturismo] é um segmento da atividade turística que utiliza, de 

forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua 

conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista 

através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das 

populações envolvidas. (Brasil-MICT/MMA, 1994. s.p.) 

                                                           
11 De acordo com Serrano (2000, p.9), “podemos considerar o Ecoturismo como uma idéia “guarda-

chuva”, pois envolve uma multiplicidade de atividades como trekking, hiking, escaladas, rapel, 

espeleologia, mountain biking, cavalgadas, mergulho, rafting, floating, cayaking, vela, vôo livre, 

paragliding, balonismo, estudos do meio, safári fotográfico, observação de fauna e de flora, pesca (catch-

release), turismo esotérico e turismo rural, para citar as mais usuais”.  
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No entanto, muitos são os autores e autoras que têm procurado fazer análises 

sobre as concepções teórico-práticas dos projetos e ações executados em todo o Brasil, 

os quais se autodenominam “ecoturismo” e “turismo de aventura” (RUSCHMANN, 

1994; SERRANO, 2000; FIGUEIREDO, 1999; SEABRA, 2001; UVINHA, 2003; entre 

outros). Mesmo com essas denominações, muitas vezes a maioria das possibilidades 

desenvolvidas diz respeito a práticas pouco preocupadas com os preceitos defendidos 

originalmente.  

Apesar do discurso oficial, ainda existem limitações e práticas equivocadas no 

desenvolvimento do segmento Ecoturismo, gerando falta de credibilidade quanto à 

sustentabilidade divulgada. Percebe-se este fato nas palavras de Seabra (2001, p.9): 

 

O caráter sociodesenvolvimentista do ecoturismo permeia os projetos 

oficiais e os discursos políticos, sem contudo alcançar e envolver as 

comunidades tradicionais que habitam as unidades de conservação, 

sendo estas tragadas por uma política oficial massificante, travestida 

de auto-sustentável.  

 

Tal percepção foi compartilhada por um dos entrevistados, que traz elementos 

concretos de sua vida sobre o assunto: 

 

Yo vivo en la zona del corazón verde de Colombia, que es la zona 

cafetalera de Colombia. Y tenemos un problema serio con tres temas, 

que son: turismo rural, agroturismo y turismo ecológico, en donde no 

hay claridad sobre esos conceptos. Entonces la gente piensa, por 

ejemplo, que un turismo ecológico es venir y recorrer un sendero. 

Pero en esos recorridos del sendero las personas cometen el error ir 

contaminando, de no hacer recuperación o reciclaje, o van 

destruyendo parte de la biota o la biomasa, y ellos creen saber de 

ecología cuando en realidad están violentando la ecología. Inclusive 

ahora se está buscando la manera de mitigar eso. O sea, lo primero 

es la educación. (Voluntário 9/Entrevista).  

 

Conscientes dessa variedade de concepções e ações divergentes do ecoturismo, 

Wearing et. al. (2001) valorizam a ideia de interpretação antes de qualquer outra 

atividade feita por visitantes. Interpretação que se baseia nos seguintes princípios: a) 

ação focada em uma aprendizagem envolvida com o lugar visitado, ou seja, uma 

atividade prática e interativa com o espaço por parte de quem aprende; b) a utilização 

adequada dos sentidos das pessoas, tanto para reter mais informações expostas quanto 

para criar um vínculo com o local; c) a criação de uma consciência do que está sendo 

adquirido para tornar o processo mais eficaz. 
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Para tanto, recorre-se a inúmeras formas para se chegar a tais princípios, como a 

construção de centros de visitantes ou centros educativos, contando com exibições, 

exposições e publicações (acadêmicas ou não) sobre as riquezas do local; a preocupação 

com a escolha da música nos centros; a criação de trilhas e excursões guiadas e/ou 

autoguiadas; o cuidado com os materiais usados nas construções e com os padrões de 

pedra no calçamento, entre outras. 

 

A interpretação, portanto, não é só transmissão de informação, 

independentemente de quão interessante e agradável seja passada essa 

informação. A interpretação procura revelar sentidos e estimular a 

reação cognitiva e emocional. Essa reação deve impelir as pessoas a 

reconsiderar seus valores básicos e seu comportamento. (WEARING 

et. al., 2001, p.114) 

 

Considerando essa problemática no contexto dos programas de pós-graduação 

investigados, especificamente no que se refere a uma possível abordagem da temática 

lazer/ocio/recreación no curso ao qual cada voluntário se vinculava, as respostas 

elaboradas pelos respondentes levantam preocupações que retomam e explicam, ao 

menos parcialmente, o repúdio ao chamado ecoturismo. Muitos afirmaram que o 

turismo é uma atividade que necessita de recursos diversos para se desenvolver, dentre 

eles o financeiro. Em uma sociedade capitalista, como é a realidade de quase todos os 

países latinos americanos, faz-se investimento em algum lugar caso haja uma 

perspectiva de retorno, de lucro. Para que isso aconteça, muitas vezes se privilegia a 

cultura em detrimento da natura. As vivências do lazer, assim, estariam mais 

condicionadas à primeira realidade que a segunda, podendo prejudicar o ambiente 

natural. 

 

Una de las cuestiones que trabajamos en turismo es la tensión que se 

establece entre los objetivos de sustentabilidad y su transformación en 

calificativo que acompaña y refuerza los procesos de 

mercantilización. (Voluntário 38/Questionário).  

 

As características citadas no depoimento acima, muitas vezes, chegam a estar 

presentes nos próprios projetos e ações com teor de sustentabilidade. Esse mesmo 

aspecto foi enfatizado por outro entrevistado: 

 

aquí en Colombia el tema de la sustentabilidad hemos caído en el 

error de mirarlo estrictamente desde el punto de vista económico, o 

estrictamente desde el puto de vista social, o estrictamente desde el 

punto de vista causa efecto, acción reacción. (Voluntário 9/Entrevista) 
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Nesse jogo entre atividade ecológica versus atividade exploratória entra em 

perspectiva a percepção e utilização do tempo, ora como tempo recreativo ora como 

tempo produtivo. O primeiro podendo conter tanto um lazer em comunhão com o meio, 

como um lazer “egocêntrico”, preocupado unicamente com a satisfação própria. Já o 

segundo tempo é visto como isento de recreação, como se não fosse produtivo em si. 

Produtividade, então, é observada como concernente ao universo do trabalho, isento da 

arte de recriar. 

O lazer, assim, parece ser estritamente tratado em relação ao universo do 

trabalho, dependente deste para sua configuração. Afinal, no mundo dito moderno o 

lazer só pode ser compreendido fora do tempo destinado ao trabalho. É reforçada, 

portanto, uma das várias dicotomias que não apenas separam coisas e ideias, mas 

valorizam umas em detrimento de outras: trabalho X lazer; obrigação X diversão, por 

exemplo. Nota-se que as primeiras palavras das dicotomias costumam ter um peso 

maior na vida das pessoas. Por quê? Porque é a essência da razão indolente, que se 

estabelece e se fortalece enquanto seus pilares se mantiverem firmes. 

A expressão razão indolente é um conceito sistematizado por Santos (2002) com 

a intenção de camuflar certas ideias e de criar padrões difíceis de serem percebidos e, 

portanto, enfrentados. A razão indolente, assim, esconde e/ou faz desacreditar formas 

de pensar, ser e estar no mundo, transformando a esperança de um futuro melhor e 

diferente em algo distante e, quiçá, incapaz de ser alcançado. Isso acontece porque ela é 

resistente à mudança, pois isso pode causar a desestruturação da ordem posta, dos 

interesses hegemônicos. 

Para enfrentar tal razão é preciso ter um olhar diferente e crítico para as 

situações e paradigmas, como alguns entrevistados indicam ser possível, contando 

principalmente com vivências de lazer. 

 

Ahora me parece que es importante el tema del ocio para la 

sustentabilidad porque esos son los momentos en que nosotros no 

estamos con la mente tan preocupada con el día a día, que 

posiblemente tenemos la alternativa de pensar en mejores opciones 

para garantizar que el ambiente se mantenga. Que nosotros, como 

seres humanos que habitamos el planeta, generemos prácticas y 

generemos mecanismos que nos permitan hacer ese tránsito entre lo 

que hasta ahora hemos tenido socialmente, que ha sido un modelo de 

consumo, un modelo de devastación, para pasar a un modelo que si 

bien consumidos lo hacemos de manera más responsable y teniendo 

en cuenta ciertos límites. (Voluntário 13/Entrevista) 
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O lazer em geral deveria ser isso, você mudar seu paradigma do dia a 

dia, então eu vou para o meu trabalho e volto de carro todo dia. Então 

o lazer deveria mudar essa prática, isso é o que eu acho. E de uma 

maneira geral, acho que isso não acontece. Você vê as pessoas 

repetindo isso nas atividades de lazer delas, então elas vão para o 

shopping no final de semana, tem que ir de carro, estacionar o carro e 

ficar num ambiente fechado. Isso é o que elas fazem no dia a dia 

delas, eu acho que o lazer deveria mudar isso, isso as pessoas 

deveriam procurar e o lazer poderia incentivar uma mudança. 

(Voluntário 46/Entrevista).  

 

Vislumbrando impulsionar uma possível mudança, lança-se uma pergunta: não 

seria possível dizer que existe tempo livre do lazer, do lazer rotineiro, acomodado e 

conformista? Um lazer como indicado pelo entrevistado acima? Pode ser que a resposta 

seja um grande incômodo para muitos estudiosos da área, ainda mais para aqueles que, 

na língua espanhola, preferem usar a expressão tiempo libre ao invés do termo ocio. 

Lazer visto como tempo livre, como tempo residual, por quê? Essa lógica se 

vincula, quase sempre, à dimensão do tempo produtivo, que é tratado por Santos (2002) 

como monocultura da lógica produtivista. Esta que faz crer que o envolvimento humano 

deve estar voltado primordialmente para o desenvolvimento econômico, desprezando 

aspectos como o social, o ambiental e o cultural. Lazer, nessa perspectiva, é observado 

como um mal necessário para a adaptação dos sujeitos para promover uma produção 

mais intensa, um tempo livre condicionado, preso aos ditames das classes que detêm o 

poder. 

Esfera da vida que ganha respaldo quando está atrelado a tais princípios. Quando 

não, recebe uma conotação pejorativa por parte das pessoas, instituições e sociedades. 

Ideia que alguns respondentes endossaram, apesar de mostrar uma leve mudança de 

cenário. 

 

Às vezes parece que é uma coisa menor, talvez algumas pessoas vejam 

isso como uma coisa menor, o lazer. A hora em que as pessoas estão 

fruindo, não estão ali diretamente produzindo nada, estão vivendo a 

vida. (Voluntário 48/Entrevista) 

 

Inclusive en este país nosotros tenemos la costumbre de que el ocio 

era mal visto. Ahora ya se está viendo que el ocio es fundamental 

para espacios de creatividad, para espacios de estímulo a la 

innovación, e inclusive el ocio como ente dinamizador de la 

productividad y de la competitividad. La gente cree que ser 

productivo es, por ejemplo, trabajar 16 horas al día, cuando 

realmente no es así. (Voluntário 9/Entrevista) 

 

Yo creo que es empezar a construir el conocimiento en torno al ocio y 

a la sustentabilidad, cambiando el paradigma que se tiene en tantas 
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partes de que el ocio y el tema de la recreación es como un tiempo 

perdido y como algo que es improductivo. Yo pienso que puede ser 

productivo enfocándolo desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque con 

esto se pueden diseñar programas, se pueden comenzar a tomar 

elementos, a buscar maneras de dar conciencia en las nuevas 

generaciones, en los niños, en las personas jóvenes. Digamos que a 

partir de aquí pueden salir muchos elementos y muchas cosas que 

empiecen a sustentar, a servir de pilares y de principios y de 

elementos principales para programas de formación de personas, 

programas del tema de recreación con niños. Entonces veo que es 

algo que tiene mucho potencial. (Voluntário 1/Entrevista).  

 

Além dos pensamentos de resistência anteriormente destacados, foram 

identificadas respostas que vislumbram lazer, meio ambiente e sustentabilidade como 

instrumentos de desenvolvimento humano, de responsabilidade social, de educação e 

gestão ambiental. Neste sentido, alguns entrevistados destacam possíveis vínculos entre 

o lazer/ocio/recreación com o desenvolvimento humano e a educação ambiental: 

 
Entonces una síntesis sería entender al ocio y a la recreación como 

complemento educativo para gestionar las problemáticas ambientales 

actuales. (Voluntário 22/Entrevista) 

 

El tema hace parte del desarrollo social y humano. (Voluntário 

14/Questionário) 

 

Si es tomada, aunque indirectamente, algunos estudiantes si lo llevan 

a la práctica con los grupos de niños que atienden en su tiempo libre 

inculcándoles este nuevo tipo de conciencia. En educación ambiental 

sí se abordan este tema relacionado con la escuela. (Voluntário 

45/Questionário)  

 

Como as respostas do questionário foram sucintas, majoritariamente, torna-se 

difícil contemplar a essência das ideias. Foi o caso dos termos “desenvolvimento 

humano”, “responsabilidade social”, “gestão ambiental” e “dimensão interpessoal”. O 

que se pode fazer nestes casos é tentar abstrair o máximo de informações que foram 

incluídas nos questionários e nas entrevistas, buscando compreender as intenções 

implícitas ou explícitas no discurso dos voluntários. Especulação que pode ter uma ideia 

mais certeira de acordo com as respostas dadas em outras questões. 

No caso do desenvolvimento humano, a junção entre as esferas sugeridas pode 

constituir uma ferramenta de treinamento profissional ou até mesmo do 

autodesenvolvimento, uma vez que atividades consideradas relaxantes e prazerosas se 

fortalecem em ambientes tidos como saudáveis, em todos os sentidos: temperatura, 

sonoridade, beleza visual, aroma agradável, entre outros. Situação que pode estimular 

uma sensação de bem-estar e incentivar as pessoas a desenvolverem também a 
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dimensão interpessoal, pois pode criar oportunidades para um contato e um convívio 

mais harmonioso entre diferentes pessoas, conhecidas ou não. 

Ao considerar a natureza como “espaço de celebração”, Bruhns (1997, p.136) 

chama a atenção para a importância das experiências entre o meio ambiente e o ser 

humano, através de seu corpo: 

 

As experiências íntimas do corpo com a natureza, numa perspectiva 

subjetiva, expressam em alguns casos uma busca de reconhecimento 

do espaço ocupado por esse corpo na sua relação com o mundo, uma 

revisão de valores bem como um encontro muito particular do homem 

com ele mesmo [...] Essas experiências conduzem a uma 

aproximação, a um reconhecimento da natureza pelo qual nos 

conhecemos.  

 

Apesar de aspectos relacionados ao consumo, à prática alienada do lazer na 

natureza, da falta de cuidado com a sustentabilidade de algumas práticas de esportes 

na natureza apontada por diversos autores, é possível buscar novas atitudes e novas 

formas do relacionamento ser humano-natureza. 

 
No fragmentado e heterogêneo mundo contemporâneo ele seria, além 

do canal das trocas econômicas, um lugar de trocas simbólicas, um 

elemento constituinte e constitutivo das identidades individuais e de 

grupos, que estariam rearticulando-se não mais em bases 

territoriais/nacionais, mas transnacionais, a partir de signos e códigos 

construídos e compartilhados através do consumo [...] Se aderirmos a 

esta proposição, e somarmos a ela esforços na direção da cooperação, 

da solidariedade, da criatividade e da apreensão sensível da natureza, 

de nós mesmos e do mundo, é possível, apesar da apropriação do 

ecoturismo e da educação ambiental pelo mercado, reconhecer e 

desenhar estratégias visando resgatar e tornar mais evidentes as 

potencialidades dessas práticas [...] uma saudável busca de caminhos 

que possam concretizar as potencialidades educativas e 

transformadoras do contato com a natureza, em especial através do 

ecoturismo. (SERRANO, 2000, p.18-19) 

 

Outro ponto destacado pelos voluntários coloca em evidência a responsabilidade 

social, quando, geralmente, observa-se a atuação de empresas junto a ambientes naturais 

e/ou sociais tendo em vista uma melhoria pontual. 

 

Bueno, te quiero comentar entonces también la experiencia que 

trabajamos nosotros acá dentro de la universidad. Nosotros teníamos 

ciertos problemas con los muchachos en la parte de empoderamiento. 

Entonces necesitábamos que ellos sintieran más la universidad como 

propia. Entonces comenzamos a trabajar con ellos la yincana, que es 

un sistema lúdico, donde se hacen competencias entre todos los 

muchachos y donde se involucra… nosotros somos la facultad de 
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veterinaria, donde se involucra diferentes animales. (Voluntário 

14/Entrevista) 

 

Esse tipo de ação pode ser desencadeada pela pressão da concorrência, pela 

consciência ecológica, pelo surgimento de consumidores mais exigentes e funcionários 

mais críticos. Além do citado acima, exemplos de atuações podem ser de criação de 

espaços e vivências de lazer para crianças carentes e de preservação de espaços naturais. 

Contudo, é relevante ter em mente que tais atos “socialmente responsáveis” nem sempre 

são feitos exclusivamente pela “boa índole” de uma pessoa jurídica, pois tal estratégia é 

muito utilizada para ganhar ou afirmar a imagem destas mesmas instituições. 

Dependendo de como o termo é utilizado, pode existir uma infinidade de formas 

e conteúdos socialmente responsáveis. Cury (2006, p.60) esclarece que não é porque 

uma empresa tenta fazer marketing sobre suas ações que deixa de estar agindo com 

responsabilidade social. O autor afirma o seguinte sobre essa questão: 

 

Várias são as definições de responsabilidade social, mas todas elas 

passam-nos a ideia de comprometimento permanente dos empresários 

em adotar um comportamento ético e contribuir para o 

desenvolvimento econômico-social, melhorando simultaneamente a 

qualidade de vida da sociedade como um todo. Passa ainda a ideia de 

que a aplicação de recursos e esforços de uma empresa na área social 

gera um efetivo retorno – seja ele de imagem, crescimento de vendas e 

serviços –, maior lealdade do consumidor e maior capacidade de 

recrutar e manter talentos na empresa.  

 

Até que ponto ações de cunho social realmente ajudam a modificar a realidade 

local é outra questão, que pode ser completada indagando como o lazer se aplica neste 

cenário. No caso da busca de soluções para problemas sociais visando diminuir abismos 

sociais e culturais existentes na sociedade, o lazer assume um compromisso com o setor 

cultural. 

Um entrevistado levantou reflexões sobre as temáticas aqui abordadas no sentido 

de buscar uma ação comprometida com a sustentabilidade: 

 

el tema ambiental, precisamente es que el abordaje de las 

problemáticas ambientales, el tema y la cuestión de la sustentabilidad 

requiere de la conformación de equipos interdisciplinares, porque 

necesitamos comunicarnos con las otras áreas del conocimiento, 

porque necesitamos construir entre todos mejores alternativas de 

solución para la sustentabilidad. Y eso solamente lo permite el 

podernos encontrar en espacios distintos a los laborales… Los 

recursos que son recuperados, a través de la comercialización del 

aprovechamiento de residuos se canalizan hacia obra de beneficio 

social, de construcción de viviendas. (Voluntário 13/Entrevista).  
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Interessante notar que esse voluntário acredita que ações de cunho 

ambientalmente responsáveis exigem o aproveitamento de espaços fora do ambiente de 

trabalho, algo que demonstra a força que o tempo/espaço do lazer pode proporcionar na 

vida das pessoas. 

Talvez esse efeito não ocorra unicamente na esfera do lazer, mas em um 

espaço/tempo/atitude que mescle diversas áreas da vida para dar conta do elevado 

desafio de zelar pelo meio ambiente, sustentabilidade e qualidade de vida das pessoas. 

Algo que provavelmente se aproxima de características relacionadas a intervenções 

voluntárias, que abarca características do universo laboral (frequência, estabelecimento 

de metas e regras mais enfáticas...), do lazer (espontaneidade, compromisso pessoal...), 

da educação (desenvolvimento, mudança de paradigma...), etc. 

Para que isso funcione, a criação de equipes interdisciplinares precisa, inicialmente: 

a) Juntar pessoas que abram mão de fazer julgamento de valor. Isso porque, 

geralmente, ações sociais voltadas para o lazer são tratadas com certo repúdio, 

pois se considera que existam outras áreas mais importantes para se investir, 

como a saúde, a educação e a segurança. 

b) Criar um ambiente colaborativo, de cobranças mais coletivas que pessoais. Isso 

evita que determinados profissionais sejam únicos responsáveis pelo sucesso ou 

fracasso de um projeto. Como é o caso dos profissionais do lazer, por vezes 

vistos como aqueles que trabalham em um campo que leva a solução para as 

mazelas sociais. Entretanto, desenvolvida de forma unilateral, tais profissionais 

apenas disfarçam, de forma grosseira, os problemas mais profundos da 

comunidade onde o trabalho está sendo realizado. 

Já sobre a informação deixada pelos respondentes do questionário quando o vínculo 

é a gestão ambiental, foi destacada a de possibilitar às pessoas um ambiente saudável e 

livre de contaminação. Assim, lazer e meio ambiente se conectam para ajudar a 

gerenciar os refugos deixados por pessoas em locais de convívio, algo mais parecido 

com gerenciamento de resíduos. 

Talvez a vinculação acima esteja relacionada com a ideia de educação popular 

ambiental, citada no questionário por um dos respondentes: 

 

En el tema de Educación Popular Ambiental o Psicología Ambiental 

se muestra como vincular a las personas con este tema de modo 

didáctico y agradable sobre todo el trabajo con niños. (Voluntário 

44/Questionário) 
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Segundo essa compreensão, a junção entre lazer, sustentabilidade e meio 

ambiente criaria condições propícias – de forma didática e agradável – para transmitir 

informações e causar estímulos suficientes para alterar pensamentos e ações quanto aos 

hábitos de consumo, de destinação do lixo e de convívio com o meio.  

Quanto mais importância uma área natural protegida recebe pela demanda de 

visitação e de práticas de esportes na natureza, mais atenção chama para si e mais 

justificativas se colocam para a necessidade de investimentos do Poder Público em 

infraestrutura necessária para se manejar e reduzir ao mínimo os impactos resultantes. 

Da mesma forma, mais investimentos em educação para e pelo lazer e em educação 

ambiental da população que se utiliza dessas áreas (KINKER, 2002).  

A ampla disseminação desses princípios e práticas, e da ética de convivência 

com ambientes naturais, caracteriza-se como ferramenta fundamental na mudança de 

atitude do visitante em geral. A atitude é uma disposição para certo comportamento, em 

função das circunstâncias, de maneira que prevê nossa vontade de agir a favor ou contra 

determinado assunto. Além disso, precisa estar baseada em ampla informação e numa 

reflexão consciente, pois, a importância das atitudes tem sido pouco discutida em 

relação à conservação. A mobilização de usuários e responsáveis por essas áreas, na 

busca de uma mudança de atitudes é fator crucial no processo de conservação das 

mesmas. Afinal, as atitudes são baseadas em um conhecimento mais amplo e na 

avaliação consciente da realidade (BARROS et. al., 2000, p.50-51). 

As respostas angariadas também trouxeram temas que a princípio parecem 

alternativos, uma vez que no campo dos estudos sistematizados foram identificadas 

algumas discussões mais incipientes. Uma delas é a chamada “psicologia ambiental”, 

que é colocada lado a lado da educação popular ambiental, mas sem uma explicação 

clara do que seja e de como o lazer se encaixa aqui, como foi ressaltado em um 

questionário: 

En el tema de Educación Popular Ambiental o Psicología Ambiental 

se muestra como vincular a las personas con este tema de modo 

didáctico y agradable sobre todo el trabajo con niños. (Voluntário 

44/Questionário).  

 

Segundo Moser (1998, p.121): 

 

A Psicologia Ambiental estuda a pessoa em seu contexto, tendo como 

tema central as inter-relações - e não somente as relações – entre a 

pessoa e o meio ambiente físico e social. As dimensões sociais e 
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culturais estão sempre presentes na definição dos ambientes, 

mediando a percepção, a avaliação e as atitudes do indivíduo frente ao 

ambiente. Cada pessoa percebe, avalia e tem atitudes individuais em 

relação ao seu ambiente físico e social. Por outro lado, inter-relação 

também quer dizer que estudamos os efeitos desse ambiente físico 

particular sobre as condutas humanas [...] uma reciprocidade entre 

pessoa e ambiente.  

 

Conforme as ideias do autor, é relevante conhecer e compreender esta relação 

recíproca que se estabelece entre a pessoa e o meio ambiente, como um caminho de 

mão-dupla, mas sempre com o foco no sujeito. “Então, a especificidade da Psicologia 

Ambiental é a de analisar como o indivíduo avalia e percebe o ambiente e, ao mesmo 

tempo, como ele está sendo influenciado por esse mesmo ambiente”. (MOSER, 1998, 

p.122) 

Duas falas abarcam o que está de acordo com a Psicologia Ambiental no que 

tange à inter-relação entre lazer, meio ambiente e sustentabilidade. 

 

Se puede relacionar fundamentalmente en un componente que es la 

educación, pero entendiendo el uso racional y el consumo racional de 

las cosas. Es decir, cuando nosotros hablamos del concepto de 

sustentabilidad, pero a la vez de ocio, tenemos que estar muy 

conscientes de cuál es el impacto que podemos tener a través del 

mismo. Podemos mirar el ocio como un componente minimista, es 

decir la simplicidad, o sea aprender a disfrutar de las cosas simples 

de la vida, de un atardecer, de caminar con la familia, o de compartir 

con los amigos un diálogo, sin ir en detrimento de los recursos. 

(Voluntário 9/Entrevista) 

 

Yo creo que tiene muchas contribuciones y si la vemos, por ejemplo, 

con el problema que tenemos aquí en Colombia pues mucho más, 

porque permite armonizar. Si la gente le da escape a muchas de sus 

agresividades, por ejemplo, y las fundamenta hacia cosas superiores, 

esto va ayudar a lo que es la convivencia y al mejoramiento de un 

ambiente, sea a nivel de la escuela o de la sociedad. Entonces son 

espacios importantes que pueden contribuir de diferente forma a 

llevar ese peso y ese tipo de problemáticas. Entonces está relacionado 

con mejorar medios de convivencia. (Voluntário 14/Entrevista).  

 

De maneira implícita, outro tema emergente que pode ser constatado nas falas 

acima e também nos questionários é a discussão sobre “subjetividade do meio 

ambiente”, abordada como a possibilidade de lidar com o estresse e também como 

intercâmbio energético entre o sujeito e o meio ao qual está presente. Aqui parece, mais 

uma vez, que o lazer é assimilado como uma experiência prazerosa, que se estabelece 

para diminuir as doenças nervosas do ser humano ao se desenvolver em um espaço 

saudável, notadamente fora do eixo urbano. 
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Alguns voluntários também mencionaram que o lazer é abordado pontualmente 

dentro de algumas disciplinas, palestras e projetos de pesquisa dos alunos, indícios de 

que o tema é tratado nos programas de pós-graduação aqui estudados, mas isso não 

ocorre de maneira central em estudos, pesquisas e projetos de extensão. Isso porque, nos 

programas de pós-graduação latino-americanos aqui pesquisados, existe uma 

dificuldade em se estabelecer vínculos entre lazer, sustentabilidade e meio ambiente, 

principalmente porque a temática do lazer não é discutida na maioria dos programas 

abordados e, quando isso acontece, não é de forma aprofundada. 

Ao finalizar este tópico, é importante lembrar que a tentativa de relacionar lazer 

às temáticas do meio ambiente e da sustentabilidade levantou ideias que permeiam: a) o 

turismo e suas várias facetas (ecoturismo, deslocamento, contemplação, atividade 

massiva); b) atividades esportivas ou ditas de aventura (como trekking, caminhada, 

rafting); c) espaços naturais, como meio rural, parques, áreas de proteção, entre outros. 

Tal relação levou muitos entrevistados (como os voluntários identificados pelos 

números 1, 9, 46, 47 e 49) a se lembrarem de ações que vinculam estes objetos de 

estudo a uma prática que vem se tornando comum no continente Latino Americano: 

caminhadas, trilhas ou senderos, senderismos. Mas que, aparentemente, não é uma ação 

tão divulgada.  

Muitos entrevistados também disseram que, apesar de haver pouca exposição 

desses temas juntos, a pesquisa é importante para abrir novos campos de modelo 

investigativo. Quem sabe no sentido das próprias caminhadas/trilhas, ou de uma nova 

forma de compreender o lazer e de privilegiá-lo em nossas vidas. 

De qualquer forma, de acordo com o entrevistado 13, foi graças ao ocio que foi 

possível participar desta pesquisa. Lazer, assim, também é, além de um objeto de 

pesquisa, tempo de e para pesquisa. 

É importante frisar que o programa de pós-graduação que mais colaborou com 

respostas afirmativas foi o Mestrado em Desenvolvimento Sustentável e Meio 

Ambiente da Universidade de Manizales (Colômbia), apresentando 35,71% das 

participações afirmativas. Em segundo lugar foi o Mestrado em Meio Ambiente e 

Desenvolvimento da Universidade de Havana (Cuba), com 21,42% de respostas 

indicando a abordagem da temática do lazer/ocio/recreación. Em seguida, vem o 

Doutorado em Ambiente e Sociedade da Universidade de Campinas (Brasil), o 

Mestrado em Políticas Ambientais e Territoriais da Universidade de Buenos Aires 

(Argentina) e também o Mestrado em Estudos Socioambientais da Faculdade Latino-
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americana de Ciências Sociais (Equador), todos com 14,29% de confirmação quanto à 

pergunta dedicada a averiguar se a temática é abordada no programa de pós-graduação 

ao qual cada respondente estava vinculado. Seria interessante averiguar o motivo desta 

discrepância entre os programas, mas, essa possibilidade não foi abrangida pelo 

questionário aplicado nesta pesquisa, podendo ser considerada em outras investigações 

sobre o assunto. 

Para terminar este tópico, um ponto de vista do entrevistado 1, que afirma o que 

outros disseram com relação à importância de uma mudança: de mentalidade, de 

comportamento. Ou seja, algo semelhante a uma 

 

revolución de tipo no violento, de armas y de este tipo de cosas. […] 

Yo pienso que necesitamos una revolución más a nivel de forma de 

pensar, una revolución digámoslo más intelectual. Y con elementos 

como esta investigación y como muchas otras cosas que se están 

haciendo en muchas partes, y no solo en Latinoamérica, sino de todo 

el mundo. (Voluntário 1/Entrevista)  
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8 – Contribuições do lazer/ocio para os desafios ambientais da atualidade 

 

Foi perguntado aos voluntários se eles percebiam alguma contribuição do 

lazer/ocio e da recreação para a sustentabilidade e para os desafios ambientais da 

atualidade. O primeiro aspecto a ser destacado é o grande número de respostas 

positivas. Somente 8 respostas, de um total de 49, foram negativas. Desse fato, podemos 

supor que a maioria acredita numa potencial contribuição do lazer, ainda que nem todos 

tenham completa clareza de qual seria ela. 

É importante salientar que os participantes da pesquisa são profissionais que 

estudam e/ou trabalham no âmbito da sustentabilidade e da educação ambiental. 

Portanto, sua vinculação com a temática do lazer não é direta e, em muitos casos, quase 

não existe. Com isso, em termos gerais, percebeu-se que as respostas dos participantes 

evidenciam níveis díspares de conhecimentos e aprofundamentos sobre o lazer. A 

maioria não havia estudado essa temática, pois, o lazer não é comumente abordado nos 

programas de pós-graduação estudados, tampouco foi contemplado na formação 

profissional anterior. Mas, em alguns casos, percebeu-se um significativo interesse dos 

voluntários em vincular a sustentabilidade e a educação ambiental com o lazer. 

Os profissionais que pesquisam a sustentabilidade e os temas ambientais, 

geralmente, fazem uma relação com a educação e também com outros campos de 

estudos que possam ser relacionados com seu principal foco de interesse. Assim, quase 

sempre, a educação é entendida como uma ferramenta chave para enfrentar os desafios 

da sustentabilidade. 

Mas tal fato parece não acontecer com o lazer, o que pode dever-se, em parte, 

por este vínculo ainda ser algo novo e pouco abordado no contexto aqui pesquisado. 

Sendo assim, chamam a atenção algumas justificativas apresentadas pelos voluntários 

que responderam negativamente à pergunta anteriormente citada. Alguns comentaram 

que essa indagação nunca lhes havia sido feita anteriormente, de modo que não 

compreendem como essa contribuição poderia ser desenvolvida, ou simplesmente não 

sabiam, como pode ser verificado nas respostas a seguir. 

 

Nunca me había plateado esa pregunta. (Voluntário 33/Questionário)  

 

No comprendo claramente cómo puede estar relacionado lo uno con 

lo otro, este es un concepto nuevo para mí. (Voluntário 

30/Questionário)  
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No puedo responder porque no sé. (Voluntário 22/Questionário)  

 

Apesar de todo o caminho percorrido pela educação ambiental enquanto uma 

ferramenta educativa com didáticas e metodologias inovadoras, os conhecimentos sobre 

a temática do lazer ainda não são muito socializados, nem difundidos como deveriam 

ser, frente aos desafios do presente. Mas isso não impede que vários dos participantes 

da pesquisa abordem o vínculo do lazer com a sustentabilidade desde diversas 

perspectivas. 

 

Da minha experiência profissional eu claramente vejo vínculos. Eu 

sou bióloga e fiz trabalhos com educação ambiental em jardim 

botânico de porto alegre, a partir desse experiência eu vejo vínculo 

entre o lazer, a educação ambiental com a sustentabilidade, porque 

esse jardim botânico tinha uma sessão de educação ambiental que 

tinha várias atividades para escolares e idosos, e proporcionavam 

atividades que eu considero lazer que o pessoal ia para lá para divertir, 

passar bons momentos e juntava com um pouquinho de popularização 

da ciência e atividades de educação voltadas para o conhecimento de 

natureza e atividades voltadas para tratar questão ambiental e a 

sustentabilidade entrava nisso. (Voluntário 47/Entrevista)  

 

Se puede relacionar fundamentalmente en un componente que es la 

educación, pero entendiendo el uso racional y el consumo racional de 

las cosas. Es decir, cuando nosotros hablamos del concepto de 

sustentabilidad, pero a la vez de ocio, tenemos que estar muy 

conscientes de cuál es el impacto que podemos tener a través del 

mismo. Podemos mirarlo el ocio como un componente minimalista, es 

decir la simplicidad, o sea aprender a disfrutar de las cosas simples 

de la vida, de un atardecer, de caminar con la familia, o de compartir 

con los amigos un diálogo, sin ir en detrimento de los recursos. Muy 

ligado a lo que se plantea en el Informe Brutland, con el concepto 

como tal. Entonces, pensando muy bien que nosotros podemos abrir 

un espacio al ocio, inclusive al sibaritismo, pero de una manera 

sustentable, donde nosotros no vayamos en detrimento de los recursos 

para las futuras generaciones. (Voluntário 9/Entrevista)  

 

Respecto a las actividades en el tiempo de ocio que yo he realizado y 

que están relacionadas con la sustentabilidad, estás han estado 

enfocadas más al tema de educación ambiental que es un pilar que 

para mí es importante a nivel social. Nosotros hemos venido 

trabajando no solamente con la comunidad académica de las 

universidades a las que pertenezco, sino que adicionalmente en 

nuestra comunidad en la que habitamos aquí en el condominio al que 

yo pertenezco, en el barrio donde yo me ubico. Nosotros en 

comunidad hemos desarrollado algunas estrategias que nos permiten 

reducir... a la vez que reducimos unos costos relacionados con el tema 

de la recolección de los residuos en el condominio y que básicamente 

están centrados en que todos llevamos a un mismo lugar los residuos, 

para con ello reducir los costos de recolección. Esto ha sido un 

ejercicio educativo que hemos hecho en tiempo diferente del tiempo 
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laboral y ha contribuido, de alguna manera, a garantizar mejores 

prácticas ambientales con la comunidad con la que nosotros estamos 

aquí habitando. (Voluntário 13/Entrevista)  

 

[…] en la medida en que la gente empieza a ver el proceso de la 

sustentabilidad como un proceso no obligatorio, sino como un 

proceso en que empecemos a jugar, empecemos a divertirnos, a jugar 

bien, a pasarlo bien, empecemos a educar bien. Como que la 

educación y el proceso de la sustentabilidad ambiental es mucho más 

fácil y más enriquecedor para todas las generaciones. Para los 

ancianos, para los jóvenes y para los niños. Pienso que desde el ocio 

y la recreación es mucho lo que se puede hacer en educación sobre 

temas ambientales. Entonces yo pienso en la educación y en la 

importancia de la investigación, en la medida que pueda identificar 

cuáles son esos elementos dinamizadores, pienso que en el área de la 

sustentabilidad y el medio ambiente eso puede ser una alternativa... 

digamos como abrir nuevos campos en el modelo investigativo. Y esos 

modelos investigativos valdría la pena como volverlos parte del 

imaginario de la gente en toda Latinoamérica. Esta es una temática 

que uno no lo visualiza de entrada como un componente que pueda 

ayudar al proceso de la sustentabilidad. Pues yo no lo había pensado 

desde este punto de vista nunca. (Voluntário 22/Entrevista)  

 

 Apesar das interessantes ideias assinaladas pelos entrevistados, no caso dos 

conhecimentos sistematizados que vinculam lazer e sustentabilidade, estes ainda não 

são sistematizados de forma consistente o que representa todo um desafio para o futuro. 

Mas o que fica claro neste vínculo entre lazer e sustentabilidade é sua forte relação com 

a educação. 

Como destaca Jacobi (2005, p.243): 

 

As premissas teóricas em torno do diálogo de saberes entre educação e 

meio ambiente, nas suas diversas dimensões e como campo teórico em 

construção, têm sido apropriadas de forma diferente pelos educadores 

ambientais, que buscam uma nova transversalidade de saberes, um 

novo modo de pensar, pesquisar e elaborar conhecimento, que permita 

integrar teoria e prática. 

 

Na mesma direção, Leff (2001, p.256) enfatiza que a educação ambiental, 

entendida como processo educativo mais amplo, deve ser capaz de gerar um 

pensamento crítico, sintonizado com a necessidade de promover respostas para o futuro, 

capaz de enfrentar as complexas relações entre processos naturais e sociais. 

Considerando essas possibilidades, como já mencionado, foi questionado aos 

voluntários da pesquisa: Será que o lazer pode contribuir com esses desafios? E caso 

seja possível, como poderia acontecer essa contribuição? 

Essa indagação coloca em evidência as possíveis contribuições que o lazer e a 

recreação podem fazer para a educação ambiental em geral. Isso é muito importante no 
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sentido de pensar o lazer como ferramenta e como objeto da educação formal, informal 

e não formal, assim como para a educação escolar e extraescolar.  

O vínculo entre lazer, sustentabilidade e educação pode ser relacionado na 

pesquisa com a interação social permitindo enfrentar os desafios atuais no próprio 

contexto local, alcançando mudanças na atitude e nas práticas, como foi salientado por 

alguns voluntários: 

 

Desde la educación se puede pensar que el ocio y la recreación 

podrían contribuir a nuevas formas de pedagogía y enseñabilidad de 

la educación ambiental, esto podría contribuir a influenciar en los 

cambios actitudinales y las actuaciones respecto del ambiente para la 

sustentabilidad, de igual forma a nivel investigativo estas dos 

opciones (ocio y recreación) al promover fundamentalmente la 

interacción social permitiría reconocer las necesidades y desafíos 

desde lo social. (Voluntário 13/Questionário)  

 

De hecho tiene una contribución importante si se parte de la idea que 

es posible combinar ocio y recreación con aprendizaje y la práctica 

de actividades que ejercen presiones importantes sobre los recursos y 

servicios ambientales (turismo en sentido amplio, manejo de otros 

recursos, pesca, por ejemplo.) (Voluntário 42/Questionário) 

 

Ademais, as respostas salientam características do lazer que podem contribuir 

com o desenvolvimento pessoal e colaborar, de forma direta ou indireta, para promover 

as mudanças maiores que o tempo atual solicita, como evidenciado nos depoimentos a 

seguir. Tais considerações vão ao encontro do que Marcellino (1987) defende, no que se 

refere à possibilidade do lazer proporcionar desenvolvimento pessoal e social por meio 

de vivências significativas. 

 

El ocio invita a la calma, al vivir más tranquilo, con más armonía, 

permite bajarse de esa alta velocidad en la cual la sociedad de 

producción y consumo pretende que todos estemos subidos. 

(Voluntário 11/Questionário)  

 

El ocio además permite el descubrimiento del entorno, de lo cercano, 

de los flujos que se dan en la vida; el ocio permite la observación, el 

aprendizaje, el pensamiento tranquilo, reposado, necesario. 

(Voluntário 12/Questionário)  

 

Claro, el ocio y la recreación oxigenan la mente, permiten que no se 

pierda la visión global del mundo y que no nos encasillemos en una 

sola perspectiva. Estas actividades son el goce de la vida y no nos 

dejan olvidar algunas de las razones por las cuales trabajamos 

fuertemente. (Voluntário 7/Questionário) 
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Essas compreensões indicam atributos geralmente associados ao lazer, tais como 

a possibilidade de gerar uma conexão consigo e com o entorno, a oportunidade para 

renovar-se e viver os fluxos da vida, entre outros. Mostram, ainda, uma visão de lazer 

segundo a qual ele apresentaria algumas características especiais que favorecem a 

aprendizagem, algo necessário e essencial em todo processo educativo que busque 

desenvolver a criatividade dos participantes. 

É o que indica Bramante (1998, p.9) ao salientar que “o lazer se traduz por uma 

dimensão privilegiada da expressão humana [...] materializada através de uma 

experiência pessoal criativa, de prazer e não se repete no tempo/espaço, cujo eixo 

principal é a ludicidade.” 

Dumazedier (1979) destaca algumas características do lazer quando fala de seu 

caráter liberatório, desinteressado, hedonista e pessoal. O caráter liberatório do lazer 

seria o resultado de uma escolha do próprio sujeito, expressando seu gosto e interesses 

pessoais. O caráter desinteressado postula que na vivência de lazer não se busca, pelo 

menos basicamente, outra recompensa além da satisfação provocada pela própria 

situação. O que se complementa com o caráter hedonista, marcado pela procura de 

alguma satisfação pessoal, prazer e felicidade. Compreendida assim, a vivência de lazer 

permite que o sujeito possa expressar seus gostos e preferências. Além disso, pode-se 

dizer que o caráter pessoal do lazer reforça o seu entendimento no sentido de permitir o 

desenvolvimento de quem o vive e da sociedade da qual se faz parte. 

Como assinala Elizalde (2010, p.444-445), 

 

[...] el ocio puede generar una experiencia de apertura marcada por 

una actitud que rompa y transgreda con lo permitido y con lo 

supuestamente lícito, mostrándose muchas veces al borde de lo 

socialmente adecuado y aceptado. Quizá justamente a esto se debe 

uno de los grandes temores, así como peligros que representa el ocio 

para el mantenimiento del “status quo”.  

 

A partir das reflexões anteriores pode-se dizer que o lazer, potencialmente, 

permite uma conexão do sujeito com seus próprios interesses, sua identidade e seus 

gostos pessoais. Por isso o lazer possibilitaria que cada pessoa expressasse algo de si 

próprio, o que é muito importante para um processo educativo que busque gerar 

aprendizagens significativas e comprometidas com a transformação social, porque: 

 

[…] el ocio, a su vez, puede permitir el desarrollo de una nueva 

identidad y de un sentido de pertenencia más abarcador, posibilitando 

la generación de una sensación de libertad, auto-reconocimiento y de 



 

106 

 

apertura a la transformación personal y social. (ELIZALDE, 2010, 

p.445)  

 

Ampliando esse foco de discussão, outros participantes salientam alguns 

paradoxos que permeiam as práticas de lazer: 

 
Depende desde el ángulo que se mire. Si la recreación es abordada 

para el conocimiento de ecosistemas estratégicos, en nuestro país hay 

buenas experiencias, en cambio, si lo miramos desde la óptica 

consumista, la industria hotelera impacta de manera estrepitosa, su 

acción es muy destructiva. (Voluntário 4/Questionário)  

 

Sim, claramente na busca de formas de lazer ligadas à natureza, como 

por exemplo, o ecoturismo e o turismo rural. Mas acho que em 

qualquer situação que a pessoa busque o lazer, ela pode influenciar 

positiva ou negativamente a sustentabilidade ambiental, pois tudo o 

que fazemos tem algum impacto sobre o ambiente e sobre as outras 

pessoas. (Voluntário 48/Questionário) 

 

Essas interpretações evidenciam que as práticas de lazer podem gerar diferentes 

impactos, tanto positivos quanto negativos, porque, sem dúvida, apresentarão distintas 

formas de serem vividas. Nessa perspectiva, no lazer é possível vivenciar grandes 

contradições e paradoxos, no sentido de, potencialmente, permitir o desenvolvimento da 

consciência ambiental e mostrar-se menos nocivo, causando um impacto menor no meio 

ambiente natural do que outras atividades humanas. Mas também, muitas vezes, 

algumas práticas de lazer podem propiciar mais efeitos negativos na natureza do que 

benefícios. Podendo, com isso, deixar impactos prejudiciais de ampla repercussão para 

toda uma cadeia ecológica interconectada de vida, sem ter clareza, em muitos casos, dos 

efeitos futuros de todas estas alterações. 

Ao discorrer sobre os impactos do lazer na natureza, Barros e Dines (2000, 

p.58), os agrupam em dois aspectos: “ecológicos, quando provocam alterações no 

ambiente, degradando o solo, a vegetação, os recursos hídricos e a fauna, e sociais, 

quando causam uma diminuição na qualidade da experiência dos visitantes”. 

 
Em um passeio por áreas naturais é comum encontrar sinais evidentes 

de impacto no ambiente como erosão em trilhas, restos de fogueira por 

toda parte, lixo, locais devastados por “trilheiros”, etc. [...] Há outros 

impactos graves que não são tão aparentes, como a contaminação das 

águas, a mudança de hábito da fauna, a alteração na dinâmica de 

ecossistemas, a ausência de certas plantas nativas, o decréscimo na 

natalidade de espécies ameaçadas, etc. (BARROS; DINES, 2000, 

p.71)  
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No estudo de Magro; Bentveld, Kataoka e Koury (2002) realizado em Brotas/SP, 

foi feito um levantamento das atividades de lazer realizadas nesse município no sentido 

de mapear impactos ecológicos e sociais e elaborar recomendações para a melhoria das 

condições de uso de tais áreas. Os resultados da prática de rafting, boia cross e floating 

são apontados a seguir: 

 

De acordo com a avaliação feita, pontos com erosão significativa se 

localizam em vários trechos do rio, nos trechos sem vegetação ciliar. 

Todas as bases de embarque e desembarque se encontram em área de 

pasto ou em mata ciliar degradada, sendo que a perda de vegetação 

nos locais com mata, fica restringida em uma área pequena. Estes 

locais deverão ser monitorados no futuro para avaliar se estão 

ocorrendo alterações significativas na vegetação e qualidade do solo 

[...] Além dos efeitos ambientais negativos, a falta da vegetação ciliar 

em grande parte das margens do rio Jacaré-Pepira diminui a qualidade 

da experiência do visitante cuja expectativa é encontrar um ambiente 

primitivo ou o mais perto possível desta condição (Magro et al., 2002, 

p.101).  

 

Ainda assim, alguns entrevistados destacam a falta de cuidado com os ambientes 

naturais, o que expressa a pouca consciência sobre estas temáticas em geral.  

 
Com certeza não há um cuidado, quando você vai numa temporada na 

praia você só vê lixos e problemas de doenças derivadas, por exemplo 

eu trabalho com doenças de transmissão hídrica no litoral, minha 

temática de tese, o que a gente observa é uma multiplicação de várias 

doenças que podem estar ligadas a esse turismo que pode estar ligado 

ao lazer, porque o turismo é uma prática de lazer ou pelo menos está 

associado, por esse ângulo eu já não acho tão sustentável. Logo 

algumas práticas de lazer não são sustentáveis, no sentido amplo de 

sustentabilidade, que é você fazer um uso do recurso sem que se 

comprometa a qualidade de vida, presente e futura isso dum ponto de 

vista bem antropocêntrico né. Meu ponto de vista se o lazer é 

sustentável, ou se há sustentabilidade no lazer, eu acho que alguns 

tipos de lazer, algumas práticas não são realmente sustentáveis, para 

ser sustentável você não pode estar comprometendo qualidade 

ambiental. (Voluntário 47/Entrevista)  

 

Bueno, miremos todos los actos humanos como que están 

contribuyendo a la degradación ambiental. Si utilizamos entonces por 

medio de estas formas el darle a conocer a la gente todas esas 

experiencias pueden ser realizadas y captadas en una forma armónica 

y mucho más fácil para la gente. Lo mismo que la misma convivencia 

y el poder tener tiempo para ese tipo de actividades pues también 

ayuda en la parte social. (Voluntário 14/Entrevista)  

 

Os efeitos das atividades de lazer na natureza mostram-se, em muitos casos, 

menos prejudiciais para a natureza que outras atividades humanas, mas não se pode 

deixar de considerar que a prática de tais atividades, se realizada sem cuidados com a 
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sustentabilidade e com as diversas formas de vida, também pode causar graves 

impactos. 

Apesar de aspectos apontados por diversos autores – relacionados ao consumo, à 

prática alienada do lazer na natureza, da falta de cuidado com a sustentabilidade de 

algumas práticas –, é possível buscar novas atitudes e novas formas de relacionamento 

do ser humano com a natureza. 

 
No fragmentado e heterogêneo mundo contemporâneo ele seria, além 

do canal das trocas econômicas, um lugar de trocas simbólicas, um 

elemento constituinte e constitutivo das identidades individuais e de 

grupos, que estariam rearticulando-se não mais em bases 

territoriais/nacionais, mas transnacionais, a partir de signos e códigos 

construídos e compartilhados através do consumo [...] Se aderirmos a 

esta proposição, e somarmos a ela esforços na direção da cooperação, 

da solidariedade, da criatividade e da apreensão sensível da natureza, 

de nós mesmos e do mundo, é possível, apesar da apropriação do 

ecoturismo e da educação ambiental pelo mercado, reconhecer e 

desenhar estratégias visando resgatar e tornar mais evidentes as 

potencialidades dessas práticas [...] uma saudável busca de caminhos 

que possam concretizar as potencialidades educativas e 

transformadoras do contato com a natureza, em especial através do 

ecoturismo (SERRANO, 2000, p.18-19).  

 

Paralelamente, essas práticas permitiriam acrescentar conhecimentos e 

orientações sobre a sustentabilidade em geral, como foi comentado por um dos 

voluntários da pesquisa: 

 

Eu acredito que as atividades de lazer naturalmente contribuem para a 

sustentabilidade, ao mesmo tempo que representam um grande 

potencial de engajar pessoas a perceberem seu papel na 

sustentabilidade ambiental. Em primeiro lugar, seguindo a lógica 

mercadológica, comprar ‘lazer’ é mais sustentável do que comprar 

mais um televisor, mais um par de sapatos, mais um carro, mais 

energia. É um item de consumo que pode sair muito barato para a 

natureza, além de todos os benefícios que traz para a qualidade de 

vida. Então, é muito inteligente incentivarmos o lazer neste período 

marcado por problemas ambientais. Em segundo lugar, quem propõe 

atividades de lazer (ex: uma agência de turismo, um grupo de 

ciclismo, um clube de observação de aves) pode agregar 

conhecimento e orientações para o "uso" sustentável da natureza sem 

grandes esforços. Ou seja, o potencial de agregar 

conhecimento/conscientização com atividades que geram bem estar é 

grande e economicamente viável. Andar de bicicleta é gostoso, faz 

bem e de quebra contribui para a redução dos gases do efeito estufa. 

Mas na prática, o que tem sobressaído aos meus olhos é o turismo 

irresponsável, que gera poluição em praias, parques e rios. Talvez uma 

visão enviesada de quem habita um ambiente urbano com 4 milhões 

de habitantes, que superlotam os poucos ambientes naturais que 

persistem nas proximidades. Uma pena. (Voluntário 47/Questionário)  
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Seja qual for o efeito que o lazer ocasiona ao meio ambiente, é necessário ter em 

mente que o problema não está no lazer em si, mas, nas formas pelas quais é vivido. Os 

efeitos negativos provavelmente serão um reflexo da sociedade consumista e 

descartável atual, o que sem dúvida expressará o modelo de estilo de vida insustentável 

de hoje. Assim, salienta-se a importância de ter clareza que o lazer pode ser vivido de 

distintas maneiras, o que gerará diferentes impactos não somente no meio ambiente 

natural, mas também na sociedade local e global, e no próprio sujeito. 

 

O aumento dos impactos socioambientais causados pela visitação e 

prática de lazer em áreas naturais deve ser gerenciado de modo a não 

afetar a conservação e os modos de vida das populações tradicionais 

residentes em tais áreas. Para isso, tanto a educação pelo e para o 

lazer, a educação ambiental e o planejamento da visitação tornam-se 

atividades fundamentais e devem utilizar-se de formação profissional 

daqueles que irão atuar como promotores das atividades, além de 

ferramental e métodos que conciliem uso e conservação (BAHIA, 

2005, p.63-64).  

 

Assim, o chamado “turismo comunitário de base local” tem muito que aportar 

nesta discussão, como salientam alguns entrevistados. 

 

[…] tenemos un problema serio con tres temas, que son: Turismo 

rural, agroturismo y turismo ecológico, en donde no hay claridad 

sobre esos conceptos. Entonces la gente piensa, por ejemplo, que un 

turismo ecológico es venir y recorrer un sendero. Pero en esos 

recorridos del sendero las personas cometen el error de ir 

contaminando, de no hacer recuperación o reciclaje, o van 

destruyendo parte de la biota o la biomasa, y ellos creen saber de 

ecología cuando en realidad están violentando la ecología. Inclusive 

ahora se está buscando la manera de mitigar eso. O sea, lo primero 

es la educación. Concienticen a quién va a hacer uso del servicio, 

para que ahí si pueda empezar a integrarse a un proceso sustentable, 

que no solo sea económicamente rentable para el hotel, sino que 

también sea amigable con el medioambiente y a su vez respetuoso con 

el entorno. Y aquí hay un componente adicional y la cultura. El 

componente cultural, nuestra historia, nuestras tradiciones. Nosotros 

compartimos eso y al ocio lo tenemos que ligar con ese componente 

cultural y social, donde las comidas, los bailes, la literatura nuestra 

la compartamos. Y eso es parte de nuestra sustentabilidad. Entonces 

si existen contribuciones, pero tenemos que pensar en ligar el 

componente cultural, ya que no es algo estrictamente ambiental. Hay 

que ligar también el componente cultural, pero fundamentalmente la 

educación. Nuestras tradiciones, nuestra música, nuestras comidas, 

inclusiva nuestra forma de hablar y nuestra forma de percibir al 

mundo, todo eso hay que ligarlo fundamentalmente al tema de lo 

sustentable. Inclusive aquí en Colombia lo estamos haciendo ya en el 

componente turístico y nos está comenzando a funcionar. Inclusive 

hubo un tema fuerte acá en Colombia, en la Sierra de Santa Marta, en 
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la costa atlántica donde iban a hacer un proyecto que atentaba 

precisamente contra una reserva natural y contra un pueblo indígena. 

Entonces lo que se hizo fue precisamente evitar que ese proyecto 

atentara y afectara los componentes sociales de entorno. Entonces es 

importante mirar ese componente. Cuando se vio que afectaba contra 

la biota y contra nuestras tradiciones, y cuando se vio que es parte de 

nuestras tradiciones, inmediatamente tuvieron que reasignarlo y 

reacomodar ese proyecto. (Voluntário 9/Entrevista)  

 

Eu trabalho em uma comunidade em São Judas do Paraitinga, que tem 

um potencial muito grande para o turismo de base comunitária. 

Apesar da gente saber isso na teoria ou racionalmente, a gente 

percebeu isso na prática que não dá para dissociar a questão da 

conservação ambiental com a cultura, a valorização cultural, o 

desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico. As coisas 

têm que estar todas articuladas. E eu pessoalmente acredito muito em 

processos que partem de dentro para fora. Entrando no campo do 

turismo, não é um turismo a qualquer preço. Enfim ai eu já acho que 

estou muito pelo campo da minha experiência, do trabalho que eu 

estou fazendo atualmente. Mas eu vejo que tem sim muita relação. No 

caso, quando a gente pensa em conservação ambiental e 

desenvolvimento integrado, no fundo a gente poderia estar falando em 

sustentabilidade, a gente está usando diferente, eu acho. (Voluntário 

48/Entrevista)  

 

Aqui no Brasil eu vejo ultimamente crescer um pouco, eu não saberia 

quantificar, esse estímulo para práticas mais sustentáveis no turismo. 

Apesar do Brasil ser um país onde o lazer de sol e praia é muito 

comum, é famoso, isso ainda é novo no Brasil. Então você tem um 

crescimento em ofertas de rota de caminhada no Brasil, você vê isso a 

partir dos anos 90 isso cresceu para caramba, acho que mais no 

centro-sul, no nordeste nem tanto. Então você tem essa oferta que 

você não tinha antes, são rotas organizadas tanto pela iniciativa 

privada quanto pelo poder público, então eu acho que isso é uma 

novidade, não diria na américa latina que eu não conheço, mas no 

brasil sem dúvida. (Voluntário 46/Entrevista) 
 

Pelo que foi exposto pelos participantes da pesquisa, a partir do turismo, as 

contribuições do lazer para a sustentabilidade têm que ser pensadas e aprofundadas 

numa visão crítica. Por isso, a compreensão sobre os aportes do lazer para a 

sustentabilidade e a educação ambiental precisa ser desenvolvida desde uma óptica 

questionadora, complexa e aberta às perguntas. Sem questionamentos, qualquer 

intenção de compreender fenômenos complexos, como o que é aqui discutido, será 

estéril e pouco acertada frente aos desafios apresentados. Algo que em parte alguns 

entrevistados destacam ao debater buscando novos olhares. 

 

Eu acho que eu te falei, promover e buscar novas formas de fazer 

lazer, eu até arriscaria dizer que ela recupera formas mais antigas de 

lazer que envolvam caminhada, que envolvam mais contemplação, 

que te tiram do papel um pouco submisso em relação ao lazer de você 
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simplesmente observar e ficar passivo, você realmente está 

caminhando, está conhecendo a cidade o lugar mais de perto. Eu acho 

que isso é um diferencial. Isso tem tudo a ver com lazer e 

sustentabilidade, porque te tira de dentro do carro, te tira do hotel, te 

tira desse modelão de turismo. Me agrada muito, acho que isso pode 

mudar, então se você tiver mais opções, tiver informação sobre isso já 

é uma maneira de estimular as pessoas a conhecerem. (Voluntário 

46/Entrevista)  

 

Aprofundando nessa mesma linha, alguns voluntários destacaram o lazer como 

um elemento que permite um encontro com a natureza a partir de uma atitude receptiva 

que incentive o desenvolvimento de alguns questionamentos para aprofundar as formas 

de entender a conexão ser humano-natureza, como pode ser: 

 

Si yo creo que existe, ya que a partir del ocio/recreación se podrán 

incentivar encuentros con la naturaleza, los cuales permitirán 

fortalecer posturas de respeto, admiración y disfrute, que lleve a un 

cuestionamiento del estado y las prácticas que afectan estos espacios 

y que influyen en la sustentabilidad. (Voluntário 5/Questionário)  

 

Si conocemos nuestro entorno natural, si podemos acercarnos a la 

naturaleza y sensibilizarnos con ella y apreciar lo que nos aporta 

para nuestro sustento y para nuestro bienestar, fomentamos su 

conservación y su manejo sustentable. Si nos acercamos a la base 

natural de nuestra existencia, mejoraremos nuestra relación con ella 

e incrementaremos el respeto que la naturaleza merece y requiere de 

nosotros y permitiremos sentirnos uno con ella, sentirnos una parte de 

ella y sentiremos nuestra dependencia total de ella. (Voluntário 

12/Questionário)  

 

Esta contribución podría ser en términos del uso de estrategias 

recreativas que busquen inculcar tanto en adultos como en jóvenes y 

niños, primero la concepción del medio natural como hogar de la 

raza humana y en segundo lugar la importancia que tiene garantizar 

la salud e integridad de los ecosistemas y personas para nuestra 

calidad de vida como humanos, no solo para el tiempo presente sino 

también para los tiempos futuros. (Voluntário 1/Questionário) 

 

Outro tema salientado por voluntários da pesquisa é a vinculação feita entre 

lazer, qualidade de vida e contato com a natureza. Alguns autores, como Guiselini 

(1996), George (1973) e Souza (1984), consideram que usufruir o meio natural 

contribui para melhorar a qualidade de vida de quem tem a vivência de contato com a 

natureza. 

Existem, contudo, outros elementos que também podem colaborar com a 

melhoria da qualidade de vida. Em especial, entender que ela é multidimensional e por 

isso são múltiplos os fatores que a determinam. Sendo assim, os estudos da qualidade de 

vida são um campo multidisciplinar e multidimensional: social, biológico, psicológico, 
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médico, político, econômico, entre tantos outros. Assim, é significativo reconhecer que 

tanto o lazer, quanto o contato com o meio ambiente natural, serão essenciais para uma 

qualidade de vida ótima. 

Nesse mesmo sentido, um participante indicou que o contato com a natureza e 

com outras culturas é algo que é possível no lazer, colaborando com a geração de 

reflexões sobre temáticas mais abrangentes. 

 

Sim, através do lazer é possível ter mais contato com a natureza, com 

diferentes culturas, diferentes ambientes permitindo que as pessoas 

reflitam o valor que dão para os recursos e fatores envolvidos na sua 

qualidade de vida e na dos outros. (Voluntário 49/Questionário) 

 

Esse e outros comentários feitos pelos voluntários revelam a premência de que 

as pessoas tomem consciência dos fatores que possibilitam sua própria qualidade de 

vida e de outros. Nesse olhar, surge a indagação: Poderá o lazer, de fato, contribuir para 

melhorar a qualidade de vida das pessoas? 

Abrindo mais essa linha argumentativa, algumas respostas destacam a 

contribuição que o lazer pode fazer para o desenvolvimento da consciência ambiental e 

outros temas afins. 

 

El ocio/recreación puede contribuir en el desarrollo de la conciencia 

ambiental del ser humano, creándole condiciones propicias de 

educación y cultura podemos contribuir al aprendizaje en el 

conocimiento de la sustentabilidad, del cuidado del medio ambiente, 

de forma sistemática, que le sea agradable para que logre aprehender 

este conocimiento. (Voluntário 45/Questionário) 

 

Sim, diversas atividades podem proporcionar maior consciência sobre 

os conceitos de sustentabilidade entre elas visitas a museus com 

programas de educação ambiental, ecoturismo etc. (Voluntário 

46/Questionário)  

 

Paralelamente, vários entrevistados assinalam experiências que contribuem na 

toma de consciência por parte de populações específicas. 

 

Se está trabajando a nivel de la población, a nivel de los barrios, y 

eso va ser una forma para que la gente se dé cuenta de lo que es la 

problemática de la generación de energía y de lo que es el consumo. 

Entonces concientizando a la gente del valor y de lo que significa el 

gasto de energía, entonces pueda contribuir a hacer esto más 

sostenible y detrás de esto que se agreguen otros programas que van 

hacia el mismo sentido, al mejor manejo ambiental de los recursos. 

(Voluntário 14/Entrevista)  
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Una posición que creo yo que debería tenerse en los espacios, es que 

el ocio y la recreación ayudan y promueven o sea a través del ocio y 

la recreación se puede promover y se puede ayudar a la promoción 

del manejo de los problemas ambientales que tenemos actualmente.  

Por ejemplo, en nuestra ciudad tenemos un problema, el relleno 

sanitario terminó su vida útil y lamentablemente no se vislumbra una 

solución de corto, ni de mediano plazo. Entonces primero vamos a 

tener un problema de acumulación de basura. A través del ocio y la 

recreación eso podría haber sido manejado, al quitarle un poquito el 

estrés, porque esa es un cuestión de vida o muerte para llevarlo a un 

contexto y banalizarlo, pero si para darle otro contexto diferente en 

que la gente tome conciencia de que si tenemos que reciclar, que 

tenemos que generar ese tipo de cosas. Y una de las herramientas 

principales, yo creo que es, a través de ese mecanismo. Entonces con 

el ocio y la recreación se pueden generar una serie de acciones, por 

ejemplo en ese sentido. Lo mismo en todos los sentidos. Supongamos 

un ejercicio que se puede generar y que en el parque de Chicamocha 

se está dando ahorita. Que es que usted va al parque y tome la 

siembra de un árbol, por ejemplo, entonces uno va, participa, hace 

uso de los elementos que allí tiene y a la vez uno está participando en 

los procesos de resiembra y de reforestación. Algo que se puede hacer 

también en otros espacios. Que también es una medida bastante 

interesante. Entonces una síntesis sería entender al ocio y a la 

recreación como complemento educativo para gestionar las 

problemáticas ambientales actuales. (Voluntário 22/Entrevista)  

 

Si, en este momento en mi Departamento acá en Colombia está 

empezando a trabajar en el tema sustentabilidad. Donde ya se está 

empezando a crear conciencia en todas las personas que vienen y nos 

visitan en esta región, y donde se les está enseñando aspectos tan 

básicos como, por ejemplo, la clasificación de residuos, básicos como 

saber hacer un recorrido del entorno sin atentar contra el mismo. Y 

ya se están estableciendo políticas, inclusive con base en la norma 

NTC 002, que es una norma exactamente sustentable, y donde ya se 

puso en cintura, es decir donde se está poniendo rigor a todos los 

hoteles, para evitar de que se convierta en una especie de mina, que 

se le extrae, se le extrae y se le extrae y no se le devuelve a sí misma. 

Además nosotros aquí tenemos un reto que se llama “el paisaje 

cultural cafetero”, que es unión de tres departamentos, tres regiones 

acá en Colombia. Y en las tres regiones en este momento se está 

conformando, rescatando inclusive, esos aspectos de tradición. Pero 

se está ligando estrictamente al tema ambiental, al tema sustentable. 

Entonces ya no es solamente una cuestión de demora, que hasta hace 

pocos años era una inquietud de unos cuantos locos que se le ocurrió 

el tema y ahora ya es algo que es riguroso y es algo de fuerte 

cumplimiento. Inclusive hay empresas que ya están empezando a 

mirar el Global Reporting Initiative, el GRI, para ver cómo se integra 

el GRI, pero asociado con todas las dinámicas sociales, económicas y 

políticas de la región. (Voluntário 9/Entrevista)  

 

Considera-se que a contribuição que, potencialmente, pode ser feita pelo lazer, é 

medular para os desafios propostos, porque em grande medida a crise de 

insustentabilidade é produto de uma falta de consciência sobre os impactos do modelo 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.globalreporting.org%2F&ei=muUpU8bxCciokQfj44CIDw&usg=AFQjCNFejgyrGspwBPhQiRzFuwZJQg-nBQ&bvm=bv.62922401,d.dmQ
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de vida atual. A falta de consciência, a indiferença e a apatia criam um cenário 

alarmante para o futuro. Justamente por isso, é importante repensar o lazer e suas 

possíveis contribuições para a sustentabilidade. 

 

Se entiende así que la resignificación del ocio desde una perspectiva 

transformacional y contrahegemónica puede ser uno de diversos 

elementos decisivos que colaboren y posibiliten la “re-evolución” de 

conciencias y prácticas que requerimos como humanidad, para 

acceder a otras formas de organización sociocultural humanizadas y 

que consideren la solidaridad como uno de sus principios básicos en 

el camino de la construcción de sustentabilidad. (ELIZALDE, 2014, 

p.98)  

 

Como sublinhado por Guattari (1990), a adoção de uma ética “ecosófica” em 

todas as esferas da vida, depende de reflexões e ações humanas sobre suas práticas e sua 

visão androcêntrica (centralidade do homem, enquanto gênero masculino) e 

antropocêntrica (que corresponde a uma centralidade do ser humano promovendo uma 

relação de dominação do meio ambiente). A mudança de tais paradigmas é urgente e 

necessária, devendo adotar uma relação dialética e dialógica entre reflexões, por meio 

de pesquisas, e também de ações, através de nossas práticas diárias. 

Ao considerar a natureza como “espaço de celebração”, Bruhns analisa a 

importância das experiências vivenciadas entre ser humano e meio ambiente, por meio 

de seu corpo. 

 

As experiências íntimas do corpo com a natureza, numa perspectiva 

subjetiva, expressam em alguns casos uma busca de reconhecimento 

do espaço ocupado por esse corpo na sua relação com o mundo, uma 

revisão de valores bem como um encontro muito particular do homem 

com ele mesmo [...] Essas experiências conduzem a uma 

aproximação, a um reconhecimento da natureza pelo qual nos 

conhecemos. (BRUHNS, 1997, p.136)  

 

E quais deveriam ser essas novas formas de praticar o lazer? Quais elementos 

novos poderiam ser considerados? 

De acordo com a percepção de alguns entrevistados, estabelece-se uma forma de 

aproveitar as experiências de lazer para desenvolver outras reflexões sobre o ser 

humano em sua relação com a natureza: 

 

Con el tema de los servicios ambientales, se pueden establecer 

servicios como el Ecoturismo que permitan en los momentos de ocio, 

recrearse, pero también reflexionar en torno a la relación ser - 

humano naturaleza. (Voluntário 7/Questionário)  
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Sí, son oportunidades para tomar conciencia sobre el asunto, más allá 

de que, como cualquier otra práctica social, estamos tratando de 

encaminarlas o llevarlas a cabo de forma que respondan a sus 

mandatos. (Voluntário 38/Questionário)  
 

Como indicam Bahia e Sampaio (2005, p.161): 

 

A busca de experiências de lazer em ambientes naturais tem se 

manifestado através do interesse por dois conteúdos culturais: 

atividades turísticas (Ecoturismo e Turismo de Aventura) e atividades 

físico-esportivas (esportes de aventura). Mas é preciso refletir em que 

lógica de valores tais atividades têm sido vivenciadas, na medida em 

que é possível romper com a lógica voraz do mercado; com a busca de 

“consumo exacerbado”; com a vivência alienada do lazer; com a 

busca de compensação e fuga da realidade; com o “uso” não 

sustentável da natureza; com a vivência de valores individualistas.  

 

Ecoturismo costuma ser uma experiência geralmente lembrada quando se tenta 

fazer a vinculação entre lazer e sustentabilidade, pois, muitas vezes suas práticas 

contemplam um misto de conscientização ecológica, aprendizagem informal e prazer. A 

exemplo a caminhada na mata, a observação de animais, o estudo científico, o ato de 

fotografar, o mergulho, entre outros, como indicam alguns entrevistados. 

 

Aquí en Colombia tenemos una actividad que se desarrolla y son 

agremiaciones muy organizadas en todos los departamentos del país, 

que es el tema de los encuentros de caminantes. Esos encuentros de 

caminantes, pues si bien hacen turismo, si bien hacen recreación, 

tiene un elemento que es que en la base para el desarrollo de esta 

actividad de turismo y recreación, que es la base natural. Entonces 

por regla general esas caminatas que a veces se hacen 

departamentales y otras veces se hacen nacionales, se hacen en 

lugares que tienen características que facilitan que las personas 

reconozcan la necesidad de conservación, la necesidad de la 

biodiversidad. Así como nosotros hemos tenido este año la posibilidad 

de tener el encuentro nacional de caminantes aquí, visitando las áreas 

de reserva que tiene el departamento y partes importantes de memoria 

histórica del país y que están aquí. También es el desarrollo que se 

puede tener, como les digo en esas posibilidades de que las personas 

reconozcan esta riqueza ambiental que nosotros tenemos y las 

posibilidades de recreación y turismo que eso genera. Pero sobre 

todo, que es las misma naturaleza que genera las posibilidades de 

ocio y de sano esparcimiento, de una manera, si se puede llamar así, 

bastante no programada, bastante espontánea y eso yo creo que es un 

elemento fundamental en el tema de ocio y recreación. Lo otro es ya 

las actividades que se desarrollan a nivel social, tal vez 

fundamentadas un poco más, si bien para garantizar algunos criterios 

de carácter económicos para poblaciones más, porque si lo 

garantizan. También hacen que las personas desarrollen mucho la 

creatividad y la posibilidad de las personas generar sus productos a 

partir de residuos, a partir de lo que nosotros denominamos 

tradicionalmente basura, desechos, pero que ellos utilizan en sus 
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productos que son bien interesantes y que socialmente son valorados. 

Entonces nosotros tenemos en casa aquí algo que es que este años nos 

dimos a la tarea de hacer el árbol ecológico más grande del mundo, 

en el tema de la navidad han empleado embaces de plásticos para 

construirlo, ya lleva más o menos unos siete u ocho metros de alto y 

ha sido construido solo con embaces plásticos. Socialmente también 

hay otras prácticas ligadas al tema de residuos, entre ellos muchos 

programas sociales que se vienen desarrollando en poblaciones 

vulnerables, como manifestaba antes. Los recursos que son 

recuperados, a través de la comercialización del aprovechamiento de 

residuos se canalizan hacia obra de beneficio social, de construcción 

de viviendas. También tenemos viviendas que son construidas en base 

a lo que se denomina aquí en Colombia ladrillos ecológicos, que 

básicamente se construyen a partir de botellas de plástico, que están 

llenas con los embaces de galletas o papitas, y con eso se rellenan. 

Todas esas prácticas son producto de la creatividad, del ingenio y de 

la necesidad social de general alternativas para el desarrollo, pero 

adicionalmente de poner su inteligencia y su imaginación al servicio 

de mejorar las condiciones sociales de los territorios que se habitan. 

(Voluntário 13/Entrevista)  

 

Caminatas ecológicas, también se llevan y se muestran cuáles son los 

atractivos. También Colombia, al igual que América Latina, tiene una 

gran biodiversidad. Entonces también se acostumbra a hacer mucho 

las caminatas ecológicas. Se ha fomentado mucho el ecoturismo, 

como una forma de acercar a esos ciudadanos, a esos habitantes a 

que conozcan más del respeto y del manejo de esos recursos 

naturales. […] Es fundamental que se pueda determinar un perfil de 

que prácticas de ocio y recreación se están llevando a cabo en y para 

el medio ambiente. Ese perfil es muy importante tenerlo, para 

identificar a partir de él las fortalezas y las dificultades, y con base en 

ellas generar un plan de acción que me permita crear nuevas 

estrategias de ocio y recreación que fortalezcan esa sustentabilidad. 

(Voluntário 19/Entrevista)  

 

Wearing e Neil (2001) afirmam que existem quatro aspectos que caracterizam 

uma atividade como ecoturismo: a) o deslocamento de uma pessoa para um lugar 

diferente de sua vida cotidiana; b) lugar este baseado na natureza; c) tendo como 

princípios básicos a ideia de conservação; d) e a função educativa. Fatores que facilitam 

a resposta de muitos entrevistados. 

Essa visão mais acurada também é frisada por Bahia e Sampaio (2005) a respeito 

do lazer quando apontam o seguinte: 

 

O Lazer, como manifestação humana e direito inalienável das pessoas, 

traz em seu bojo possibilidades de contestação e mudança de valores, 

que expresso através de ações culturais, pode possibilitar a 

transformação do estilo de vida das pessoas. Mas para isso é preciso 

compreendê-lo, não como um instrumento de dominação e de 

alienação, que impede a visão crítica das pessoas e camufla a 

realidade e os conflitos sociais existentes na sociedade, e sim como 
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uma perspectiva de outras vivências modificadoras de valores e 

atitudes (p.161).  

 

Entendido a partir desse olhar, o lazer pode mostrar-se paradoxal e expressar 

tensões, contradições e desafios existentes nas pessoas e nas sociedades atuais, como 

destacam Gomes e Elizalde (2012, p.128-129): 

 

O lazer é um fenômeno que dialoga com o contexto e, por isto, é 

vulnerável e apresenta ambiguidades e contradições. Assim, o lazer 

pode tanto expressar formas de reforçar as desigualdades, injustiças, 

alienações e opressões sociais, como representar uma possibilidade de 

liberdade e dignificação da condição humana. Essa consideração 

ressalta a necessidade de valorizar o potencial crítico, 

transformacional e criativo do lazer. 

 

Aprofundando o anteriormente destacado e abrindo outras perspectivas de 

análise, uma resposta salientou a recreação como um direito fundamental. 

 

Es claro que todos los seres humanos necesitamos espacios y tiempos 

para la recreación ya que siendo un derecho fundamental permite el 

fortalecimiento de espacios familiares y la construcción de una 

conciencia colectiva frente al cuidado de los recursos que quedarán 

para el futuro; es decir, sólo si conocemos lo que tenemos 

aprenderemos a cuidarlos y a fomentar su disponibilidad para el 

futuro. (Voluntário 28/Questionário)  

 

Segundo Athayde (2013), o lazer ocupa um lugar de colaboração para com o 

conjunto dos direitos sociais. Sendo assim, se fosse solicitado para distintas pessoas que 

mencionassem quais são os direitos sociais, o mais provável é que a maioria delas não 

indicaria o lazer. Esse fato fala do lazer como um direito de segunda ordem ou de menor 

relevância. Mas isso não impede destacar o fato de que o lazer vem ganhando relevância 

e protagonismo na sociedade brasileira e mundial. 

Em contrapartida, em meio à rotina extenuante de trabalho, a população nem 

sempre percebe a importância que o lazer tem em suas vidas e não o relaciona como um 

direito básico de cidadania. Essa constatação foi registrada no livro “Festa no Pedaço”, 

escrito por Magnani (2003), no qual o autor esclarece que a “ressonância social” do 

lazer é bastante diferente daquela que trata os outros aspectos da vida cotidiana, ditos 

como “sérios”. O que demonstra dois fatos interessantes: um, a discriminação ainda 

latente sobre o tema lazer; e o outro, que as pessoas vivenciam o lazer, e este possui 

importância em suas vidas, mas muitas vezes não identificam o que fazem como lazer. 

Nesse sentido, considera-se importante desconstruir a argumentação, já 

naturalizada, que localiza o lazer neste lugar inferior. Sem dúvida o lazer enquanto 
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direito social é tão importante como qualquer outro direito, o que deve ser assumido 

como um desafio para sua ressignificação. 

Além de sua presença em constituições e legislações de vários países latino-

americanos onde é entendido como um direito social, sua ressignificação é um desafio 

pendente, porque, como salientam Gomes e Elizalde (2012), nossas realidades são 

fortemente marcadas por exclusões de distintas naturezas, que equivocadamente mudam 

o sentido do lazer ao vê-lo quase exclusivamente como privilégio, “em vez de ser 

reconhecido como uma necessidade humana fundamental que, em muitos países, é 

tratado como um direito social, constituinte da cidadania. (p.130) 

É possível identificar a falta de tempo para o lazer, algo que reflete muito o 

estilo de vida atual, marcado pela intensificação das atividades cotidianas, correria, 

afobação e pressa. O que é válido principalmente para as pessoas que vivem em 

megacidades, em territórios urbanos e com pouco acesso a tempos e espaços que 

seguem outras lógicas que dialogam com a natureza. Muitas vezes, tudo isso empobrece 

a qualidade de vida de quem está imerso nessa situação, ficando comprometida a 

qualidade do seu tempo/espaço e de suas vivências de lazer. 

 

Uno de los problemas ambientales actuales es la velocidad a la cual 

la sociedad pretende vivir. El tiempo dado para el ocio y la 

recreación no es equitativo, ni comprendido como parte esencial del 

desarrollo del ser, lo cual potenciaría también su hacer y su saber. 

(Voluntário 8/Questionário)  

 

É importante considerar, também, o papel do poder público nesse contexto. 

 

Desde el punto de vista social, los gobiernos deben adecuar sus 

espacios para que la sociedad pueda realizar sus actividades de ocio/ 

recreación. Desde lo ambiental, los gobiernos, la sociedad, los 

empresarios y todos los grupos de interés deben adecuar espacios 

naturales para la recreación, como una forma de mejorar la calidad 

de vida de las personas. (Voluntário 27/Questionário)  

 

Outro tema que vem ganhando relevância atualmente foi ressaltado por alguns 

voluntários que estabeleceram um vínculo entre sustentabilidade ambiental e 

responsabilidade social empresarial: 

 

[…] la responsabilidad social empresarial conserva espacios verdes 

para la recreación, y a la vez son tomados como hobbies del arte; que 

ambos propenden a una sostenibilidad en el tiempo. (Voluntário 

16/Questionário)  
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A pesar de que muchas de las empresas que promueven el descanso y 

la recreación, han incluido dentro de sus planes la parte ecológica, el 

manejo de los residuos generados, me parece que falta mucha cultura 

ciudadana (digo por lo que veo en la región donde vivo) y esto no 

contribuye a que se actué de manera consciente en cuanto a la 

problemática ambiental que tenemos ya avanzada. (Voluntário 

25/Questionário)  

 

Embora sejam considerações importantes, nem sempre é possível visualizar 

todas as potencialidades que a responsabilidade empresarial tem, especialmente 

considerando a necessidade de aprofundar as contradições que permeiam e incidem 

sobre esse campo. Na compreensão de alguns participantes da investigação, a relação 

entre lazer e responsabilidade social é vinculada de forma mais direta com a temática do 

voluntariado. 

 

Si, el trabajo voluntariado es una forma de lograrlo, específicamente 

realizando trabajo voluntariado en proyectos de desarrollo es una 

alternativa muy válida. (Voluntário 17/Questionário)  

 

Falta mucho impulsar programas voluntariados que promuevan este 

tipo de prácticas. (Voluntário 19/Questionário)  

 

Ampliando o olhar, um tema que foi abordado por alguns respondentes do 

questionário diz respeito à importância de considerar o lazer na perspectiva do consumo 

que, cada vez mais, ele implica. 

 

Claro que sí, porque el uso de medios de transporte, aparatos 

electrónicos, u otros equipos usados para el ocio y la recreación que 

consuman combustible o que simplemente sean cambiados 

frecuentemente para satisfacer un placer implica una huella ecológica 

alta. Además muchas veces se consumen videojuegos, se adquieren 

objetos y se cambian sólo por estar en la moda o tener las últimas 

tendencias. (Voluntário 6/Questionário)  

 

Si, tal como está concebido el ocio, se constituyen en acciones 

enmarcadas en el consumo individual sin una ética ambiental. 

(Voluntário 29/Questionário)  

 

Toda actividad humana tiene un impacto en el ambiente, tal como el 

resto de actividades, la recreación puede ser de alto impacto al 

ambiente y no sustentable en el tiempo. De por sí tiene una relación 

directa con la falta de sustentabilidad en nuestras actividades. 

Considero que si uno considera a la sustentabilidad en las actividades 

normales, también se la considerará para las actividades de ocio. 

(Voluntário 37/Questionário)  

 

Certamente, as diversas formas como se vive o lazer deixam marcas no meio 

ambiente, que também podem ser chamadas de “pegadas ecológicas”. Esses impactos 
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ou marcas não serão, necessariamente, visíveis – por isso, muitas vezes são 

negligenciados. 

De certa forma, esses impactos ou pegadas ecológicas dizem muito sobre quem 

são as pessoas, sobre o seu nível de consumo, estilo de vida e tipo de sociedade que 

formam. Esses impactos também podem expressar o tipo de lazer que se vive e, 

paralelamente, expressar tensões, contradições e desafios existentes nas sociedades 

atuais. Afinal, a crise ambiental e social responde a um modelo de sociedade baseado no 

hiperconsumo e em uma exploração desmedida dos recursos naturais, o que se reflete na 

desconsideração da vida em geral. 

Como destaca Lipovetsky (2007, p.36), na época do hiperconsumo em que se 

vive atualmente 

 

[...] queremos objetos para viver, mais do que objetos para exibir; 

compramos isto ou aquilo não tanto para ostentar, para evidenciar uma 

posição social, mas para ir ao encontro de satisfações emocionais e 

corporais, sensoriais e estéticas, relacionais e sanitárias, lúdicas e 

recreativas. 

 

Seguindo outra perspectiva de discussão, Solomon (2011, p.43-44) chama a 

atenção para o fato de que, “muitas vezes, as pessoas compram produtos não pelo que 

eles fazem, mas pelo que eles significam”. A partir desse entendimento, “o objeto perde 

a finalidade objetiva e a respectiva função, tornando-se [...] termo de todas as 

significações” (Baudrillard, 2008; p.146). Assim, o lazer pode tornar-se um produto de 

mercado privilegiado para satisfazer a sede de identidade diferenciadora de 

significações relevantes que entreguem sentido as vidas das pessoas. 

Bauman (2008) complementa e enriquece esse debate quando esclarece que a 

sociedade de consumidores representa o tipo de organização social que promove, 

incentiva ou reforça a eleição de um estilo de vida e uma estratégia existencial 

consumista, e rejeita todas as opções culturais alternativas. O autor destaca a ideia de 

que esta é uma sociedade em que: 

 

[...] adaptar-se aos princípios da cultura do consumo e segui-los 

estritamente é, para todos os fins e propósitos práticos, a única eleição 

aprovada de maneira incondicional. Uma eleição viável e, por tanto, 

possível – e uma condição de afiliação. (p.71)  

 

Ligado à reflexão anterior, é significativo que uma resposta tenha enfatizado, em 

parte, o clássico preconceito que existe frente ao “ocio”, ao ser este entendido como 

algo pouco produtivo ou improdutivo. Assim o ocio/lazer passa a ser entendido quase 
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como um vício que deve ser superado para alcançar uma sociedade desenvolvida. O 

que, do ponto de vista desta pesquisa, expressa algo essencial a ser repensado. 

 

El ocio lo veo como algo poco productivo, mientras la recreación es 

parte importante dentro del desarrollo humano y social, en el cual 

ayuda a valorar la vida y a la distención de sus problemáticas, a 

través de él se puede interactuar con otras personas. (Voluntário 

14/Questionário)  

 

Identificar a presença do preconceito frente a tudo aquilo que é considerado 

improdutivo é muito importante por todas as implicações e relações que podem ser 

estabelecidas com a tentativa da insustentabilidade. 

A partir do olhar capitalista o mais importante é crescer economicamente, ter 

lucro, ser produtivo, relegando o lazer a um segundo nível de importância. Sendo assim, 

em seu extremo o lazer, entendido como ociosidade, pode chegar a ser entendido como 

um vício que se deve combater e exterminar. É justamente nesse momento que aparece 

a recreação como um dispositivo que auxilia na reposição da força de trabalho perdida. 

 

Desde aquí surge la pregunta ¿Cuál será la razón de que se hable de 

recreación o tiempo libre y no de ocio? Creo que esto se debe a que la 

recreación representaba lo recomendable, y el ocio, en cambio, 

representaba lo prohibido y lo penalizado. (ELIZALDE, 2010, p.442)  

 

A forma de compreender o lazer (ocio) tem muita importância pois expressa 

nosso alhar do mundo e, neste caso, mostra a matriz ideológica de base no insustentável 

modelo capitalista atual, onde “mais equivale a melhor”. Portanto, onde o crescimento 

econômico será entendido como sendo sempre positivo, sem considerar os custos 

ambientais e sociais deste mesmo. Então a lógica produtivista e economicista atual 

(curta de vista) termina fazendo que se imponha a ideia de que crescer será sempre algo 

bom e útil para o desenvolvimento das sociedades. 

 

[…] la humanidad está ligando el ocio con el consumo. Inclusive la 

alegría y la felicidad con el consumo. Incluso ahí viene un 

componente de conflicto que se está generando fuertemente y se está 

generando una corriente, como un minimalismo extremo, es decir 

poder disfrutar de las cosas sin necesidad de consumir, sin necesidad 

de destruir. O que si el consumo es mínimo, incluso que sea renovable 

y sustentable. (Voluntário 9/Entrevista)  

 

Esse depoimento é muito importante no sentido de indicar um outro olhar a partir 

do qual abordar a sustentabilidade, vinculado às ideias do decrescimento (LATUOCHE, 

2009). Se parte da hipótese de base de que o crescimento econômico – entendido como 
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o aumento constante do Produto interno Bruto (PIB) – não é sustentável para o 

ecossistema global mundial, e justamente é uma das principais causas da 

insustentabilidade ambiental, social e econômica. Estas ideias são radicalmente opostas 

ao pensamento econômico hegemônico vigente, segundo o qual a melhoria do nível de 

vida seria decorrência do crescimento exponencial da economia. A partir de uma 

perspectiva crítica, é útil esclarecer que o estado de não sustentabilidade global é o 

resultado de ações humanas que diariamente seguem se realizando. Esses 

comportamentos, atuais e passados, respondem à formação, consolidação e 

intensificação de um modelo de sociedade industrial e urbanizada que se apresenta 

como superior, tendo que ser adotado e seguido em tudo o mundo. Algo que sem dúvida 

será a falácia central do atual sistema capitalista. (ELIZALDE, 2011) 

É bom relembrar que a ideia da insustentabilidade do modelo de desenvolvimento 

atual é relativamente recente e tem constituído surpresa para muitos. Antes existia uma 

visão na qual a natureza era praticamente ilimitada e sendo possível centrar a atenção 

em nossas necessidades sem preocupar-se com as consequências ambientais e 

ecológicas disso. A partir desta perspectiva outra crítica, o crescimento não pode 

continuar indefinidamente em um mundo finito. Neste sentido é de suma importância 

diferenciar e destacar que nunca serão sinônimos desenvolvimento sustentável e 

crescimento sustentável (ELIZALDE, 2008). 

Como afirma Daly (1991, 1997), o crescimento é tão somente o incremento 

quantitativo da escala física; enquanto o desenvolvimento é a melhora qualitativa ou o 

desdobramento de potencialidades. Por isso, sendo a economia humana um subsistema 

de um ecossistema global maior que não cresce, embora se desenvolva, está claro que o 

crescimento da economia não é sustentável em um período permanente e de larga 

duração. O crescimento refere-se aos objetos, enquanto o desenvolvimento refere-se às 

pessoas (ELIZALDE, 2011). 

Nesse sentido, sem dúvida, a maioria das respostas enuncia entendimentos do 

lazer como algo positivo em sua vinculação com a sustentabilidade. 

 

Si. Más ocio/recreación implica más sustentabilidad. (Voluntário 

36/Questionário)  

 

Claro, el ocio es parte de la sustentabilidad ideológica del hombre. 

(Voluntário 9/Questionário)  
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Ampliando essa análise a partir de uma perspectiva distinta, algumas respostas 

fazem uma vinculação da temática do turismo com a sustentabilidade, algo que fica 

expresso nos seguintes depoimentos: 

 

Si bien entiendo que todavía hay discusiones respecto a qué es la 

sustentabilidad y cómo se hace presente en la gestión, desde el ámbito 

del turismo hay una preocupación por incorporar esta noción con 

vistas la protección de aspectos naturales (y culturales) de los 

destinos. (Voluntário 39/Questionário)  

 

Si. Muchas actividades como: turismo ecológico, películas o 

canciones relacionadas con el tema ecológico, historietas, pinturas, 

caricaturas, etc., contribuyen a la sensibilización ambiental. 

(Voluntário 44/Questionário)  

 

Assim como na esfera do lazer, as vivências desencadeadas pelo turismo 

também variam de acordo com cada pessoa, sociedade e época, podendo impactar o 

espaço visitado desde uma simples condição (quando adequado aos aspectos locais) até 

a destruição em larga escala (muitas vezes desencadeada pelo dito turismo de massa). 

Afinal, como salienta Burns (2002), o turismo não é feito apenas de demandantes 

(turistas) e ofertantes (intermediários, fornecedores, prestadores de serviços), mas 

também das características do destino (como a sua história, sua acessibilidade, seus 

moradores) e os inúmeros impactos concernentes à atividade. 

Pelo que foi exposto neste tópico, os resultados da pesquisa evidenciaram 

algumas das diversas perspectivas a partir das quais se pode pensar o lazer em sua 

contribuição para a sustentabilidade e os desafios ambientais do presente. Como visto, 

os vínculos entre lazer e sustentabilidade ambiental ainda não foram suficientemente 

sistematizados e aprofundados. 

De acordo com alguns voluntários da pesquisa, o ecoturismo e a educação 

ambiental são iniciativas relevantes quando se tenta vincular lazer/ocio, meio ambiente 

e sustentabilidade. É preciso ter cautela quanto ao ecoturismo pois, apesar do discurso 

oficial sobre seus benefícios e avanços, ainda existem limitações e práticas equivocadas 

no desenvolvimento desse segmento no Brasil e na América Latina, gerando falta de 

credibilidade quanto à sustentabilidade divulgada. Paralelamente, também é importante 

ter clareza que, apesar de já existirem teorias e estudos críticos e contextualizados sobre 

educação, lamentavelmente, os mesmos estão longe de ser aplicados nas práticas 

educacionais, seja na chamada educação formal, na informal ou até mesmo na “não 

formal”. Portanto, a dívida com este vínculo permanece pendente. 
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Neste sentido, as contribuições que o lazer pode gerar para os desafios da 

sustentabilidade podem ser muitas. Mas não se pode olvidar que as problemáticas 

ambientais e sociais, ao invés de diminuírem, aumentam gradativamente nas sociedades 

atuais, o que é um grande desafio que precisa ser considerado cotidianamente por todas 

as pessoas, e não somente por estudiosos do assunto. 
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9 – Conclusões 

 

Esta pesquisa procurou investigar se o lazer é uma temática abordada em 

programas de pós-graduação latino-americanos em sustentabilidade e meio ambiente 

que integram a Rede CLACSO, verificando como essa abordagem vem acontecendo, ou 

poderia ser desenvolvida. Buscou conhecer, também, as compreensões de lazer e 

sustentabilidade de professores, estudantes e colaboradores dos programas de pós-

graduação que contribuíram com a investigação, além de pesquisar se o lazer pode 

colaborar com a sustentabilidade e com os desafios ambientais do presente.  

Considerando as compreensões de lazer/ocio dos participantes da pesquisa, as 

análises evidenciaram distintas formas de entendê-lo, sendo perceptível uma variedade 

de sentidos e significações. De acordo com as interpretações do grupo, o lazer/ocio foi 

compreendido majoritariamente como algo oposto e diferente do trabalho e das 

atividades rotineiras. Foi reafirmada, indiretamente, a relação entre trabalho e lazer pela 

perspectiva do descanso. Nessa visão, o lazer cumpriria o papel de restituir a força para 

o trabalho, possibilitando o cumprimento das obrigações laborais e da produtividade. 

Tais considerações revelam como é tradicional, tanto na vida cotidiana como no 

âmbito da produção acadêmica, atrelar o lazer ao trabalho, o que precisa ser repensado 

nos contextos atuais. Problematizando as interpretações que reforçam a oposição 

trabalho e lazer, é importante considerar que a vida cotidiana não é composta por 

dimensões neutras e desconectadas, uma vez que trabalho e lazer integram a mesma 

dinâmica social e constituem relações dialéticas e dialógicas – principalmente na 

contemporaneidade, onde o avanço das novas tecnologias da comunicação e da 

informação desafiam as tradicionais percepções de tempo e de espaço. 

Além de compreender o lazer no bojo das relações constituídas com o trabalho, 

os voluntários da pesquisa lançaram mão de variadas categorias para enunciar suas 

compreensões de lazer/ocio (tempo, atitude, atividade e espaço), seja priorizando um 

único aspecto, ou fazendo variadas combinações entre eles. 

O lazer/ocio foi mencionado por algumas pessoas como um vício, algo banal ou 

como nada fazer, revelando que essa palavra ainda é carregada de conotações negativas 

na região latino-americana por ser visto como algo improdutivo. Esse sentido pejorativo 

do ocio também apareceu em algumas respostas e precisa ser repensado urgentemente 

no contexto latino-americano pelas razões citadas no decorrer deste Relatório. Vale 
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ressaltar, também, que alguns enfatizaram a importância do lazer/ocio como práticas 

“saudáveis” e “positivas”. 

Por outro lado, foi mencionado em alguns poucos questionários que lazer/ocio e 

recreação constituem um direito de cada pessoa. Apesar da importância desse debate 

especialmente no contexto latino-americano – por ser marcado por desigualdades 

sociais preocupantes –, esse aspecto não foi contemplado nas respostas da maioria dos 

respondentes. 

A diversidade de olhares sobre o lazer/ocio identificada na pesquisa salienta a 

necessidade de resignificar as categorias conceituais com as quais ele pode ser 

interpretado e percebido no mundo social, uma vez que existe uma multiplicidade de 

possibilidades para se compreender esse fenômeno. 

Sendo assim, na América Latina, muitas conceptualizações e compreensões de 

lazer/ocio e recreação vem mudando e sendo aprofundadas, mas, ainda existe uma 

“dívida” – se é que pode ser chamado assim – no sentido de socializar esses 

conhecimentos e de gerar debates que permitam abrir novas perspectivas de análise para 

essa temática. 

 No que tange às compreensões acerca de meio ambiente, foi identificada uma 

associação difusa envolvendo os termos crescimento, desenvolvimento, 

desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Tendo como base o aumento, quase que 

exclusivamente do setor econômico, o crescimento atrela os preceitos do modelo 

capitalista que vigora em grande parte do planeta, criando a sensação de que é possível 

um crescimento exponencial mesmo em um mundo finito. Esse aspecto foi criticado 

pelos voluntários, que preferem tratar do termo sustentabilidade agregando a ideia de 

que o crescimento precisa ser repensado para que os recursos existentes não fiquem 

escassos e/ou não prejudiquem as gerações presentes, nem as futuras, em vista de um 

mundo mais promissor. 

Ao abordar o tema dessa forma, foi possível constatar que muitos voluntários 

assimilaram ideias contidas no Relatório Brundtland, apesar de haver ressalvas por 

certos conteúdos desatualizados nesse documento. A partir desse entendimento, a 

palavra “desenvolvimento” começou a ganhar espaço nas discussões sobre o assunto, 

trazendo outros pilares como o aspecto ecológico e o social, sem, contudo abandonar o 

forte preceito econômico como grande indutor de bem estar social. 

 Apesar de que inúmeras nomenclaturas e classificações podem muitas vezes 

trazer outros caminhos e empecilhos à causa, fica evidente que tais ações acabam 
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gerando reflexões e planejamentos para que ações mais eficazes e condizentes com as 

exigências do novo mundo se perpetuem. 

Nesse sentido, algumas generalizações acabam servindo de base ao 

desenvolvimento sustentável, sem, no entanto, desconsiderar o contexto específico de 

aplicação das ideias e planos. Por isso a consideração de que trabalhar em prol desse 

tipo de desenvolvimento exige cada vez mais a polivalência, tanto de profissionais multi 

e interdisciplinares, quanto de voluntários, residentes e órgãos públicos. Generalizações 

que não escapam de diversidades, controvérsias e polêmicas, como se sucedeu ao se 

perguntar aos pesquisados o entendimento sobre sustentabilidade e desenvolvimento 

sustentável. Em muitos casos, ambos os termos foram assimilados como sinônimos ou 

similares. 

O próprio termo desenvolvimento sustentável carrega em si uma contradição: a 

de passar uma ideia simultânea de abrangência (abordando política, economia, 

sociedade, etc) e um conceito mais específico (sobre organismo, território e um 

pensamento biológico). Além disso, existe sempre o peso de colocar o ser humano 

como centro das considerações, marcando uma postura antropocêntrica. 

Nesse tipo de entendimento, quando em momentos de crise, o ser humano 

sempre acaba recebendo maior atenção do que a natureza, reforçando um tipo de visão 

que perpetua a crença de um desenvolvimento danoso, pautado no crescimento 

unilateral, no consumismo, na concentração de riquezas e distribuição de pobrezas. E 

esse tipo de crítica ao modelo adotado atualmente foi encontrado na pesquisa realizada, 

mas de forma pontual e pouco aprofundada. 

Percebeu-se, nos relatos dos voluntários, a necessidade de ampliar o 

comprometimento com o presente e o futuro do mundo, direcionada e baseada em 

valores como o respeito, o equilíbrio, uma filosofia mais conjuntiva que concentradora 

de condições e vantagens e a equanimidade das relações entre flora e fauna (incluindo aí 

o ser humano). 

Nesse sentido, mostra-se a relevância de considerar o tempo de planejamento e 

de ações tendo como referência também o tempo da natureza, uma vez que o curto, 

médio e longo prazos humanos são bem diferentes daqueles medido pelo restante do 

meio ambiente: em alguns casos menores (como de animais diversos) e em outros casos 

maiores (como algumas plantas, ecossistemas e matérias orgânicas e inorgânicas). 

Assim, é notório o exemplo do Equador ao elevar a Natureza como sujeito de 

direito, estando presente em um documento constitucional do país. E também de 
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considerar de forma balanceada oito critérios para o desenvolvimento planetário de 

maneira sustentável e holística, a saber: o social, o cultural, o ecológico, o ambiental, o 

territorial, o econômico, o político nacional e internacional. 

Outra contribuição da pesquisa na parte sobre sustentabilidade refere-se ao 

desafio do desenvolvimento, que precisa ser assumido como responsabilidade não 

somente de centros de informação, de pesquisa e extensão, concentrados muitas vezes 

nos grandes centros urbanizados, uma vez que possui caráter transversal em todos os 

territórios e espaços considerados. Claro que relevando as características peculiares a 

cada espaço e o poder de decisão de cada ser humano. 

Também, há que relembrar a possível contribuição que a esfera do lazer pode 

fornecer para a sustentabilidade quando instiga a diminuição do consumismo e propicia 

o repensar quanto à importância de bens materiais. Com isso, torna-se fundamental 

priorizar vivências que enfatizem o relacionamento entre os seres vivos, como sugere o 

turismo ecológico ou ecoturismo. Essas propostas pretendem ser alternativas ao 

desenvolvimento vigente, mas, quando são reduzidas a modismos, acabam perdendo sua 

capacidade crítica. 

Além do que foi tratado anteriormente, esta pesquisa buscou, também, investigar 

se a temática do lazer (ocio/recreación) é abordada em programas latino-americanos de 

pós-graduação em sustentabilidade ambiental, procurando entender de que maneira é 

tratada. A abordagem é feita, mas não é facilmente percebida, o que se expressa na 

pouca presença da temática do lazer/ocio/recreación nos programas de pós-graduação 

pesquisados de acordo com o que foi registrado nos questionários, reforçando as 

limitações existentes entre os campos do saber aqui abarcados. Contudo, apesar da baixa 

relação inicial, as entrevistas mostraram uma percepção diferente, e, também, mais 

abrangente. 

Isso indica que tal relação não se estabelece de forma automática e instantânea, 

até porque são poucos os vínculos divulgados entre essas áreas, seja na mídia, no meio 

acadêmico, no meio profissional, entre outros. O que mostra a necessidade de inserir a 

temática do lazer no âmbito acadêmico em geral e especificamente em programas de 

pós-graduação em sustentabilidade e meio ambiente, por acreditar que os estudos e 

pesquisas do lazer podem fazer uma contribuição significativa para este campo multi-

inter-transdisciplinar. 

Entretanto, à medida que se possibilita às pessoas um tempo para reflexão e uma 

metodologia mais aprofundada como as entrevistas semiestruturadas, outras 
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possibilidades são vislumbradas. O despertar de uma ideia geralmente leva a outras, 

criando novas associações e assim uma percepção diferente. Toda nova leitura da 

realidade potencialmente abre outros olhares sobre esta, o que permite mudar o foco e 

desenvolver novas leituras, criativas e divergentes sobre as formas de perceber o mundo 

e nosso lugar em ele. 

Uma das reflexões levantadas foi a de averiguar se a esfera do lazer deve ser 

vista apenas pelo viés do trabalho (produtividade, lucratividade, demarcações mais 

racionais, complexidade...) ou se é possível despertar seu potencial (possibilidade de 

mudanças, estimulador de novas visões, simplicidade, convivência mais harmoniosa 

entre as pessoas, tempo de descanso, de diversão e de pesquisa). 

Assim, evidencia-se a relevância de realizar pesquisas desse tipo, pois ajuda a 

todos os envolvidos a refletirem sobre algo que antes não era questionado. Além disso, 

como não são facilmente perceptíveis tais vínculos, mais oportunidades de novos 

estudos são possíveis nesses campos de conhecimento, estudos, pesquisas e 

intervenções. 

Isso mostra que só porque algo não é tradicional não significa que não merece 

ser pesquisado. Fato que é ainda mais relevante no meio acadêmico, que busca novas 

formas de compreender e estar no mundo, visando uma mudança para melhorar a vida 

das pessoas e para a almejada sustentabilidade. 

Nesse sentido, a educação ambiental se mostrou uma área próxima e fácil de 

assimilar junto ao lazer, que podem trabalhar juntar em prol do ideal de sustentabilidade 

por possuir características como o prazer, a dinamicidade e espaço natural. Além disso, 

inúmeras outras afinidades foram identificadas entre lazer, sustentabilidade e meio 

ambiente, dentre as quais pode ser citado o turismo como um importante tema de 

fronteira. O assunto não foi exposto pelos pesquisadores no início da pesquisa, mas, foi 

elemento amplamente enfatizado pelos voluntários. Talvez porque turismo e lazer, bem 

como turismo e sustentabilidade têm relações estreitas, fáceis de serem identificadas na 

vida cotidiana das pessoas, apesar de serem áreas complexas de serem delineadas. 

Entretanto, turismo e suas ramificações (ecoturismo, agroturismo, turismo 

ecológico, turismo de aventura...) apresentam contradições de sentidos e ações, em 

grande parte, por causa do sistema econômico a que estamos expostos, induzindo mais 

problemas que soluções. Isso acaba por contribuir com a ideia de que teoria e prática 

não se mesclam. Ademais, a pesquisa confirmou que: 
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a) há uma escassez de profissionais da área ambiental capacitados ou com 

interesse em lidar com a temática do lazer; 

b) lazer-sustentabilidade-meio ambiente não costumam ser percebidos, a 

princípio, como temáticas de relações estreitas, não estimulando o desenvolvimento de 

trabalhos acadêmicos com esse enfoque;  

c) até então, existe pouca troca de ideias entre essas áreas de estudos e outras 

disciplinas e programas de pós-graduação; 

d) não é que a temática ambiental tenha uma ênfase muito grande ou é levada 

mais a sério, acontece que o tema lazer por vezes é encarado como de algo não tão 

relevante; 

e) não foi possível averiguar se há pouca demanda do mercado de trabalho no 

sentido de que os profissionais da área manejem e atuem com a temática do lazer; 

f) pelo menos no contexto estudado, a terminologia “lazer” (ocio em espanhol) 

tenha baixa ressonância social e acadêmica, talvez por não ser uma atividade tão 

considerada economicamente como o turismo. 

Levando em consideração essas fragilidades, a pesquisa investigou as potenciais 

contribuições do lazer para a sustentabilidade e os desafios ambientais do presente. 

Aprofundando a ideia do lazer como uma possibilidade privilegiada para viver 

experiências significativas e que colaborem com o desenvolvimento pessoal e social, 

alguns autores fazem uma conceptualização do lazer como tendo a chance de gerar um 

pensamento crítico e questionador frente ao status quo (GOMES; ELIZALDE, 2012). 

Nessa mesma linha, Marcellino (1987) fala do lazer como tendo a possibilidade 

de gerar valores questionadores da sociedade e da estrutura social vigente e como um 

tempo privilegiado para a vivência de valores que colaborem com a mudança da ordem 

moral e cultural vigente. 

Mas essas ideias, em geral, não estão inteiramente desenvolvidas, evidenciando 

que os vínculos entre lazer e sustentabilidade ambiental ainda não foram 

suficientemente sistematizados e aprofundados. O que fica mais em evidência no 

sistema de educação formal (escolar), onde as sustentabilidades ainda não são 

incorporadas como tema transversal no currículo educativo. Tampouco o lazer é 

considerado como ferramenta pedagógica-educativa e como temática de estudos 

(educação pelo lazer e para o lazer). 

Exceções são dirigidas a casos específicos, como o ecoturismo e a educação 

ambiental, que, de acordo com alguns voluntários que participaram da pesquisa, 
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costumam ser facilmente relacionados quando se tenta vincular lazer/ocio, meio 

ambiente e sustentabilidade. Mas é preciso ter cautela quanto ao ecoturismo pois, apesar 

do discurso oficial sobre seus benefícios e avanços, ainda existem limitações e práticas 

equivocadas no desenvolvimento desse segmento no Brasil, na América Latina e em 

todo o planeta, gerando falta de credibilidade quanto à sustentabilidade divulgada. 

Percebe-se este fato nas palavras de Seabra (2001): O caráter sócio-desenvolvimentista 

do ecoturismo permeia os projetos oficiais e os discursos políticos, sem contudo 

alcançar e envolver as comunidades tradicionais que habitam as unidades de 

conservação, sendo estas tragadas por uma política oficial massificante, travestida de 

autossustentável. 

Além da falta de articulação e envolvimento de comunidades tradicionais 

residentes em áreas onde são implantados projetos de turismo, nota-se uma preocupação 

crescente quanto ao aspecto relacionados com o “uso” da natureza como “mercadoria” e 

a consequente devastação ambiental. Muitos dos erros cometidos no modelo econômico 

vivido na sociedade – lucro, ganância, degradação –, estão sendo cometidos no 

Turismo, diminuindo sua credibilidade (MENEZES; CORIOLANO, 2002). 

Serrano (2000, p.16) também enuncia suas preocupações quanto à prática 

equivocada deste segmento: [...] o ecoturismo vem perdendo sua capacidade de crítica 

às formas tradicionais de organização das viagens para as massas, pois passou 

igualmente a empacotar com ‘embalagens recicláveis’, é certo, natureza e subjetividade, 

disponibilizando-as para um consumo rápido e fácil. 

Portanto, é necessário pensar no desenvolvimento do turismo, voltado à efetiva 

busca da sustentabilidade, promovendo o envolvimento da população local no 

planejamento participativo dos projetos a serem implantados na região em questão, o 

desenvolvimento econômico da região, o respeito aos ecossistemas locais e o respeito às 

formas de manifestação cultural da população local. Além disso, é preciso que o Poder 

Público se comprometa em desenvolver estratégias para a implementação de políticas 

de turismo e elaboração de planos de manejo de áreas naturais protegidas, dialogando e 

envolvendo o setor privado e a população residente nas áreas onde estas deverão ser 

implementadas (BAHIA, 2005).  

Paralelamente, ao pensar o lazer em sua vinculação com a aprendizagem e com a 

educação é importante ter clareza que, apesar de já existirem teorias e estudos 

desenvolvidos sobre isso, lamentavelmente, os mesmos estão longe de ser aplicados nas 
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práticas educacionais, seja na chamada educação formal, na informal ou até mesmo na 

“não formal”. Portanto, a dívida com este vínculo permanece pendente. 

Por sua vez, Marcellino (1987, p.63-64) entende que: [...] só tem sentido falar 

em aspectos educativos do lazer, se esse for considerado [...] como um dos possíveis 

canais de atuação no plano cultural, tendo em vista contribuir para uma nova ordem 

moral e intelectual, favorecedora de mudanças no plano social. 

Mudança que, como visto na pesquisa, pode ser trabalhada sob diversos eixos, 

como a ressiginificação do ato de consumir, tão exagerada e desigual, inclusive no 

universo do lazer. Assim, acrescentando mais algumas reflexões a esse debate, destaca-

se o que Terezani et al (2013, p.17) postulam: “O lazer é entendido como espaço de 

resistência, de possibilidade de formação de novos valores, questionadores da 

sociedade. Portanto, sua vivência e importância nos dias atuais são enfatizadas a partir 

do plano cultural (superestrutura), como um dos instrumentos de mudanças, apesar das 

limitações estruturais (infraestrutura) encontradas em nossa realidade.” 

Neste sentido, as contribuições que o lazer pode gerar para os desafios da 

sustentabilidade podem ser muitas. Mas tudo isso não pode ser entendido como um 

caminho já definido e avançado – contrariamente ao esperado, os desafios são cada dia 

maiores. Porque as problemáticas ambientais e sociais, ao invés de diminuírem, 

aumentam gradativamente nas sociedades atuais. 

Em síntese, por ser a vinculação do lazer com a sustentabilidade e o meio 

ambiente algo pouco estudado, esta contém um grande potencial para descobrir novas 

formas de avançar nos desafios expostos, o que é especialmente relevante frente uma 

realidade social e ambiental que mostra claros sinais de crescente insustentabilidade 

global. É notória e urgente a necessidade de construir novas compreensões a partir das 

quais se possa problematizar as práticas de lazer e de turismo em sua vinculação com a 

sustentabilidade ambiental e social. Espera-se que este estudo possa estimular novos 

estudos e pesquisas sobre essa temática, assim como a elaboração de propostas e ações 

estratégicas nos campos do lazer e do turismo, que sejam comprometidas com os 

desafios da sustentabilidade do presente e do futuro que se almeja construir. 
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11 – Anexos 

Anexo 1 – Carta de Anuência Institucional – português 

 

TERMO DE ANUÊNCIA INSTITUCIONAL  

À Coordenação do Programa de Pós-graduação ______________________________________:  

Estamos desenvolvendo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) uma pesquisa que 

tem como objetivo geral estudar e compreender de que maneira o lazer pode colaborar com os 

desafios ambientais do presente por meio dos saberes e experiências destacados por programas 

latino-americanos de pós-graduação em sustentabilidade e meio ambiente. 

Além da pesquisa bibliográfica, os dados serão coletados por meio de questionários e 

entrevistas com docentes, estudantes e profissionais envolvidos com as temáticas centrais do 

estudo. Por esta razão, será fundamental contar com o apoio de V.Sa. bem como de outras 

pessoas que possam colaborar com esta pesquisa. 

Esclarecemos que as informações colhidas serão utilizadas exclusivamente para esta pesquisa, 

conforme previsto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG. Além disso, a instituição estará 

livre em qualquer fase da pesquisa para se recusar a participar ou para retirar sua anuência, sem 

prejuízos adicionais para as mesmas. Qualquer dúvida, favor entrar em contato através do e-

mail chrislucegomes@gmail.com e telefone (55xx 31) 3409-2358 ou através do Comitê de Ética 

em Pesquisa da UFMG (COEP), localizado na Av. Antônio Carlos, 6627 - Unidade 

Administrativa II, 2º Andar, sala 2005 - telefone (55xx31) 3409-4592. 

Pretende-se, após a conclusão da investigação, divulgar os resultados como forma de contribuir 

com o aprimoramento de conhecimentos relacionados à temática estudada, assim como para 

verificar as possibilidades de estabelecer parcerias e intercâmbios futuros. 

Antecipamos agradecimentos na certeza de que a anuência institucional e colaboração por parte 

do programa de pós-graduação coordenado por V.Sa. certamente irá contribuir 

consideravelmente para o desenvolvimento da investigação de forma sinérgica e construtiva 

para as áreas de sustentabilidade, meio ambiente e lazer na América Latina. 

Atenciosamente, 

Profa. Dra. Christianne L. Gomes - Coordenadora da Pesquisa 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eu, _____________________________________________, coordenador do Programa de Pós-

graduação/Instituição __________________________________________________, estou ciente 

da pesquisa sobre a temática Lazer, sustentabilidade e meio ambiente na América Latina, realizada 

por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, e livremente concedo a anuência 

formal para a coleta de dados (questionários e entrevistas) com pessoas vinculadas ao programa 

promovido por esta instituição. 

_______________________________,          de    de 201___  

_________________________________________________________ 

ASsinatura
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Anexo 2 – Carta de Anuência Institucional – espanhol 

 

CARTA DE ANUENCIA INSTITUCIONAL 

Para Coordinación de Programa de Posgrado ________________________________________: 

Estamos desarrollando  en la Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) una investigación 

que tiene como objetivo general estudiar y comprender de qué manera el ocio puede colaborar 

con los desafíos ambientales del presente por medio de los saberes y experiencias destacadas 

por programas latinoamericanos de posgrado en sustentabilidad y medio ambiente. 

Además de un estudio bibliográfico, los dados serán recolectados por medio de cuestionarios y 

entrevistas con docentes, estudiantes y profesionales involucrados con las temáticas centrales de 

la investigación. Por esta razón, será fundamental contar con el apoyo de usted, como también 

de otras personas que puedan colaborar con esta investigación. 

Aclaramos que las informaciones recogidas serán utilizadas exclusivamente para esta 

investigación, conforme está previsto por el Comité de Ética en Investigaciones de la UFMG. 

Además, la institución estará libre en cualquier fase de la investigación para recusarse a 

participar o para retirar su anuencia, sin ningún prejuicio adicional. Para aclarar dudas, por favor 

entrar en contacto a través del e-mail chrislucegomes@gmail.com y teléfono (55 - 31) 3409-

2358, o a través del Comitê de Ética em Pesquisa/UFMG (COEP), ubicado en la Av. Antônio 

Carlos, 6627 - Unidade Administrativa II, 2º Andar, sala 2005 - teléfono (55 - 31) 3409-4592. 

Se pretende, después de concluida la investigación, divulgar los resultados como forma de 

contribuir con la profundización de conocimientos relacionados con la temática estudiada, así 

como para verificar las posibilidades de establecer colaboraciones e intercambios futuros. 

Anticipamos nuestros agradecimientos con la certeza de que la anuencia institucional y la 

colaboración del programa coordinado por usted ciertamente contribuirá considerablemente con 

el desarrollo de esta investigación de forma sinérgica y constructiva para el área de la 

sustentabilidad, del medio ambiente y del ocio (lazer) en América Latina. 

Atentamente, 

Profesora Doctora Christianne L. Gomes - Coordinadora de la Investigación 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yo, ___________________________________________, coordinador del Programa de 

Postgrado/Institución ______________________________________________________, tengo 

conocimiento de la investigación sobre la temática Ocio/Lazer, sustentabilidad y medio ambiente 

en América Latina, realizada por investigadores de la Universidade Federal de Minas Gerais, y 

libremente doy la anuencia formal para la recolección de datos (cuestionarios y entrevistas) con 

personas vinculadas al postgrado promovido por esta institución. 

_______________________________,          de    de 201 

________________________________________________________________ 

Firma  
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Anexo 3 - TCLE (português) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Pesquisa: Lazer, sustentabilidade e meio ambiente: pesquisa exploratória sobre saberes e 

experiências desenvolvidas na América Latina. 

Caro voluntário(a): 

O Grupo de Pesquisa OTIUM – Lazer, Brasil & América Latina, da Universidade 

Federal de Minas Gerais, está realizando este estudo coordenado pela Profa. Dra. Christianne 

Luce Gomes. O objetivo geral da pesquisa é estudar e compreender de que maneira o lazer pode 

colaborar com os desafios ambientais do presente por meio dos saberes e experiências 

destacados por programas latino-americanos de pós-graduação em sustentabilidade e meio 

ambiente. 

O estudo contará com pesquisa bibliográfica, questionários com perguntas abertas e 

realização de entrevistas semi-estruturadas com pessoas voluntárias, que podem ser 

coordenadores, profissionais docentes ou estudantes vinculados aos cursos investigados. Seu 

nome foi sugerido pela coordenação do programa de pós-graduação ao qual você está vinculado 

e sua contribuição será essencial para esta pesquisa. 

Os questionários serão enviados por e-mail aos possíveis voluntários e as entrevistas 

poderão ser realizadas pessoalmente, caso haja recursos que viabilizam a coleta de dados in 

loco, por videoconferência ou outros meios de comunicação, sendo que você poderá sugerir a 

forma mais conveniente, bem como datas e horários de sua preferência. No caso de entrevistas 

realizadas pessoalmente, o local será indicado pelo próprio voluntário. Sua participação como 

voluntário(a) desta pesquisa estará confirmada por meio da assinatura e entrega deste TCLE aos 

responsáveis pelo estudo. 

As despesas relacionadas com este estudo serão de responsabilidade da coordenadora da 

pesquisa e não haverá remuneração financeira para os voluntários. Todos os dados serão 

mantidos no Laboratório OTIUM e somente a equipe envolvida com a pesquisa terá acesso a 

estas informações, que serão utilizadas apenas para fins desta investigação. Os voluntários 

estarão livres para se recusarem a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa, sem penalização ou prejuízos quaisquer. 

Havendo a necessidade de maiores explicações, você terá total liberdade para esclarecer 

qualquer dúvida que possa surgir antes e durante o curso da pesquisa, com a pesquisadora pelo 

telefone 55 (31) 3409-2358 ou pelo e-mail chrislucegomes@gmail.com. Além disso, também 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas 

Gerais (COEP-UFMG), localizado na Av. Antônio Carlos, 6627 - Unidade Administrativa II, 2º 

Andar, sala 2005 - telefone 55 (31) 3409-4592. 

Acreditamos que este estudo poderá contribuir para que haja um aprofundamento de 

conhecimentos sobre o lazer na América Latina, assim como sobre a formação em nível de Pós-

graduação nesta área. Por isso a sua participação na coleta de dados é tão importante. 

Desde já agradecemos pela compreensão e voluntariedade, 

Coordenadora da pesquisa Dra. Christianne Luce Gomes. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eu,____________________________________________________, li as informações contidas neste 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e aceito participar da pesquisa intitulada “Lazer, 

sustentabilidade e meio ambiente: pesquisa exploratória sobre saberes e experiências desenvolvidas 

na América Latina”, coordenada pela professora Christianne Luce Gomes e realizada por pesquisadores 

do Grupo OTIUM – Lazer, Brasil & América Latina, da Universidade Federal de Minas Gerais. 

Livremente dou o meu consentimento para a realização da coleta de dados por meio deste questionário. 
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Anexo 4 – TCLE (espanhol) 

Investigación: OCIO, SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE: INVESTIGACIÓN 

EXPLORATORIA SOBRE LOS SABERES Y EXPERIENCIAS DESARROLLADAS EN 

AMÉRICA LATINA (Lazer, sustentabilidade e meio ambiente: Pesquisa exploratória sobre 

saberes e experiências desenvolvidas na América Latina). 

 

Estimado voluntario(a): 

El Grupo de investigación OTIUM – Lazer, Brasil & América Latina, de la Universidade 

Federal de Minas Gerais, está realizando esta investigación coordinado por la Profesora Doctora 

Christianne Luce Gomes. El objetivo general de la investigación es estudiar y comprender de 

qué manera el ocio puede colaborar con los desafíos ambientales del presente por medio de los 

saberes y experiencias destacadas por programas latinoamericanos de posgrado en 

sustentabilidad y medio ambiente. 

La investigación contará con un estudio bibliográfico, cuestionarios con preguntas abiertas y 

realización de entrevistas semi-estructuradas con personas voluntarias, que podrán ser 

coordinadores, docentes, profesionales o estudiantes vinculados a los programas investigados. 

Su nombre fue indicado por la coordinación del programa al cual usted está vinculado y su 

contribución será esencial para esta investigación. 

Los cuestionarios serán enviados a través de e-mail a los posibles voluntarios y las entrevistas 

podrán ser realizadas personalmente, en caso de contar con recursos que viabilicen la 

recolección de datos en vivo, o por videoconferencia u otros medios de comunicación, pudiendo 

sugerir la forma más conveniente, así como fechas y horarios de su preferencia. En el caso de 

entrevistas realizadas personalmente, el local será indicado por el propio voluntario. Su 

participación como voluntario(a) de esta investigación estará confirmada por medio de la firma 

y entrega de este Término a los responsables por la investigación. 

Los gastos relacionados con esta investigación serán de responsabilidad de la coordinadora del 

investigación y no habrá remuneración financiera para los voluntarios. Todos los datos serán 

mantenidos en la oficina del Grupo OTIUM y solamente el equipo de la investigación tendrá 

acceso a estas informaciones, que serán utilizadas apenas para los fines de esta investigación. 

Los voluntarios estarán libres para negarse a participar o retirar su consentimiento, en cualquier 

fase de la investigación, sin penalización u otros prejuicios. 

En caso de existir la necesidad de mayores explicaciones, usted tendrá total libertad para aclarar 

cualquier duda que pueda surgir antes y durante el transcurso de la investigación, con la 

coordinado por el teléfono 55 (31) 3409-2358 o por el e-mail chrislucegomes@gmail.com. 

Además de eso, también podrá entrar en contacto con el Comité de Ética en Pesquisa de la 

Universidade Federal de Minas Gerais (COEP-UFMG), ubicado en la Av. Antônio Carlos, 

6627, Belo Horizonte, Brasil - Unidad Administrativa II, 2º Piso, sala 2005 - teléfono 55 (31) 

3409-4592. 

Creemos que esta investigación podrá contribuir para profundizar los conocimientos sobre el 

ocio y la sustentabilidad ambiental en América Latina. Por eso su participación en la 

recolección de datos es tan importante. 

 

Desde ya agradecemos por su buena disposición y voluntariedad, 

                                                  Coordinadora de la investigación Dra. Christianne Luce Gomes. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yo _________________________________________ leí las informaciones contenidas en este Término 

de Consentimiento Libre e Informado y acepto participar de la investigación “OCIO, 

SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE: INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA SOBRE LOS 

SABERES Y EXPERIENCIAS DESARROLLADAS EN AMÉRICA LATINA”, coordinado por la 

profesora Christianne Luce Gomes y realizado por investigadores del Grupo OTIUM – Lazer, Brasil & 

América Latina, de la Universidade Federal de Minas Gerais, en Brasil. Libremente doy mi 

consentimiento para la realización de la entrevista y recolección de datos por este cuestionario. 
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Anexo 5- questionário on-line – Português 

 

 

 

  



 

148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

149 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

150 

 

Anexo 6 – questionário on-line – Espanhol 
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Anexo 7 – Roteiro de entrevista semiestruturada – português 

 

1. Comente sobre suas experiências pessoais (profissionais, de voluntariado, 

educacionais, em família, no tempo livre...) que de certa forma relacionam a 

sustentabilidade com o lazer. 

 

2. Quais são ou podem ser as principais contribuições do lazer para os desafios 

ambientais da atualidade? Por que? 

 

 

3. Você conhece alguma prática local, que relaciona as temáticas lazer, 

sustentabilidade e meio ambiente?  

 

4. Você conhece alguma prática geral latino americana que relacione as temáticas 

lazer, sustentabilidade e meio ambiente? 

 

 

5. Para você qual a importância desta investigação? 
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Anexo 7 – Roteiro de entrevista semiestruturada – espanhol 

 

1. Comente sobre sus experiencias personales (profesionales, de voluntariado, 

educacionales, en familia, en el tiempo libre...) e indique de qué forma se 

relaciona la sustentabilidad con el ocio/recreación. 

 

2. ¿Cuáles son, o pueden ser, las principales contribuciones del ocio/recreación 

para los desafíos ambientales de la actualidad? ¿Por qué? 

 

3. ¿Usted conoce alguna práctica local que relacione las temáticas ocio/recreación, 

sustentabilidad y medio ambiente?  

 

4. ¿Usted conoce alguna práctica general latinoamericana que relacione las 

temáticas ocio/recreación, sustentabilidad y medio Ambiente?  

 

 

5. ¿Para usted, cual es la importancia de esta investigación?  

 

 


