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Resumo 
 
 

 
Esta pesquisa focalizou cinco programas de mestrado em Lazer/Tiempo 

Libre/Recreación desenvolvidos em quatro países latino-americanos – Brasil, Costa 
Rica, Equador e México – e teve como objetivo analisar suas respectivas propostas de 
formação, buscando conhecer similaridades e diferenças. A metodologia combinou 
distintas estratégias: pesquisa bibliográfica, análise documental, entrevistas e grupo 
focal. O estudo comparativo foi utilizado como método de investigação. Os resultados 
evidenciaram que os entrevistados do México, majoritariamente, conceituam o ocio 
como uma experiência subjetiva. Na Costa Rica, o conceito de ocio é tomado como 
sinônimo de esparcimiento, sendo este associado ao aspecto da atitude ao proporcionar 
sentimento de bem-estar. A maioria dessas abordagens, em geral, fundamenta-se em 
teorias desenvolvidas nos Estados Unidos, Canadá e/ou Espanha. No Equador os 
entendimentos foram variados e, no Brasil, o lazer foi compreendido como um 
fenômeno cultural, contrastando com os demais países. Quanto aos entendimentos de 
recreação/recreación dos entrevistados, a ideia de atividade ou de ocupação do tempo 
livre foram os elementos centrais para caracterizá-la em todos os mestrados. Na 
proposta brasileira os estudos sobre a recreação não vêm sendo contemplados. O tempo 
livre foi compreendido predominantemente como uma porção de tempo que não está 
dedicada ao trabalho ou às obrigações. Foi possível constatar aspectos em comum e 
diferenciadores dos mestrados estudados. A maioria é realizada em grandes centros 
urbanos e foi criada na última década, coincidindo com o período em que a educação 
universitária latino-americana mais se abriu às demandas do mercado. Três das cinco 
universidades são públicas, contudo, apenas uma proposta é gratuita e tem enfoque 
acadêmico, as demais são profissionais. Embora a importância da pesquisa seja 
reconhecida em todos os cinco mestrados, os profissionais tendem a priorizar a 
aplicação de conhecimentos técnicos/pedagógicos/administrativos. Todos os mestrados 
estão abertos a profissionais provenientes de diversas áreas do conhecimento, mas, a 
maioria dos discentes e docentes é formada em educação física. Somente um programa 
exige que todos os professores sejam doutores e apenas no Brasil eles trabalham em 
tempo integral na universidade, o que também ocorre com alguns docentes da Costa 
Rica. Todas as propostas prevêem a elaboração de um trabalho final como condição 
para concluir o mestrado, mas, o formato é diferente conforme o país, assim como a 
composição da comissão avaliadora. O índice de titulação ainda é baixo nos quatro 
mestrados profissionais, evidenciando algumas dificuldades em termos de eficiência 
terminal. A relevância das políticas públicas e sociais de lazer/tiempo libre/recreación 
foi unânime entre os 25 entrevistados, mas, foi constatado que ainda são incipientes as 
pesquisas e os estudos sobre essa temática, que requer problematizações e 
aprofundamento de conhecimentos neste âmbito. A maioria dos programas de pós-
graduação estudados mencionou vínculos de cooperação e intercâmbio, mas, na 
pesquisa, poucos indicaram a realização de ações concretas, o que evidencia a 
importância de firmar parcerias voltadas para a articulação e a integração regional 
latino-americana. 

Palavras-chave: Lazer, Tiempo Libre, Recreación, Mestrado, América Latina.  
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1 Introdução 

 

A presente investigação focalizou cinco propostas de pós-graduação, no nível de 

mestrado, em Lazer, Tempo Livre e Recreação existentes na América Latina e teve, 

como intuito, dar continuidade a duas outras pesquisas já concluídas.  

A primeira pesquisa a ser mencionada teve como finalidade analisar os cursos de 

mestrado acadêmicos relacionados à área de Turismo no Brasil, reconhecidos pela 

CAPES, verificando suas interfaces com a produção de conhecimentos sobre o lazer. 

Essa investigação foi essencial para se conhecer a proposta e os fundamentos desses 

cursos de pós-graduação (Gomes; Souza; Lacerda; Veiga, 2008). Essa pesquisa 

forneceu alguns elementos que subsidiaram a criação, na UFMG, do Mestrado em 

Lazer, que foi aprovado pelo Comitê Interdisciplinar da CAPES em 2006, tendo sua 

primeira turma em 2007. 

A outra pesquisa teve como objetivos sistematizar e socializar informações 

relativas ao lazer em países da América Latina. O estudo foi proposto pelo Brasil 

contando com a parceria da Colômbia e do Chile, países que somaram esforços para 

ampliar o intercâmbio de conhecimentos e experiências sobre as temáticas do lazer, 

recreação e tempo livre no contexto latino-americano. No decorrer do projeto oito 

países efetivaram sua participação produzindo e concluindo seus respectivos estudos: 

Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, México, Uruguai e Venezuela (Gomes; Pinto; 

Osorio; Elizalde, 2009). Este trabalho colaborativo foi fundamental para estreitar 

vínculos no contexto latino-americano, evidenciando as complexidades presentes em 

nossas realidades, assim como a necessidade de dar continuidade a este tipo de 

intercâmbio de saberes e experiências. Afinal, as Nações que constituem a América 

Latina têm limites e potencialidades distintos da realidade dos demais continentes e, por 

essa razão, ressentem-se da incipiente interação até então promovida entre elas. 

Apesar de já existirem cursos de mestrado e de doutorado sobre a temática do 

Lazer em diferentes países – Inglaterra, França, Espanha, Estados Unidos, Canadá, 

Itália, Holanda, Noruega, Austrália, Nova Zelândia, entre outros – o atual Programa de 

Pós-graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer da UFMG é o único do Brasil e, no 

nível de doutorado, é o único da América Latina, reforçando o compromisso do país em 

desenvolver projetos, pesquisas e ações com enfoque interdisciplinar sobre esta temática 

em nosso contexto. Todavia, é essencial ressaltar que pouco se conhece sobre a proposta 
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dos mestrados em lazer, e temas afins, que atualmente são desenvolvidos na região 

latino-americana. 

Assim, esta pesquisa focalizou cinco propostas de mestrado em lazer/tiempo 

libre/recreación desenvolvidas no contexto latino-americano.1 Esta análise não incluiu 

os mestrados disciplinares como, por exemplo, em Educação Física ou em Turismo, 

focalizando aqueles diretamente relacionados a essa temática na região, que são os 

seguintes: 

• Maestría en Recreación y Administración del Tiempo Libre – Universidad Regional 

Miguel Hidalgo, México 

• Maestría en Recreación – Universidad YMCA, México 

• Maestría Profesional en Recreación – Universidad de Costa Rica 

• Maestría en Recreación y Tiempo Libre – Escuela Politécnica del Ejército, Ecuador 

• Mestrado em Estudos do Lazer, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil 

A pesquisa foi guiada pelas seguintes indagações: De que maneira as temáticas 

centrais (lazer/ocio, recreação/recreación e tempo livre/tiempo libre) são 

compreendidas no contexto de cada mestrado, e quais são as perspectivas teóricas 

adotadas? Quais são as ênfases e abordagens de cada programa? Quais são as 

semelhanças e diferenças dessas propostas entre si, e em relação ao Mestrado em 

Estudos do Lazer existente no Brasil? Ocorre aprofundamento de conhecimentos e 

realização de investigações sobre a temática das políticas públicas de lazer nestas cinco 

propostas de pós-graduação? 

Considerando esses questionamentos, esta pesquisa teve como objetivo analisar 

as propostas de formação de cinco mestrados em Lazer/Tempo Livre/Recreação – 

desenvolvidos atualmente na América Latina, buscando conhecer as interfaces 

(semelhanças e diferenças) entre o mestrado sobre a temática realizado no Brasil e os 

programas similares existentes na Costa Rica, Equador e México. 

É essencial esclarecer que a palavra ocio, em espanhol, foi adotada nesta 

pesquisa como equivalente aos termos lazer (português), leisure (inglês) e loisir 

                                                 
1 Também estava prevista para ser contemplada, nesta pesquisa, a Maestría en Teorías y Políticas de la 
Recreación da Universidad del Comahue, na Argentina. Entretanto, no momento em que foi solicitada a 
anuência institucional, em dezembro de 2010, o mestrado passava por um processo de avaliação interna, o 
que dificultou a sua participação no estudo. No primeiro semestre de 2011 foram feitos novos contatos 
junto ao responsável institucional (decano da Facultad de Turismo). Contudo, quando a autorização foi 
concedida, o cronograma da pesquisa já estava avançado e as entrevistas não tiveram condições de ser 
realizadas, pois, os aeroportos da região estavam inoperantes em decorrência da erupção do vulcão 
localizado no sul do Chile. 
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(francês). Contudo, pela conotação negativa que este termo assume nas realidades 

latino-americanas, sabe-se que há uma ênfase na palavra recreación em detrimento de 

ocio. De forma similar, no Brasil, em geral há um preconceito com relação ao uso da 

palavra “ócio”, geralmente associada, no vocabulário comum, com preguiça e 

vadiagem, confundindo-se assim com ociosidade. 

No Brasil e em outros países o debate sobre o lazer tem se ampliado cada vez 

mais e diversos autores, como Gomes e Melo (2003), apontam alguns motivos para a 

repercussão do tema na atualidade, dentre os quais o crescimento da chamada indústria 

do entretenimento, o incremento das iniciativas governamentais relacionadas ao lazer, 

assim como os questionamentos acerca da centralidade ocupada pelo trabalho em nossa 

realidade, notadamente nos grandes centros urbanos. Os autores salientam a necessidade 

de ampliar reflexões e qualificar a produção de conhecimentos sobre a temática do 

lazer, tendo em vista auxiliar na proposição de caminhos consistentes para a formação 

nesse campo.2 Ao discutir trajetórias de estudos e possibilidades de pesquisa para o 

estudo do tema, os autores citam alguns desafios, dentre os quais: 

(a)  Dar continuidade ao processo de qualificação da produção teórica na área do 

lazer, carente de análises criteriosas e de argumentos consistentes.  

(b) Ampliar as redes de troca de experiências entre estudiosos, profissionais e 

pesquisadores nacionais e internacionais, estabelecendo diálogos interculturais com 

quem estuda o lazer, a recreação e o tempo livre considerando diversos enfoques e 

olhares. 

Esses desafios indicam que é essencial explorar os conhecimentos sobre o lazer 

e temas afins, o que implica estar sempre atualizado, acompanhando os estudos, 

pesquisas, projetos e publicações realizados no Brasil e em outros países. O mesmo 

pode ser válido para o contexto latino-americano, pois, ainda não há um diálogo mais 

efetivo e uma produção científica mais integrada, na região, sobre a temática do 

lazer/ocio, recreação/recreación e tempo livre/tiempo libre.  

É importante ressaltar, ainda, que a preocupação básica da investigação consistiu 

na busca do avanço das propostas, mediante o diálogo e intercambio de saberes e de 
                                                 

2 Nos últimos anos, no Brasil, observa-se o crescimento do interesse sobre a temática do lazer, como 
evidencia a ampliação dos grupos de estudos e das pesquisas, dos trabalhos apresentados em congressos 
científicos, simpósios e seminários, bem como a inserção dos estudos sobre o tema em programas e 
currículos de vários cursos, em diversos âmbitos e níveis. No diretório de grupos do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq – www.cnpq.br), por exemplo, em junho de 2012 
estavam cadastrados 223 grupos de pesquisa, vinculados a diversas áreas do conhecimento, que 
indicavam o lazer como uma das palavras-chave que caracteriza a produção do grupo.  
 



10 
 

experiências de forma sinérgica e construtiva. Destaca-se, também, a escassez de 

estudos consistentes e críticos que envolvam as discussões sobre lazer no contexto da 

formação em nível de mestrado. Sem a pretensão de esgotar o assunto, a presente 

pesquisa pode auxiliar, assim, a preencher algumas lacunas e fornecer contribuições 

para o aprofundamento da temática em diferentes países da América Latina.  
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2 Metodologia 
 

Esta pesquisa qualitativa requereu, inicialmente, o desenvolvimento de uma 

pesquisa bibliográfica, que foi complementada com análise documental, entrevistas e 

grupo focal, tendo como base os aspectos metodológicos que foram propostos por 

Laville; Dionne (1999). 

A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio do estudo de livros e também de 

outras publicações, tais como artigos, dissertações e teses relacionados às temáticas 

centrais investigadas, procurando contemplar produções bibliográficas nacionais e 

estrangeiras. 

Foram também levantados documentos referentes à pós-graduação nos quatro 

países investigados – Brasil, Costa Rica, Equador e México –, que foram 

complementados com informações contidas nos sites das cinco propostas de mestrado 

estudadas, assim como outras que foram disponibilizadas pelos seus respectivos 

coordenadores. Isso demandou obter a anuência das instituições em colaborar com o 

estudo, pois, a obtenção de informações por meio de análise documental, entrevistas e 

grupo focal foi iniciada após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da 

UFMG. 

Como se indicou, além de contar com uma pesquisa bibliográfica e documental, 

o estudo foi enriquecido com entrevistas semi-estruturadas, que foram realizadas com 

cinco voluntários vinculados a cada mestrado: o coordenador, dois professores, um 

estudante e um egresso. 

As 25 entrevistas buscaram conhecer aspectos que não puderam ser observados 

por meio da pesquisa bibliográfica, explorando mais amplamente o objeto de estudo. A 

escolha pela entrevista semi-estruturada deu-se por esta permitir maior liberdade e 

espontaneidade aos entrevistados e entrevistadores, possibilitando remodelar os 

questionamentos básicos e acrescentar outros à medida que as informações foram 

recolhidas, de forma a enriquecer a investigação (Triviños, 1987). 

Os entrevistados foram sugeridos pelos próprios coordenadores e as entrevistas 

seguiram um roteiro que procurou abordar os seguintes aspectos: (a) Compreensão das 

temáticas centrais da pesquisa: lazer/ocio, recreação/recreación, tempo livre/tiempo 

libre; (b) perspectivas teóricas adotadas para fundamentar os estudos e pesquisas 

realizados no contexto do mestrado, (c) perfil de formação e de atuação profissional 
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do/a entrevistado/a, e (d) perspectivas de iniciação, inserção laboral e desenvolvimento 

profissional dos egressos. 

Todas as entrevistas foram realizadas individualmente no período de fevereiro a 

abril de 2011 e, com a concordância dos entrevistados (expressa formalmente em um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), os depoimentos foram gravados e, 

posteriormente, transcritos na íntegra. O anonimato dos voluntários foi mantido nesta 

pesquisa e, mesmo que algumas pessoas consigam presumir quem foram alguns dos 

entrevistados, considera-se que o essencial é compreender o conjunto de informações 

obtidas por meio do diálogo com coordenadores, professores, estudantes e egressos dos 

programas estudados, procurando empreender reflexões com o auxílio da produção 

bibliográfica para qualificar a discussão. 

Para dialogar com as ideias enunciadas por cada voluntário/a, foi adotada a 

estratégia detalhada a seguir. Ao final dos trechos extraídos dos depoimentos foi 

utilizado um código nomeador para cada sujeito, iniciado pela letra E. (que corresponde 

a entrevista), seguida do envolvimento daquela pessoa com o mestrado, expresso pelas 

opções C. (coordenadores), P1. ou P2. (professores), E. (estudantes) ou EG. (egressos). 

Em seguida, indica-se o país do mestrado ao qual se vincula na pesquisa, sendo B. de 

Brasil, E. de Equador, CR. de Costa Rica, M1. de México/URMH e M2. de 

México/YMCA. Seguindo esses critérios, o código E.E.CR. refere-se à entrevista 

concedida por um/a estudante do mestrado desenvolvido na Costa Rica e E.E.E. de um/a 

estudante do mestrado realizado no Equador. Embora alguns coordenadores ou 

professores possam atuar em mais de um mestrado oferecido nos quatro países latino-

americanos investigados, cada voluntário/a foi associado/a somente ao programa cujo 

coordenador/a o sugeriu como possível colaborador para a coleta de dados da pesquisa, 

considerando assim este contexto específico ao emitir seus pontos de vistas e conceitos. 

A investigação também foi enriquecida com a estratégia de grupo focal, 

realizado nos dias 31 de outubro e 1º de novembro de 2011, em Belo Horizonte, 

envolvendo os cinco coordenadores que participaram da etapa anterior (entrevistas) e 

integrantes da equipe responsável pela pesquisa. Esta possibilidade coletiva procurou 

explorar outras dimensões do objeto estudado, com destaque para as interfaces entre os 

mestrados pesquisados. As reuniões do grupo focal foram gravadas com o 

consentimento dos participantes e, posteriormente, foram transcritas. Os trechos dos 

depoimentos realizados durante o grupo também foram codificados, sendo designados 
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pela sigla GF. (grupo focal), seguida da letra C. (coordenador) e das iniciais do país (B., 

C.R., E., M1. ou M2.), de maneira similar às entrevistas. 

No grupo focal, os participantes foram convidados a dialogar sobre os seguintes 

aspectos: (a) semelhanças e diferenças entre os cinco mestrados estudados; (b) 

publicações no contexto dos mestrados e pesquisas sobre políticas públicas de lazer/ocio 

e recreação; (c) tipo de formação enfatizada em cada programa e temáticas consideradas 

mais relevantes; (d) relação dessa formação com as demandas sociais latino-americanas, 

(e) pertinência das produções estrangeiras e (f) desafios comuns para os mestrados 

estudados. 

Na análise dos resultados, o estudo comparativo foi utilizado como método de 

investigação, priorizando a ultrapassagem da unicidade e da constatação de 

regularidades ou de constâncias entre várias organizações cujas semelhanças e 

diferenças são analisadas (Bruyne; Herman, Schoutheete, 1977). 

Todas as informações e documentos levantados com a pesquisa foram 

organizados e analisados por meio da construção iterativa, de acordo com Laville; 

Dionne (1999, p. 227), pois, não há uma hipótese estabelecida, mas sim, questões 

norteadoras. Dessa forma, a análise foi construída passo a passo – com reflexão e 

interpretação dos dados coletados durante todo o processo – o que envolveu produções 

bibliográficas, documentos, entrevistas e grupo focal. Foram levadas em consideração 

as unidades de sentido, as inter-relações entre as unidades e entre as categorias. 

Este trabalho apresenta os conhecimentos que foram sistematizados, no processo 

investigativo, por meio das diferentes estratégias detalhadas na metodologia. A pesquisa 

bibliográfica subsidiou todo o estudo, mas, foi priorizada nas discussões teórico-

conceituais desenvolvidas nos tópicos a seguir, que foram dedicados à reflexão sobre as 

fragilidades do termo América Latina e à análise das influências estrangeiras que 

marcam a constituição dos conhecimentos sobre a recreação e o lazer difundidos na 

região. 

Por meio dessa fundamenção teórica inicial, para contextualizar a pesquisa foi 

feita uma apresentação dos cinco mestrados pesquisados e dos 25 participantes que 

foram entrevistados. Em seguida, foram analisados os entendimentos de lazer/ocio, 

recreação/recreación e tempo livre/tiempo libre que esses voluntários enunciaram nas 

entrevistas, o que constituiu uma importante possibilidade para discutir e aprofundar a 

questão conceitual. Buscou-se, também, identificar autores, teorias, lógicas e 

representações que fundamentam as compreensões dos entrevistados, tendo em vista o 



14 
 

desafio de desenvolver estudos latino-americanos sobre a temática numa perspectiva 

contextualizada e crítica. 

A análise documental foi aprofundada no tópico dedicado à compreensão de 

peculiaridades dos sistemas de pós-graduação dos quatro países investigados – Brasil, 

Costa Rica, Equador e México. Assim, foram ressaltados alguns aspectos que marcam 

este âmbito com o auxílio de documentos, da bibliografia, das entrevistas e do grupo 

focal. Combinando distintas estratégias de levantamento de dados, na sequência foram 

discutidas as similaridades e diferenças entre os cinco mestrados estudados, procurando 

destacar algumas facetas que interferem nessa questão, seguidas das conclusões a que 

foi possível chegar com a presente pesquisa. 
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3 América Latina: O contexto pesquisado e as fragilidades conceituais do termo 

que o designa3 

 

Em geral, quando se fala em América Latina, nem sempre fica claro o que 

significa esta expressão. Costuma-se considerar, de forma simplista, que a região latino-

americana engloba todos os países do continente americano excetuando-se o Canadá e 

os Estados Unidos. Contudo, persistem dúvidas sobre quando, onde, por quem e porque 

a expressão foi elaborada, sobre os fundamentos que a justificam, as delimitações do 

território abarcado, a pertinência de seu emprego e as possibilidades de sua 

ressignificação nas realidades dos países latino-americanos de hoje. 

Muitos livros, artigos, enciclopédias, sites e outras fontes de dados 

sistematizados por autores de diversos países são controversos e imprecisos quando se 

trata de esclarecer em que consiste a América Latina. Embora seja consensual que a 

criação deste conceito tenha ocorrido no século XIX, permanecem discordâncias quanto 

às suas origens. 

Enquanto para alguns autores as origens da expressão América Latina são 

atribuídas a personalidades francesas ou europeias, para outros, a sua autoria é devida a 

latino-americanos. De acordo com essa interpretação, os estudos de Bruit (2000) 

mostram que, antes da invasão francesa no México, o colombiano José María Torres 

Caicedo e o argentino Carlos Calvo já estavam utilizando o termo América Latina. 

Ardao (1980) e Larramendi (1992) também afirmam que correspondeu a Torres 

Caicedo utilizar pela primeira vez esse termo, em 1856, em seu poema “Las dos 

Américas”. Salientam que, pouco depois, Carlos Calvo publicou em Paris uma obra 

composta por vários volumes e, no título de seu trabalho, também utilizou a expressão 

América Latina, englobando em suas abordagens os Estados compreendidos entre o 

Golfo do México e o Cabo de Hornos, situado no extremo sul do Chile. 

Seguramente, essa nova expressão estava relacionada com o conceito de Europa 

Latina, mas, assumia uma conotação distinta ao referir-se ao continente americano. As 

pesquisas de Bandeira (2008) evidenciam que a América Latina, enquanto um conceito 

que engloba a região constituída pelo México, América Central e América do Sul, foi 

                                                 
3 Este tópico foi elaborado por Christianne L. Gomes e Rodrigo Elizalde e está baseado no primeiro 
capítulo do livro “Horizontes latino-americanos do lazer/Horizontes latinoamericanos del ocio” (Gomes; 
Elizalde, 2012). O livro foi produzido em 2010 a partir de alguns temas por eles aprofundados na 
pesquisa bibliográfica que fundamentou a presente investigação. O texto aqui apresentado foi 
reestruturado e complementado, sendo revisado pelos componentes da equipe. 
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usado de forma pioneira por Francisco Bilbao ao proferir uma conferencia, em Paris, em 

junho de 1856. De acordo com a proposição de Bilbao, o termo abarcava o conjunto de 

países colonizados por Espanha, Portugal e França na América Meridional, de modo 

que seus habitantes possuíam, inevitavelmente, uma ascendência de origem latina. Foi 

com esse significado que a expressão começou a ser difundida na Europa e também na 

América.  

Nos estudos empreendidos ao longo desta pesquisa foi possível compreender 

que mesmo que o conceito de América Latina tenha sido elaborado por latino-

americanos, incontestavelmente as ideias correntes na Europa, sobretudo na França, 

influenciaram a sua constituição. Sendo o conceito gestado no contexto europeu, é 

irrelevante o fato de que tenha sido inventado, ou não, por latino-americanos, pois, é 

notória a correlação entre os termos Europa Latina e América Latina, a qual evidencia 

os vínculos coloniais presentes nessa conexão. 

 Além disso, não se pode negligenciar a ambição imperialista que, de forma 

dissimulada, estava contida nos ideais de “Europa Latina”, de “raças latinas” e, 

consequentemente, de “América Latina.” (Gomes; Elizalde, 2012). 

Analisando as origens do conceito é possível verificar que ao mesmo tempo em 

que a designação América Latina anunciava as ambições imperialistas da França na 2ª 

metade do século XIX, foi também desenvolvida para mostrar as diferenças, os 

contrastes e os antagonismos da região com a América do Norte, principalmente com os 

Estados Unidos. Além de terem passado por um processo de colonização voltado 

principalmente para a ocupação e o povoamento, os Estados Unidos experimentaram 

um processo de urbanização e de industrialização muito intenso na época em que o 

conceito de América Latina foi esboçado e começou a ser difundido. Dessa forma, o 

desenvolvimento histórico e socioeconômico estadunidense contrastou fortemente com 

aquele verificado nas colônias da Espanha e de Portugal estabelecidas na região, ou 

seja, nas áreas dominadas por colonizações de exploração baseadas no mercantilismo, 

ícone do sistema capitalista colonial. De acordo com este sistema, as colônias latino-

americanas foram organizadas para fornecer riquezas, produtos minerais, gêneros 

agrícolas e mão de obra abundante para as metrópoles europeias. 

Gomes; Elizalde (2012) argumentam que a pedra fundamental da noção de 

América Latina está atrelada, portanto, ao contraste entre duas Américas: de um lado, 

entre uma parte da América do Norte constituída predominantemente pelos Estados 

Unidos e, do outro lado, uma ampla região composta pela América do Sul, América 
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Central, Caribe e México, envolvendo o conjunto de territórios que, anteriormente, 

constituíam a chamada América Espanhola. Cabe ressaltar que o Brasil não fez parte da 

América Espanhola e, do ponto de vista geográfico, o México situa-se na América do 

Norte, entre outras contradições que também comprometem a coerência conceitual do 

que é comumente designado por América Latina. 

Retomando o contexto do século XIX, é também relevante destacar que as 

lideranças nascidas nas colônias hispano-americanas vinham fazendo articulações 

políticas em prol dos movimentos pela sua independência e o emergente conceito de 

América Latina foi bem acolhido pelas elites crioulas por representar um símbolo de 

identidade e de unificação regional. Desse modo, o século XIX ficou marcado pelos 

movimentos que foram deflagrados na maioria das colônias hispano-americanas, 

iniciando-se pelo Haiti, onde os conflitos revolucionários eclodiram já em 1791. 

Excetuando-se a independência pioneira do Haiti, inúmeras lideranças latino-

americanas envolvidas com as lutas pela independência eram filhos das elites locais 

(como Simon Bolívar, Bernardo O’Higgins, José de San Martín e outros): nascidos em 

terras americanas, mas, educados na Europa, assimilando assim os fundamentos 

iluministas, positivistas e liberais. Garantindo a perpetuação da racionalidade 

hegemônica, os movimentos independentistas foram marcados, portanto, pela 

transferência do poder das elites europeias para as elites locais e, assim, o fim do 

colonialismo não significou o fim dos mecanismos de dominação que, mesmo de 

maneira sutil, continuam fortemente presentes na região. 

Mesmo com as inconsistências e incoerências que marcaram o processo de 

constituição do conceito de América Latina, seu uso acabou ganhando popularidade no 

século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, quando foi utilizado pela 

Comissão Econômica para América Latina e Caribe (Cepal). Dimensionando a América 

Latina por meio de aspectos econômicos e geopolíticos, ela tornou-se sinônimo de 

subdesenvolvimento, pobreza e atraso. Mesmo assim, conforme Dias (2009) explica, 

atualmente não é possível abolir expressão, pois é do senso comum a existência de uma 

“América Latina”. Por isso, ampliar as possibilidades de reflexão sobre este território é 

um importante desafio a ser considerado. 

Considerando o conjunto de conhecimentos sistematizados na pesquisa 

bibliográfica, a articulação entre elementos geográficos, socioeconômicos e políticos 

permite concluir que América Latina é um conceito predominantemente geopolítico, 

cuja materialidade territorial se expressa nos contrastes sociais, econômicos, históricos, 
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culturais e políticos que distinguem os Estados Unidos e o Canadá – considerados 

países desenvolvidos –, do conjunto dos demais países que constituem a região latino-

americana, os quais são pejorativamente chamados de “subdesenvolvidos” ou “em 

desenvolvimento”.4 

Assim, é inegável que os Estados Unidos representam uma significativa 

referência para a constituição geopolítica da região latino-americana no chamado 

hemisfério Sul e para a afirmação do conceito de América Latina até mesmo nos dias 

atuais. Mesmo sendo inegável que ao sul das fronteiras estadunidenses é que está 

situada a porção “latina” do continente, o território latino-americano representa uma 

totalidade sociocultural, histórica e política, sendo marcado por muitas diversidades. 

Sabe-se que, atualmente, a região conta com 35 países independentes, sendo 12 

na América do Sul (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, 

Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela); 7 na América Central (Belize, Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá); 15 países constituídos 

por ilhas localizadas na região do Caribe (Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, 

Cuba, Curaçao, Dominica, Granada, Haiti, Jamaica, República Dominicana, São 

Cristóvão e Nevis, Santa Lucia, São Martín, São Vicente e Granadinas, Trinidad e 

Tobago), além do México na América do Norte. 

Porto Rico também está situado na região do Caribe, mas, é um Estado livre que 

tem status de território autônomo dos Estados Unidos, sendo governado pelo mesmo 

presidente. Outros Estados e territórios compõem a América Latina, como Guadalupe, 

Martinica, São Bartolomeu e Guiana Francesa, além da Ilha Clipperton, sendo todos 

pertencentes à França. No oceano Atlântico Sul há também as Ilhas Malvinas, território 

ultramarino da Inglaterra, cuja soberania continua sendo reivindicada pela Argentina.  

Embora seja relevante reconhecer a existência desses países, Estados e 

territórios, localizando-os geográfica e territorialmente na região, isso representa 

somente um ponto de partida, pois, não é suficiente para aprofundar conhecimentos 

                                                 
4 A interpretação do binômio desenvolvimento/subdesenvolvimento envolve, de acordo com Machado 
(1999), conceitos derivados do marxismo-leninismo pela via francesa e também da versão estruturalista 
dos estudos da Cepal, que concebeu o estudo do atraso e a dependência da região, bem como as 
alternativas de crescimento, conforme as perspectivas político-ideológicas dos seus proponentes. Para o 
autor, não havia como ser diferente, pois, a teoria sociológica norte-americana liberal e utilitarista estava 
direcionada para o princípio da estabilidade, negligenciando assim a questão da mudança ou ruptura, 
pouco ou nada podendo contribuir para o esclarecimento do subdesenvolvimento. “O não-reconhecimento 
da questão nacional como chave para o desenvolvimento redundou no que aconteceu no Brasil e demais 
países da América Latina, a industrialização dependente, conforme Celso Furtado, ou ainda associada, em 
que os grupos oligopolistas transnacionais assimilaram o setor econômico nacional e dominaram o 
mercado.” (Machado, 1999, p.202). 
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sobre a América Latina. Assim, conhecer com mais profundidade as realidades latino-

americanas demanda realizar estudos e pesquisas históricas, sociais, culturais, étnicas, 

econômicas e políticas, entre outras, aprofundando conhecimentos sobre as 

características que marcam a região. “Isso demanda um despertar no sentido de estar 

mais informado, sensibilizado, consciente e engajado social e politicamente em face das 

peculiaridades que possibilitaram e possibilitam a constituição de uma América Latina.” 

(Gomes; Elizalde, 2012, p.52) 

Se por um lado é impossível ou desnecessário suprimir o conceito, por outro, é 

imprescindível ressignificá-lo. Isso requer uma postura crítica e contextualizada sobre 

as representações que envolvem o termo “América Latina”, refletindo sobre suas 

limitações e incoerências, assim como sobre as conotações imperialistas e ideológicas 

que estiveram por trás da construção do conceito. 

Ademais, mesmo sendo plausível constatar características comuns, capazes de 

conferir uma relativa unidade à América Latina, é urgente tratá-la de uma maneira 

menos generalizante, pois, indiscutivelmente, ela não constitui uma realidade 

homogênea. Existem aspectos partilhados por quase todos os países e Estados que a 

compõem, contudo, o principal atributo da região como um todo é a sua diversidade. 

Como esclarece Braudel (1948), as nações latino-americanas são muito diferentes entre 

si, havendo expressivos contrastes, diferenças e diversidades que precisam ser 

conhecidas e cuidadosamente analisadas. 

Ianni (1993) também ressaltou a questão das singularidades de cada país, de 

cada época e de cada conjuntura. O autor explica que, apesar das semelhanças, 

convergências e ressonâncias latino-americanas, cada país possui uma história 

particular, interesses específicos, distintos jogos de forças sociais e combinações 

singulares em termos de formas de vida e de trabalho. Além disso, cada realidade social 

compreende particularidades no que se refere à multiplicidade de grupos, etnias, 

expressões culturais, cosmovisões, valores, tradições, identidades, imaginários sociais, 

mitos, heróis, sonhos, utopias, etc. 

Mignolo (2003) sublinha que o termo América Latina é uma construção 

ideológica que não alcança e não abarca a diversidade social e cultural da região. Para 

que o conceito seja ressignificado considerando as características regionais específicas, 

torna-se imprescindível enfrentar alguns desafios – entre os quais as iniquidades sociais, 

pobrezas, exclusões, violências e racismo, entre outros. Esses desafios ressaltam a 

importância de considerar aspectos regionais, correlacionando-os às particularidades das 
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realidades locais. 

Além disso, a colonialidade das relações entre o europeu e o não-europeu precisa 

ser considerada no processo de enfrentamento dos desafios latino-americanos. Refletida 

como uma desigualdade no poder em favor do europeu, a colonialidade abarca 

diferenças deste com os demais, seja do ponto de vista das características físicas ou das 

orientações culturais cotidianas, entre outros aspectos (Quijano, 1992). 

Para superar essas e outras dificuldades, é imprescindível retomar a questão 

política da integração latino-americana e suprimir a colonialidade do saber e do poder 

(Castro-Gómez, 2000; Dussel, 2000; Quijano, 2000) que vem se perpetuando em 

diferentes países latino-americanos. Essas questões também se fazem presentes nos 

saberes sobre a recreação e o lazer na América Latina, como será tratado no próximo 

tópico. 
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4 Recreação e lazer na América Latina: Origens dos saberes difundidos na região5 

O trabalho empreendido por Gomes, Osorio, Pinto e Elizalde (2009) evidenciou 

que ainda são poucos os países com tradição em realizar estudos sobre o lazer/ocio 

recreação/recreación e tempo livre/tiempo libre na região latino-americana. Além disso, 

revelam que os saberes elaborados sobre essa a temática, na região, expressam 

diferentes níveis de sistematização e aprofundamento. 

Como visto no primeiro tópico, a América Latina é constituída, atualmente, por 

35 países e Estados independentes e, neste conjunto, foi constatado na pesquisa 

bibliográfica que somente dez (aproximadamente 1/3 do total) vêm se empenhando por 

aprofundar conhecimentos sistematizados sobre a temática. Sete desses países estão 

localizados na América do Sul e os outros três situam-se na América Central, na 

América do Norte e no Caribe. 

São estes os países identificados e algumas de suas produções sobre o 

lazer/tiempo libre/recreación6: Argentina (Suarez, 2009; Waichman, 2009), Brasil 

(Gomes, 2011; Isayama, 2010; Marcellino, 2008), Chile (Elizalde, 2010; Ried; Leiva; 

Elizalde, 2009), Colômbia (Molina, 2010; Osorio, 2009; Tabares, 2010), Costa Rica 

(Ballesteros, 2011; Salazar-Salas, 2007), Cuba (Pérez, Leon, 2009), Equador (Quizpe, 

2011), México (Aguilar, 2009; Cervantes-Guzmán, 2004; Galvan, 2011; Olivares; Paz, 

2011), Uruguai (Lema; Machado, 2009; Vilas, 2009) e Venezuela (Altuve, 2009; 

Guerrero, 2009). 

É importante reconhecer a possibilidade de que em algum dos 25 países latino-

americanos que não foram mencionados nessa relação haja profissionais e professores 

empenhados em aprofundar conhecimentos sobre recreación e tiempo libre. Porém, 

como a falta de integração e de articulação regional é um problema que marca 

fortemente a América Latina, não foram identificados no contexto investigado, além dos 

dez países citados anteriormente, outros com produção teórica significativa sobre a 

temática. Certamente, muitos países latino-americanos possuem uma larga tradição no 

desenvolvimento de atividades recreativas (como é o caso do Peru, por exemplo), mas 

                                                 
5 A estrutura deste tópico seguiu as discussões empreendidas no segundo capítulo do livro “Horizontes 
latino-americanos do lazer/Horizontes latinoamericanos del ocio” (Gomes; Elizalde, 2012), mas foi aqui 
complementado pelos próprios autores. O tópico foi revisado pela equipe da pesquisa. 
6 É importante esclarecer que as palavras lazer/tiempo libre/recreación foram aqui associadas com a 
finalidade de indicar o campo pesquisado de uma forma geral, pois, são estes os termos comumente 
utilizados nos cinco mestrados estudados. 
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como esta investigação focaliza os saberes sistematizados por meio de discussões 

teórico-conceituais sobre a temática, foram citados apenas os países referenciados na 

pesquisa bibliográfica. 

Como explica Perrenoud (2001), é importante esclarecer que conhecimentos e 

saberes são representações organizadas do real, que utilizam conceitos ou imagens 

mentais para descrever e, eventualmente, explicar fenômenos, estados, processos, 

mecanismos observados na realidade ou inferidos por meio da observação. 

 
Alguns saberes parecem mais descritivos, outros mais explicativos, 
porém até mesmo a informação mais elementar é construída e 
mobiliza conceitos e teorias implícitas. Por outro lado, a teoria mais 
abstrata diz algo sobre o estado do mundo, pelo menos do mundo tal 
como ele é percebido por aquele que a professa. (Perrenoud, 2001, 
p.19) 
 

Como já foi mencionado, cabe ressaltar que o conceito predominante nas 

publicações latino-americanas de língua espanhola é recreación, uma vez que o termo 

ocio é carregado de conotações negativas na região. Esse preconceito acontece na língua 

portuguesa também, o que explica em parte por que no Brasil, por exemplo, o conceito 

mais difundido seja o de lazer. O ócio é, em geral, visto como uma ameaça para o 

desenvolvimento de sociedades que pretendem se modernizar, progredir, desenvolver e 

se expandir economicamente. Prevalece o princípio “tempo é dinheiro” e, dessa 

maneira, não se pode perder tempo com atividades consideradas inúteis e improdutivas. 

Assim, entende-se que foi por essas razões que a palavra mais difundida e legitimada na 

América Latina de língua espanhola tenha sido recreación, e não ocio. 

Embora muitas vezes essas palavras sejam utilizadas indistintamente, para evitar 

problemas de compreensão é importante esclarecer novamente que a palavra ocio, em 

espanhol, foi aqui tomada como sinônimo de lazer (leisure em inglês, loisir em francês), 

seguindo as ressignificações propostas por alguns autores latino-americanos (Elizalde, 

2010; Molina, 2010; Tabares, 2010; entre outros). Recreación, por sua vez, será tratada 

nesta pesquisa como sinônimo de recreação (recreation em inglês, sem tradução 

correspondente em francês). 

Essas considerações destacam a importância de compreender as origens dos 

estudos desenvolvidos sobre o tema no contexto latino-americano. Quando, onde e 

porque foram elaborados os saberes sobre a recreação e o lazer mais difundidos na 

América Latina? As teorias, fundamentos e conceitos inicialmente elaborados sobre 

esses temas são adequados à região latino-americana? Por quê? 
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Essas são algumas das reflexões empreendidas neste tópico. No decorrer da 

pesquisa bibliográfica – que envolveu uma análise de publicações de autores latino-

americanos envolvidos com o campo da recreação e do lazer – foi constatada uma 

diversidade de entendimentos e de significados incorporados por esses termos em nossa 

região. De forma geral, foi possível verificar que os conhecimentos sobre a recreação e 

o lazer que circulam na América Latina têm origem nos Estados Unidos e/ou em alguns 

países europeus, sendo este um importante legado que constitui as bases teóricas dos 

saberes sobre a temática, como será tratado a seguir. 

 

4.1 Processo de desenvolvimento da recreação na América Latina: O legado 
estadunidense7 

Para compreender a recreação do ponto de vista social/educativo é necessário 

retroceder ao final do século XIX, quando ocorreu nos Estados Unidos uma ampla 

difusão do recreacionismo. Essa proposta propiciou a sistematização de saberes 

comprometidos com metodologias de intervenção que pudessem ser desenvolvidas 

principalmente ao ar livre com crianças, jovens e adultos. Esses conhecimentos 

fundamentam-se na sistemática da recreação dirigida, que fomentou a criação de 

espaços próprios para a prática de atividades recreativas consideradas saudáveis, 

higiênicas, moralmente válidas, produtivas e vinculadas à ideologia do progresso.8 

Salazar-Salas (2007), baseando-se nos estudos de R.V. Russell, salienta que a 

recreação foi constituída nos Estados Unidos por meio da promoção do jogo para a 

população infantil. Essas iniciativas foram crescendo e, gradativamente, envolveram os 

governos locais e nacional, assim como algumas organizações, com o objetivo de 

educar as pessoas para o uso positivo do tempo livre. A filosofia dessa época era ajudar 

as pessoas mais necessitadas e sem educação. É por isso que a “missão original” da 

recreação estadunidense foi centrada no oferecimento de atividades que pudessem 

enriquecer e melhorar a qualidade de vida das pessoas participantes. 

De acordo com a autora, uma dessas frentes foi caracterizada pela criação de 

                                                 
7 Este tópico foi elaborado por Christianne L. Gomes e Rodrigo Elizalde, sendo revisado pelos 
componentes da equipe. 
8 Os fundamentos aqui destacados indicam as raízes da recreação institucionalizada, e não dos 
divertimentos e das experiências recreacionais que sempre integraram as culturas humanas. É importante 
esclarecer esse aspecto porque muitas vezes se observa uma tendência a confundir a história das 
manifestações culturais lúdicas com a história das propostas de recreação que foram sistematizadas e 
institucionalizadas nos Estados Unidos. 
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Hull Houses, que eram casas comunitárias encarregadas de oferecer diversos serviços 

sociais: aulas, informações relacionadas aos direitos civis, ao trabalho, serviços de 

enfermagem e atividades recreativas, baseadas no desenvolvimento de jogos para as 

crianças menores, esportes, clubes sociais para crianças e adolescentes, programas 

culturais para as pessoas adultas. Nessa época, os Estados Unidos passavam por um 

intenso processo de industrialização e de urbanização, havendo poucas áreas livres para 

o desenvolvimento de atividades recreativas (Salazar-Salas, 2007). 

A outra frente que constitui as origens da recreação norte-americana está 

relacionada com a criação de playgrounds, que posteriormente serviram como modelo 

para os centros de recreação, praças de esportes e jardins de recreio difundidos por 

alguns países latino-americanos, como Uruguai e Brasil. 

Procurando contribuições nas experiências e nos conhecimentos produzidos na 

Europa, o primeiro playground dos Estados Unidos, criado no ano de 1885, foi 

inspirado nos parques infantis de Berlim, na Alemanha. Em 1925 já existiam nos 

Estados Unidos 8.115 centros de recreação (nova denominação dada a esses espaços), 

sendo criados 635 apenas no ano de 1924, quando 80 cidades realizaram 123 

acampamentos de verão para crianças e jovens. A grande repercussão do recreacionismo 

inaugurou um novo estilo de vida nos Estados Unidos, fomentando novas frentes de 

formação e de atuação profissional, estruturando assim as bases da recreação como um 

serviço a ser prestado. Com a ajuda de instituições como a Young Men’s Christian 

Association (YMCA) – Associação Cristã de Moços (ACM) na língua portuguesa – nas 

primeiras décadas do século XX o recreacionismo foi difundido rapidamente por 

diversos países, alcançando especialmente a América Latina. No Brasil, os registros de 

Frederico Gaelzer, feitos nas primeiras décadas do século XX, são uma das evidências 

da afirmação anterior. Com o apoio da ACM de Porto Alegre/Brasil, Gaelzer passou um 

longo período nos Estados Unidos (1919-1925) se qualificando em educação física, 

esporte e recreação. No relatório escrito por Gaelzer, enviado aos diretores do ACM de 

sua cidade, com data de 16/09/1919, o autor destaca que os 800 participantes dos cursos 

distribuídos pela YMCA, em Chicago, eram de 25 nacionalidades diferentes (Gomes, 

2003). 

Possivelmente, muitos desses 800 participantes eram latino-americanos, 

contribuindo de forma decisiva para a difusão do recreacionismo por diversos países da 

América Latina. Obviamente, muitas práticas recreativas como os jogos e outras formas 

de diversão já existiam, mas, nesse momento, foram sistematizadas como parte 
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integrante de um conceito de recreação que foi elaborado nos Estados Unidos. 

Tamanha foi a importância da recreação nos Estados Unidos no despertar do 

século XX que em 1906 foi fundada, em Washington, a Playground Association of 

America (Butler, 1973). Em 1910, Joseph Lee foi eleito presidente dessa Associação, 

cargo que ocupou por 27 anos consecutivos até o seu falecimento. Considerado pelos 

autores norte-americanos, como o pai da recreação criadora, Joseph Lee foi tido como o 

líder mais experiente que contribuiu de maneira decisiva para a difusão do 

recreacionismo nos Estados Unidos. Para ele, a recreação não representava um luxo, 

mas uma necessidade. Assim, a recreação não era, simplesmente, “[...] uma coisa de que 

a criança gosta, mas algo de que precisa para crescer. É mais do que parte essencial da 

lei do seu crescimento, do processo através do qual ela se torna adulta.” (Joseph Lee, 

citado por Medeiros, 1959, p.xv). 

Inicialmente, os playgrounds eram simples parques infantis, mas à medida que 

começaram a ser utilizados pelos pais e irmãos mais velhos das crianças, tiveram os 

seus programas ampliados e não se restringiram apenas aos jogos e atividades físicas ao 

ar livre, sendo enriquecidos com música, esportes, teatro, trabalhos manuais, estudo da 

natureza e inúmeras outras opções que pudessem atender os interesses de pessoas de 

diferentes faixas etárias. Nos playgrounds o jogo foi concebido como um fator 

educacional importante para a aquisição de habilidades diversas, com resultados 

surpreendentes. A recreação passou a ser considerada, então, como uma possibilidade 

que deveria ser estendida a todas as fases da vida. Assim, já nas primeiras décadas do 

século XX, os playgrounds se tornaram o padrão característico dos parques urbanos nos 

Estados Unidos sendo designados para uso diário em horários específicos e divididos 

segundo o sexo e a idade. Além disso, foram vistos como instituições completas que, 

simultaneamente, tratavam da educação moral, física, higiênica e social das crianças, 

especialmente daquelas pertencentes aos segmentos populares. Por essa razão, o caráter 

e as qualificações dos líderes de recreação era considerado o aspecto mais importante, o 

que abriu novas frentes de formação e de atuação profissional nessa área (Gomes, 

2003). 

Nos Estados Unidos, a recreação foi engendrada, assim, como uma proposta de 

intervenção deliberada, ou seja, como uma ação conduzida, intencionalmente, por 

profissionais especializados. Em consonância com essa concepção, diferentes práticas 

culturais como o jogo, a ginástica, a brincadeira, a música, a pintura, o teatro e a dança, 

por exemplo, foram visualizadas como grandes possibilidades educativas. A recreação 
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se tornou um elemento que, cada vez mais, foi sendo visto como imprescindível para o 

emprego saudável das horas vagas. 

Em suas origens norte-americanas, a recreação dirigida foi vista como uma 

estratégia educativa essencial para promover, sutilmente, o controle social. Nesse 

processo, foi amplamente difundida a ideia de que a recreação poderia preencher, 

racionalmente, o tempo vago ou ocioso com atividades consideradas úteis e saudáveis 

do ponto de vista físico, higiênico, moral e social. Com isto, a recreação foi considerada 

essencial para a formação de valores, hábitos e atitudes a serem consolidados, 

moralmente válidas e educativamente úteis para o progresso das sociedades modernas.  

Em um primeiro momento, o desenvolvimento de eventos, políticas, programas 

e projetos recreativos foi, e muitas vezes ainda continua sendo, direcionado 

principalmente aos grupos sociais em situação de risco ou de vulnerabilidade social, 

procurando a redução de conflitos sociais e da delinquência, a manutenção da paz e da 

harmonia social, assim como a ocupação positiva e produtiva do tempo ocioso. Além 

disso, muitos programas de recreação visavam preencher as horas vagas das crianças, 

jovens, adultos e idosos, colaborando com a constituição de corpos disciplinados, 

obedientes, aptos, produtivos e vigorosos. “Nessa perspectiva a recreação, em muitas 

ocasiões, acaba sendo usada como estratégia para esquecer os problemas gerados pela 

lógica excludente que impera nas realidades latino-americanas”. (Gomes; Elizalde, 

2012, p.68). 

As diversas acepções da palavra recreação são fundamentadas na pedagogia, na 

psicologia e, sobretudo, na educação física. Essa última área, ao lado do esporte, é a 

mais associada à recreação, tanto na vida cotidiana como nos estudos, cursos, propostas 

da formação sobre o tema, campos de atuação profissional no setor privado, nas 

organizações do terceiro setor e também no âmbito das políticas públicas de vários 

países latino-americanos. 

Vários autores norte-americanos desenvolveram diferentes conceitos de 

recreação e continuam realizando estudos e pesquisas com o objetivo de fundamentar o 

tema. Em geral, predomina a compreensão de que a recreação refere-se às atividades 

realizadas durante o tempo livre, escolhidas voluntariamente para obter prazer ou 

satisfação, o que foi constatado por Salazar-Salas (2007) por meio da análise de 

distintos conceitos elaborados por vários autores, a maioria norte-americana: Bucher; 

Kraus; Ramírez; Chaves Iturrequi; Ibrahim e Cordes; Jordan; Kraus e Curtis, Rossman e 

Schlatter e Russel. 
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Waichman (2009) esclarece que a tradição norte-americana caracteriza a 

recreação como um conjunto de atividades direcionadas para o uso positivo e 

construtivo do tempo livre, sendo o jogo a possibilidade mais recorrente. Nessa 

perspectiva, o objetivo do recreacionismo é o uso prazenteiro e saudável do tempo livre 

e tem, como eixo de análise, as instalações, técnicas de trabalho, materiais, instrumentos 

e espaços especializados, ao invés de focalizar a atenção nas pessoas e grupos com os 

quais se atua. 

El recreacionismo suele considerar a la recreación como una 
sumatoria de actividades cuyo único fin es divertirse, lograr una 
forma de compensación del cansancio y aburrimiento producido por 
las tareas cotidianas. No interesa en demasía el por qué de las 
actividades más allá del uso del tiempo desocupado. De allí que lo 
importante sea el brindar una amplia oferta de posibilidades desde lo 
gratuito hasta sofisticados y onerosos juegos. Los dirigentes del 
recreacionismo tienden a actuar como “showman”, dirigen todas las 
actividades que, además, deben resultar tal como ellos lo imponen; 
suelen afirmar que “la recreación no se explica, se hace”: la 
corriente recreacionista ni siquiera conlleva fundamentos teóricos. Lo 
más grave, es que las personas y los grupos aprenden a ser 
manipulados en su tiempo desocupado y a gratificarse cuando son 
entretenidos. (Waichman, 2009, p.2).  
 

O autor também afirma que este enfoque, que é muito desenvolvido nos Estados 

Unidos, é o mais generalizado na América Latina (Waichman, 2009). Corroborando 

essas ideias, os estudos empreendidos na pesquisa bibliográfica evidenciaram que os 

fundamentos norte-americanos foram e continuam sendo amplamente difundidos em 

distintos países da América Latina. Apesar de contar com alguns âmbitos mais 

específicos, a maioria dos saberes sobre a recreação que vem sendo disseminados na 

região preserva os pressupostos básicos da abordagem sistematizada nos Estados 

Unidos, destacando-se a dimensão empírica contida na ideia de recreação como 

atividade ou como um serviço especializado a ser prestado. 

Dessa forma, como destacam Gomes e Elizalde (2012), os principais 

significados incorporados pela recreação na região latino-americana estão vinculados às 

seguintes compreensões: (a) atividades prazenteiras com potencial educativo, com 

destaque para o jogo infantil organizado, as atividades esportivas ou pré-esportivas; (b) 

disposição física ou mental para a prática de alguma atividade prazenteira, seja 

individual ou coletiva; (c) conteúdo e metodologia de trabalho para a área de educação 

física; (d) serviço a ser prestado, visando ao desenvolvimento de programas recreativos 

para pessoas de diferentes faixas etárias. Assim, foi possível verificar que os saberes 
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sobre a recreação mais difundidos em distintos países da América Latina se mesclam 

com a ideia de atividade, geralmente operacionalizada como um serviço que requer a 

atuação de um líder (profissional ou voluntário). Daí decorre a importância de a 

recreação ser orientada ou dirigida. 

É necessário ressaltar que muitos estudos desenvolvidos sobre a recreação na 

região latino-americana procuram ser um aporte educativo tendo como base uma 

postura crítica, questionadora e comprometida com a qualidade de vida das pessoas. Por 

sua vez, existem estudiosos e instituições latino-americanas que valorizam o potencial 

lúdico e criativo da recreação, seja como uma ferramenta educativa, como uma 

possibilidade de animação sociocultural, campo de atuação da educação física, do 

turismo, da psicologia social, da pedagogia e do trabalho social, entre outras áreas. 

Segundo Waichman (2009), por exemplo, o enfoque de recreação por ele 

elaborado não está relacionado somente com passar o tempo de forma agradável ou 

divertida, elementos que no seu entender constituem as bases do recreacionismo. Ao 

compreender a recreação como um fenômeno cultural e como um sistema de objetivos, 

metodologias e ações pedagógicas que têm lugar em situações de caráter grupal e que 

dirigidas/coordenadas por especialistas nesta tarefa, o autor apresenta uma proposta 

denominada de “recreação educativa”, que é 

 
[...] definida como el tipo de influencia intencional y con algún grado 
de sistematización que, partiendo de actividades voluntarias, grupales 
y coordinadas exteriormente, establecidas en estructuras específicas, 
a través de metodologías lúdicas y placenteras, pretende colaborar en 
la transformación del tiempo disponible o libre de obligaciones de los 
participantes en praxis de la libertad en el tiempo, generando 
protagonismo y autonomía. La recreación educativa intenta poner en 
crisis la contradicción ocio-trabajo entendiendo al ser humano como 
un sujeto único e íntegro, y al tiempo libre como una unidad de lo 
objetivo (la temporalidad) y lo subjetivo (la libertad). Por eso, 
entiende la existencia de trabajos “libres” y tiempos supuestamente 
“libres” donde predomina la alienación y el aburrimiento. No sólo 
pretende generar aprendizajes de vida para el tiempo desocupado –
como afirmaría una pedagogía del ocio– sino integrar el tiempo y, 
por ende, la realidad. La posición de la Recreación Educativa (en 
adelante RE) ratifica, a diferencia de la animación socio-cultural, la 
directividad y parte de la intencionalidad de la autogestión. Al igual 
que la animación socio-cultural, la RE postula el trabajo con los 
emergentes grupales, pero, poniendo como prioridad el cumplimiento 
de sus objetivos particulares, tanto los de los participantes como los 
de los rbecreadores. (Waichman, 2009, p.4).  
 

O autor salienta, também, que a recreação educativa se refere a um modelo 

pedagógico, a uma teoria educativa à qual corresponderá um modelo didático que 
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considera o porquê e o para quê de cada ação desenvolvida. Ao adjetivar a recreação 

como “educativa”, o autor pretende explicitar as intencionalidades pedagógicas 

presentes no processo, visando o alcance de objetivos de transformação qualitativa no 

trabalho com pessoas ou grupos. 

 
Desde la perspectiva de la recreación educativa se pretende generar 
las condiciones para lograr una participación cualitativamente 
distinta de los actores, durante todo el tiempo: poder construir una 
nueva lógica de entender la realidad y la posibilidad concreta de ser 
partícipe de su construcción y modificación. Pretendemos de la 
recreación un proceso voluntario y placentero que desarrolle valores 
como la cooperación, la organización, la responsabilidad, la 
creatividad, la construcción, el respeto por el otro, etc. Revalorizando 
los juegos y juguetes tradicionales que son los que dieron identidad a 
nuestros pueblos. En síntesis el papel de la RE implica generar las 
condiciones para la comprensión de la libertad en la práctica 
concreta: Recreación, entonces, será la educación en y del tiempo 
libre en la educación formal y no formal. (Waichman, 2009, p.4-5). 
 

De acordo com os estudos de Ramos (2012), as publicações de Pablo Waichman 

são muito citadas nos estudos latino-americanos sobre a temática da recreação. Vários 

outros entendimentos de recreação poderiam ser aqui explicitados, mas, a abordagem do 

autor argentino foi escolhida para exemplificar que alguns estudiosos latino-americanos 

procuram sistematizar saberes tendo em vista o desafio de superar a tradição operativa 

que marca o campo da recreação. 

De toda maneira, a compreensão da recreação como sinônimo de atividades 

prazenteiras com potencial educativo, do nosso ponto da vista, é a mais difundida na 

América Latina desde as primeiras décadas do século XX, o que não pode ser 

desconsiderado. Em muitos casos, os discursos sobre a recreação são mais elaborados 

do que suas práticas, já que frequentemente as implementações concretas não 

conseguem escapar do ativismo, de um fazer por fazer, carente dos postulados que 

defendem. 

Em síntese, o legado estadunidense possibilitou e influenciou, em distintos 

países da América Latina, a formulação de saberes sobre a recreação, uma palavra 

correspondente a recreación em espanhol e recreation em inglês, como já foi dito. 

Sobre esse aspecto, é necessário destacar a existência de uma confusão entre os termos 

recreação/recreación e lazer/ocio na América Latina, dificuldade expressada por Ried, 

Leiva e Elizalde (2009), Suárez (2009) e Werneck (2000), entre outros. Os conceitos de 

recreação/recreación e lazer/ocio coexistem em muitos países latino-americanos, mas, 
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geralmente, observa-se uma grande dificuldade de compreensão. 

Vale ressaltar que nos últimos anos alguns estudiosos de distintos países latino-

americanos de língua espanhola vêm tentando repensar suas compreensões de 

recreación, o que de fato é essencial e abre novas possibilidades de interpretação, como 

visto no posicionamento de Waichman (2009) ao propor o conceito de recreação 

educativa. Entretanto, outros autores procuram discutir recreación e ocio vinculando as 

duas palavras – como ocorre, frequentemente, em algumas publicações de autores dos 

Estados Unidos, mas essa associação automática pode gerar confusões e imprecisões 

conceituais, dificultando a compreensão dos significados de cada termo e dos processos 

culturais, históricos e sociais que os geraram. 

Há, ainda, estudiosos latino-americanos que preferem ampliar as concepções de 

ocio, superando os preconceitos existentes quanto ao uso desta palavra (possivelmente, 

por considerar que o conceito de recreación é limitado e insuficiente já que, em muitos 

casos, remete a um simples ativismo). Por fim, uma quarta possibilidade de 

interpretação pode ser atrelada à anterior ao compreender o ocio/lazer como um campo 

mais amplo que engloba a recreación/recreação. Nessa perspectiva, enquanto os estudos 

sobre o ocio/lazer poderiam contribuir com a ampliação e aprofundamento das 

discussões sobre a temática de uma forma mais crítica, situada e coerente com as 

realidades latino-americanas, a recreación/recreação continuaria sendo reconhecida 

como um domínio pedagógico ligado ao divertimento que precisa, urgentemente, 

superar o empirismo e o tecnicismo que marcam o seu desenvolvimento em distintos 

países da região. Dessa forma, não se trata de negar nem a recreación nem o ocio, mas, 

de ressignificar ambos os conceitos, procurando aprofundá-los e instigar novas 

reflexões. 

Embora os diferentes posicionamentos interpretações aqui mencionados possam 

causar controvérsias entre estudiosos dessas temáticas na América Latina, considera-se 

nesta pesquisa que a quarta possibilidade de interpretação está mais próxima dos 

desafios que marcam o contexto latino-americano. 

A seguir, serão destacados alguns aspectos que influenciaram os saberes 

difundidos sobre a temática do lazer em nossa região. 
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4.2 Estudos do lazer na América Latina: Ao legado norte-americano, soma-se o 
legado europeu9 
 
Quando, onde e porque o lazer começou a ser estudado no contexto ocidental? 

Quais marcos de referência são utilizados para fundamentar os estudos sobre o lazer? 

Eles são condizentes com as peculiaridades latino-americanas? 

Segundo Marcellino (1996), foi na Europa que surgiu o primeiro “manifesto” a 

favor do lazer dos operários: A obra O direito à preguiça, de autoria de Paul Lafargue. 

De acordo com os estudos do autor, foi preciso esperar as primeiras décadas do século 

XX para que o estudo sistemático do lazer fosse desenvolvido nos Estados Unidos e na 

Europa. Esse entendimento encontra sustentação no pensamento de Dumazedier (1979, 

p.21), autor que esclarece que a sociologia do lazer foi fundada nos Estados Unidos, 

sendo “preciso esperar os anos 1920-1930 para ver, tanto na Europa quanto nos Estados 

Unidos, os primeiros estudos da sociologia empírica do lazer propriamente dita.” 

Essas considerações preliminares evidenciam que, diferentemente da recreação, os 

estudos sobre o lazer não foram elaborados somente nos Estados Unidos, envolvendo 

também uma vasta produção sistematizada nas primeiras décadas do século XX por 

sociólogos europeus, com destaque para França e Inglaterra. Assim, autores norte-

americanos e europeus formularam teorias e conceitos sobre o lazer – como, por 

exemplo, Max Kaplan e Sebastian De Grazia nos Estados Unidos, Stanley Parker na 

Inglaterra, Jean Fourastié e Joffre Dumazedier na França. Mesmo preservando algumas 

particularidades, muitas das análises desenvolvidas por esses e outros autores conferem 

uma posição destacada ao trabalho, categoria que se tornou referência básica e 

determinante nos estudos sobre o lazer no contexto ocidental. 

Tendo como pano de fundo as antigas sociedades greco-romanas ou as modernas 

sociedades urbano-industriais (capitalistas ou socialistas), o lazer constituiu um objeto 

de reflexões sociológicas e passou a ser considerado por vários autores como uma esfera 

típica do tempo de “não trabalho”. Neste sentido, os estudos sobre o lazer focalizaram 

este tema como um contraponto do trabalho produtivo situado no âmbito do chamado 

tempo livre. Esses aspectos evidenciam os fundamentos de uma abordagem que 

influencia não somente os saberes sobre o lazer difundidos na América Latina, mas as 

sociedades ocidentais em geral. Posteriormente, será explicado por que não se 

compartilha a tese de que o lazer tenha “surgido” na antiga Grécia, tampouco nos países 

                                                 
9 Este tópico foi elaborado por Christianne L. Gomes e Rodrigo Elizalde, sendo revisado pelos integrantes 
da equipe. 
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europeus industrializados do século XIX, procurando destacar, em contrapartida, outras 

perspectivas de análise (Gomes; Elizalde, 2012). 

De acordo com esses postulados, as origens do lazer podem ser localizadas na 

antiga Grécia clássica ou na modernidade europeia, sobretudo inglesa. Essas duas 

possibilidades em termos da ocorrência histórica do lazer são divergentes e ainda geram 

muitos debates acadêmicos (Gomes, 2011). De fato, na pesquisa bibliográfica foi 

constatado que para muitos autores latino-americanos a existência do lazer é observada 

desde as sociedades gregas (Cervantes-Guzmán, 2004) e, para outros, o lazer é um 

fenômeno específico das sociedades modernas, urbanas e industrializadas (Melo; Alves 

Junior, 2003). 

Os autores que consideram que a antiguidade clássica grega foi o contexto 

responsável pelo surgimento do lazer no Ocidente (como De Grazia, 1966) associam 

essa palavra inicialmente ao termo grego skholé, que representava uma possibilidade de 

abstenção das atividades ligadas à mera subsistência. Implicava, necessariamente, as 

condições de paz, reflexão, prosperidade e liberdade em face das tarefas servis e das 

necessidades da vida produtiva. Como dependia de certas condições educacionais, 

políticas e socioeconômicas, skholé constituía um privilégio reservado a uma pequena 

parcela dos homens livres. Para Aristóteles, as pessoas tinham que aprender a desejar o 

repouso filosófico, pois é por meio dele que se tornaria possível alcançar virtudes. 

Dessa forma, em seu sentido grego, skholé era vinculada à possibilidade de descanso e 

repouso, condição propícia pelo distintivo característicos dos privilegiados: a abstenção 

da necessidade de exercer o trabalho útil ou produtivo e a possibilidade de dedicação à 

contemplação, à meditação e à reflexão filosófica (Werneck, 2000). 

Em parte, essa visão clássica grega teve continuidade em Roma, onde era 

comum o uso de uma palavra latina (otium) com significado similar ao grego skholé 

quando se considera os segmentos sociais privilegiados. De acordo com Munné (1980), 

o otium romano era estratificado socialmente: estava associado, no caso das elites 

intelectuais, com a meditação e a contemplação. Era o otium com dignidade. Porém, no 

que concerne às pessoas comuns, otium significava descanso e divertimento 

proporcionados pelos grandes espetáculos. Essa estratégia fazia referência à tradicional 

expressão “pão e circo” e tinha como finalidade despolitizar o povo, reduzido à 

condição de mero espectador, evidenciando assim o potencial muitas vezes alienante 

dos divertimentos massivos. 

Seguindo essa abordagem, no transcurso dos chamados séculos medievais, à 
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medida que a Igreja católica difundia o cristianismo na Europa, uma nova moral passou 

a definir os sentidos válidos para o lazer. A salvação da alma foi enfatizada por meio do 

repúdio aos prazeres mundanos, tratados como uma clara expressão do pecado. O 

controle por parte da Igreja católica tornou-se mais evidente durante a Inquisição, um 

dramático processo que marcou profundamente a vida de muitos povos por vários 

séculos, tanto nas metrópoles europeias, como nas suas colônias latino-americanas. A 

Igreja procurou reforçar seu poder e unidade de forma repressiva, condenando à 

fogueira aqueles que praticavam supostas heresias, como as festas consideradas 

profanas, os carnavais, jogos, encontros de música, teatro e poesia, entre outras práticas 

socioculturais que foram associadas com o pecado (Werneck, 2000). 

Paulatinamente, o discurso hegemônico fez com que muitas experiências 

culturais de lazer, nesse contexto, estivessem carregadas de valores morais que 

acabaram sendo essenciais para o mundo do trabalho, sobretudo na fase histórica 

conhecida como modernidade. Nesse novo período, a forma de perceber o lazer foi 

marcada principalmente por uma visão negativa, o que deve ter sido, em parte, produto 

da influência do protestantismo, ao considerar as vivências de lazer como um vício 

improdutivo que deveria funcionar como um meio moralizante para o trabalho 

(Requixa, 1977). A visão protestante enfatizou a ética do trabalho como um bem 

supremo e rejeitou o lazer por considerá-lo como potencial ameaça para o “espírito” de 

base do modelo da produção capitalista (Elizalde, 2010). Nessa perspectiva, desde o 

século XIX o lazer está muito vinculado às categorias trabalho e tempo livre – 

concebidos por meio de uma perspectiva sociológica. Por essa razão, a sociologia é uma 

área importante (mas não a única) que fundamenta as teorias e as análises desenvolvidas 

sobre a temática, principalmente por autores da Europa e dos Estados Unidos. 

Para muitos estudiosos, entre os quais se destaca Dumazedier (1979), o lazer 

surgiu na modernidade europeia do século XIX como fruto da revolução industrial 

ocorrida, naquele tempo, nos principais centros urbanos da Europa, sobretudo na 

Inglaterra. Para ele, o lazer se contrapõe ao trabalho e a outras obrigações institucionais, 

correspondendo a uma liberação periódica do trabalho no fim do dia, de semana, do ano 

e da vida, quando a aposentadoria é alcançada. 

Independentemente de que a ocorrência histórica do lazer seja situada na Grécia 

clássica ou na modernidade europeia, é possível observar que a Europa, com suas 

práticas e instituições, é considerada imprescindível e determinante para o “surgimento” 

do lazer em todos os cantos do mundo, inclusive na América Latina. Ademais, o lazer 
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passa a ser entendido e visualizado como um apêndice do trabalho no contexto dos 

centros urbanos industrializados. Assim, se perpetua a ideia de que existe uma história 

única e universal do lazer, que coloca a Europa em uma posição central, destacada e que 

deve ser tratada como válida para todo o mundo. Discordamos de ambas as 

interpretações, porque: 

 
[...] elas colaboram com a manutenção de uma lógica evolutiva e 
linear que define os tempos, as histórias, as culturas e as práticas de 
todas as realidades e de todos os povos que, por sua vez, devem 
almejar o modelo ocidental – urbano, industrial e capitalista – como o 
ideal a ser alcançado para atingir um suposto progresso. Esse contexto 
foi importante para a produção de alguns conceitos mais elaborados 
sobre o lazer, vinculados principalmente à temática do trabalho 
produtivo. Mas um conceito não é o fenômeno, é somente uma 
representação da realidade que se pretende designar. Dessa maneira, o 
que “surgiu” na Europa do século XIX foi o conceito de lazer como 
contraponto do trabalho industrial capitalista. Essa compreensão vem 
predominando no Ocidente, mas não corresponde integralmente à 
realidade que o conceito busca representar. (Gomes; Elizalde, 2012, 
p.74). 
 

Desde o século XX, essas duas interpretações distintas sobre a origem do lazer 

têm gerado controvérsias. Como destacado, ambas são amplamente utilizadas nas 

teorias sobre o lazer que orientam e fundamentam os estudos sobre essa temática em 

várias partes do mundo, exercendo influências significativas sobre os conhecimentos 

difundidos nos distintos países da América Latina. 

Ainda que sejam dotadas de lógicas próprias, essas duas interpretações se 

referem a realidades específicas, pertinentes quando se trata da Europa, por exemplo, 

mas são inadequadas e insuficientes para discutir o lazer e a recreação na América 

Latina. Além disso, as duas interpretações sobre uma suposta origem do lazer, 

destacadas previamente, são produções teóricas que reforçam o mito da centralidade da 

Europa como referência privilegiada para a constituição do mundo, sobretudo do 

chamado “mundo ocidental”. Desse modo, excluem a decisiva participação de outras 

realidades em um jogo de poder que envolve, de maneira desigual, vários componentes, 

dentre os quais os povos e as culturas de outros continentes, tais como América Latina, 

África e Ásia (Gomes, 2011). 

Há, em boa parte das realidades latino-americanas, africanas e asiáticas, um 

nítido contraste com as realidades europeias, entre outras que constituem o bloco dos 

países do chamado hemisfério Norte. Por isso, considera-se que a existência do lazer 

somente é possível nos centros “modernos” – ou seja, em contextos urbanos, 
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industrializados e capitalistas, onde é notória a existência de um tempo vago a ser 

ocupado. Atrelado ao trabalho, o lazer se resume aos períodos de tempo 

institucionalizados para que os trabalhadores descansem, se divirtam ou desenvolvam a 

sua personalidade, como discute Dumazedier (1979). Seguindo essa perspectiva, o lazer 

é parte fundamental e constituinte de um projeto político de sociedade: a capitalista. 

Essas observações podem ser ilustradas com a afirmação de Ferreira (1959, 

p.69), que, ao final da década de 1950, declarou: “Urge [...] proclamar esta evidência: 

existe o lazer no Brasil. As massas trabalhadoras gozam normalmente de oito horas de 

lazer por dia. Gozam de descansos semanais, e, em grande parte, de férias anuais. Há, 

então, um tempo livre que requer ser ocupado.” 

Nesta perspectiva, as compreensões que vinculam o lazer aos períodos de tempo 

institucionalizados pelo modo de produção capitalista invisibilizam não somente outros 

projetos políticos de sociedade, mas também outras dimensões da vida além do trabalho 

produtivo. 

Tabares; Molina (2012) esclarecem que, em contextos periféricos como a 

América Latina, o debate não deveria ser orientado para a existência ou não do lazer em 

sua versão ocidental. Assim, torna-se imprescindível indagar as formas de existência 

desse fenômeno no contexto próprio das sociedades de nossa região – que são tão 

diversas, complexas, dependentes e descrentes de si mesmas. Ou seja, “para um mundo 

diverso, paradigmas outros de conhecimento, onde coexistam as formas próprias das 

histórias locais e também as do projeto global, mas desta vez em condições de 

igualdade, onde reais diálogos sejam possíveis.” (p.20-21). 

Como esclarece Escobar (2000), para falar de América Latina é necessário 

considerar os lugares e as realidades locais, obviamente sem perder de vista o contexto 

mais amplo. Por isso, as análises sobre os conceitos e teorias do lazer e da recreação não 

podem ser universais e globalizantes. 

Ferreira (1959, p.70) desenvolveu uma interessante reflexão neste sentido 

quando afirmou que “a problemática somente será plenamente inteligível quando 

devidamente [...] estudado o lazer no seio do contexto cultural de que faz parte”. Seu 

estudo é muito interessante, mas, não apresenta fundamentos sobre o lazer coerentes 

com o contexto brasileiro, uma vez que o autor lança mão de teorias norte-americanas 

sobre a recreação para fundamentar sua pesquisa junto aos operários baianos. Ele 

próprio destacou a falta de estudos sobre a temática, mas, não percebeu que sua própria 

pesquisa poderia gerar conhecimentos contextualizados e críticos sobre o lazer, pois, os 
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referenciais utilizados não eram pertinentes para o tema estudado, tampouco para o 

contexto pesquisado. 

Ainda tratando dessa perspectiva crítica, o próprio Ferreira (1959) ressaltou: 

 
[...] a apreensão do fenômeno em matrizes estrangeiras conduz, 
frequentemente, quando não realizada a necessária redução ao 
contexto nacional, ao embotamento do senso crítico, à perda da 
consciência das peculiaridades da sociedade brasileira, e em 
contrapartida, à aquisição da crença de que o fenômeno ou acontece 
como nos países modelos, ou não existe. (Ferreira, 1959, p 15).  
 

 No caso da América Latina esse cuidado é fundamental porque, em geral, o 

desenvolvimento teórico-conceitual do lazer e da recreação mais difundido entre os 

estudiosos dessas temáticas está diretamente vinculado às características e aos interesses 

que são próprios de outras realidades. Lembramos que, de acordo com a classificação 

elaborada por Munné (1980), é possível identificar três abordagens na produção teórica 

sobre o lazer: (1) a abordagem empírica, que foi iniciada nos Estados Unidos nas 

primeiras décadas do século XX e, pouco depois, alcançou a Europa; (2) a abordagem 

teórica, que envolve as teorias sobre o lazer produzidas por autores norte-americanos e 

europeus; e (3) a abordagem crítica, relacionada às produções norte-americanas e 

europeias, que, entre outros aspectos, analisam o lazer enquanto parte do processo de 

produção e consumo nas sociedades industriais capitalistas. Munné classifica todas 

essas abordagens como burguesas, por terem, como denominador comum, uma tripla 

atitude: subjetiva no âmbito psicológico, individualista, no sociológico e liberal, no 

político. Propõe, como alternativa, uma abordagem que supere a visão burguesa com 

base em uma perspectiva dialética que se apoia, sobretudo, nas ideias de Marx e nas 

teorias elaboradas pelos autores da Escola de Frankfurt. 

Sem dúvida o esforço de Munné gera interessantes contribuições para os estudos 

sobre o lazer e sobre o chamado tempo livre. Contudo, a Europa e os Estados Unidos 

são colocados como centros da produção do conhecimento sobre a temática do lazer. 

Seguindo essa interpretação, caberia ao resto do mundo (incluindo a América Latina), 

apenas reproduzir as teorias geradas em outros contextos. Obviamente, muitos 

conhecimentos produzidos em distintos países podem ser úteis e necessários para 

ajudar-nos a refletir sobre o lazer em nossas realidades. Entretanto, conceitos e teorias 

não devem ser tratados de forma universal, tampouco serem assumidos e incorporados 

de forma descontextualizada e sem um posicionamento crítico (Gomes, 2011), evitando 

assim a perpetuação de redes invisíveis de dominação, gerando a colonialidade do poder 
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e do saber, dois dispositivos situados em uma mesma “matriz genética” (Castro-Gómez, 

2000). Sendo assim, é necessário entender e avaliar a necessidade de ressignificar, reler 

e reescrever com profunda atenção os fundamentos adotados. 

A pesquisa bibliográfica sobre a produção de conhecimentos sobre recreação e 

lazer na América Latina evidenciou, portanto, que os legados norte-americano e 

europeu foram muito significativos. Foi possível constatar, também, uma 

particularidade em termos dos estudos latino-americanos sobre a temática: de maneira 

semelhante aos Estados Unidos, muitos saberes sobre o lazer foram difundidos em 

distintos países pelas proximidades que essa temática estabeleceu com a recreação pela 

via do “tempo livre”. Nessa perspectiva, a associação entre os termos recreação e lazer 

(recreación e ocio) ainda é bastante comum na região, como herança dos Estados 

Unidos, onde também ainda é comum a associação entre os termos recreation e leisure. 

Estes aspectos, indubitavelmente, acabam gerando muitas dificuldades de compreensão 

(Werneck, 2000). Nessa associação, uma interpretação comum vincula a recreação à 

atividade, sendo o lazer visualizado na dimensão do tempo em que ela acontece. 

Por um lado, em muitos países latino-americanos – notadamente naqueles de 

língua espanhola – os saberes sobre o lazer/ocio ainda são negligenciados e 

invisibilizados, ou simplesmente são incorporados aos saberes sobre a recreação como 

se fossem a mesma coisa. Isso decorre do fato de ainda subsistir um preconceito com o 

uso da palavra ocio (aquela que é, tradicionalmente, tomada como sinônimo de 

lazer/leisure/loisir, como ressalta Gaelzer, 1985). Neste âmbito, o legado estadunidense 

é bastante significativo, como pode ser constatado nas publicações de Salazar-Salas 

(2007), por exemplo, onde seu livro intitulado “Recreación” apresenta, na bibliografia, 

várias referências de obras de autores norte-americanos, muitos dos quais associam a 

recreação e o lazer. 

Por outro lado, sabe-se que os saberes sobre o lazer/ocio foram disseminados em 

distintos países latino-americanos principalmente a partir da década de 1970, quando os 

trabalhos de alguns sociólogos dedicados ao estudo da temática, especialmente 

Dumazedier, foram traduzidos para o português e para o espanhol. Com isso, a 

abordagem europeia alcançou uma significativa repercussão nos estudos sobre o lazer 

desenvolvidos na América Latina, especialmente no Brasil, sem estar necessariamente 

ligada à recreação. 

Cabe destacar que os conhecimentos sobre o lazer que foram produzidos por 

Dumazedier (1979) continuam sendo intensamente reproduzidos como se fossem 
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universais. Muitas vezes, desconsidera-se que as teorias deste sociólogo francês foram 

elaboradas por meio de uma enquete por ele realizada em Annecy, uma pequena cidade 

situada no interior da França que, na época em que o estudo foi realizado (década de 

1950), contava com uma população de apenas 40 mil habitantes. A maioria dos 

operários que participou dessa pesquisa trabalhava nas fábricas instaladas naquela 

cidade industrializada, pois, Dumazedier focalizava os contextos em que a “civilização” 

urbano-industrial, notadamente capitalista, prevalecia. Por isso, indaga-se: 

 
Ao focalizar a sociedade industrial, será que a produção teórica de 
Dumazedier é pertinente para problematizarmos e compreendermos o 
lazer no contexto dessa nova e dinâmica realidade que marcou 
decisivamente o despontar do século XXI? Será que ela é capaz de 
tratar o lazer de uma maneira menos fragmentada e mais integrada às 
peculiaridades da vida social? Será que a obra deste autor vislumbra 
alguma possibilidade para o lazer que não se restrinja ao modelo de 
sociedade urbano-industrial capitalista? Será que ela contempla 
perspectivas não situadas no Norte geopolítico? Seguramente não. O 
que foi uma produção local tornou-se universal e, por isso, 
infelizmente segue sendo vista como aplicável em qualquer contexto, 
pois, os conceitos e teorias desenvolvidos por Dumazedier e por tantos 
outros autores que endossam perspectivas eurocêntricas ainda 
continuam sendo difundidos em escala global e influenciando os 
estudos do lazer [na América Latina]. (Gomes, 2011, p.14). 
 

Passado mais de meio século da enquete realizada por Dumazedier (1979), se 

acentua a divisão internacional do trabalho e, nela, o setor industrial concentra-se nos 

países do hemisfério Sul – onde existe mão de obra abundante e barata e onde a 

degradação social e ambiental segue avançando a largos passos (Gomes, 2011). Além 

disso, o setor de serviços, precário por excelência, cresce exponencialmente em todo o 

planeta. Sem contar o avanço das novas tecnologias da informação e da comunicação, 

que expandem fronteiras e desafiam as nossas tradicionais noções espaciais e temporais. 

Nos dias atuais, a produção de conhecimentos sobre o lazer não pode ficar alheia a estas 

novas configurações. 

Assim sendo, é importante considerar não somente os conhecimentos sobre lazer 

que um determinado autor produz ou utiliza. Também é fundamental reconhecer de 

onde nascem estes conhecimentos e em quais teorias e autores eles estão 

fundamentados; conhecer e analisar os contextos em que foram produzidos, a que 

motivações correspondem, os valores que expressam, os fundamentos que os definem, 

as visões de mundo e as ideologias subjacentes, assim como os projetos políticos de 

sociedade com os quais estão comprometidos. Afinal, existe uma estreita relação entre 
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os padrões de conhecimento mundiais e as estruturas econômicas e de poder 

hegemônicas (Gomes, 2011). 

Obviamente, muitos conhecimentos produzidos por autores de distintos países 

podem ser úteis e necessários para a reflexão sobre o lazer em determinados contextos, 

mas eles não devem ser tratados como universais ou ser incorporados de forma 

descontextualizada e destituída de um posicionamento crítico. 

Como esclarece Bistué (2004), muitas vezes se considera que a criticidade está 

detida por motivos supostamente internos ao próprio pensamento. Para a autora, isso 

seria uma conclusão míope, pois, a pretensão de explicar os avatares do pensamento 

crítico como resultado do movimento imanente ao ato de pensar, como se ele fosse uma 

ideia abstrata, é um grande equívoco. Nessa perspectiva, é preciso colocar o pensamento 

dentro de uma totalidade mais abarcadora que o faça inteligível e, para isso, é necessário 

buscar os elementos materiais que permitam uma deriva ao nível do pensamento. “Hoy 

resulta clave poner em conexión la detectada recesión del pensamiento crítico com sus 

bases materiales a fin de avanzar em la comprensión de nuestra contemporaneidad y 

sus posibilidades de transformación.” (Bistué, 2004, p.54) 

De acordo com Tabares; Molina (2012), para pensar criticamente é preciso fazer 

a leitura de uma determinada realidade estabelecendo diferenças e semelhanças e 

fazendo comparações e associações. Este exercício permite desvelar sentidos ocultos 

intencionalmente, elaborar juízos, interrogar, exigir respostas, decifrar e interpretar 

códigos impostos como verdades únicas por aqueles que têm ou tomam como próprio o 

poder da enunciação. Dessa maneira, o pensamento crítico latino-americano representa 

uma iniciativa gestada na região que aposta na reivindicação de formas de viver, de ser, 

de pensar, de conhecer e de entender a vida com base em referenciais distintos dos 

tradicionais, os quais são provenientes de outras realidades e difundidos como se fossem 

universais, objetivos, racionais e, portanto, válidos e legítimos para conduzir todas as 

sociedades do mundo a supostos estados de progresso e desenvolvimento. 

Nessa perspectiva, os estudos do lazer precisam, cada vez mais, integrar um 

contínuo processo de pensamento crítico, o que demandará grandes esforços e tomada 

de posições, pois, pensar criticamente não significa fazer uma contínua atualização de 

teorias que reproduzem a lógica eurocêntrica. 

Mesmo após o término oficial do colonialismo, o eurocentrismo é uma forma de 

pensar que continua permeando e estruturando as práticas e representações 

contemporâneas. Ele situa-se no centro de nossas vidas cotidianas e na maioria das 
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vezes sequer conseguimos perceber a sua presença, que engendra um sentimento fictício 

de superioridade ontológica das culturas e dos povos europeus. Por isso, como pontuam 

Shohat e Stam (2006), o pensamento eurocêntrico constitui a visão “normal” da história 

que a maioria das pessoas aprende e assimila por meio da família, da escola, da religião, 

da política, da mídia, etc. 

Obviamente, a crítica ao pensamento eurocêntrico não é endereçada à Europa ou 

aos europeus como indivíduos e, sim, à relação histórica e socialmente opressiva entre a 

hegemonia europeia e seus “outros”, sejam eles internos ou externos. “Afinal, em todo 

Norte geopolítico há um Sul, e vice-versa. Como o eurocentrismo é um discurso social e 

historicamente situado, os europeus também podem ser anti-eurocêntricos, assim como 

os não europeus podem perpetuar o pensamento eurocêntrico.” (Gomes, 2011, p.6-7)  

Processo semelhante ocorre com os conhecimentos produzidos e reproduzidos 

sobre o lazer. Os mecanismos de poder que silenciam, invisibilizam e subalternizam os 

estudos e as vivências de lazer próprios da América Latina, assim como da África e da 

Ásia, são os mesmos que conferem um destaque e um estatuto de superioridade aos 

conhecimentos europeus e às práticas vividas na Europa e em outras territorialidades do 

hemisfério Norte. 

Não se trata de assumir uma posição que coloque os latino-americanos, os 

africanos e os asiáticos numa posição de vítimas, mas de entender que o eurocentrismo 

separa o Ocidente do “resto”, organizando a linguagem do dia-a-dia em hierarquias 

binárias que, implicitamente, favorecem a Europa: “nossas nações, as tribos deles; 

nossas religiões, as superstições deles; nossa cultura, o folclore deles; nossa arte, o 

artesanato deles; nossas manifestações, os tumultos deles; nossa defesa, o terrorismo 

deles.” (Shohat; Stam, 2006, p.21) 

Ao tomarmos consciência dos efeitos debilitantes do legado eurocêntrico 

começamos a compreender as representações contemporâneas difundidas pelos meios 

de comunicação e pelas nossas teorias, passando a entender a constituição das próprias 

subjetividades. Como pontuado por Shohat; Stam (2006), parte-se do pressuposto de 

que o melhor do que foi pensado e escrito foi (e é) produzido pelos europeus – o que, 

obviamente, inclui os “neo-europeus” de outras partes do Norte geo-econômico-político 

mundial. 

Isso também é representativo quando pensamos nos estudos do lazer, 
pois, frequentemente, os latino-americanos ocupam a posição de 
receptores/consumidores dos conhecimentos produzidos em outras 
partes do mundo, principalmente nos países europeus e nos Estados 



41 
 

Unidos, difundindo-as como se as teorias e os conceitos adotados 
fossem universais. Portanto, é pertinente reiterar: Acreditar na 
universalidade dos acontecimentos é desconhecer que o processo de 
produção de conhecimentos é uma construção político-ideológica 
mobilizada a partir de determinados interesses. (Gomes, 2011, p.8). 
 

Considerando a importância de enfrentar estes e outros desafios para os 

estudiosos do tema, o lazer – histórica, cultural e socialmente situado, problematizador, 

crítico, sinérgico e transformacional – pode ser uma significativa ferramenta para 

mobilizar experiências interculturais e educativas contra-hegemônicas, contribuindo 

assim com a aprendizagem para a transformação social e cultural (Elizalde, 2010). 

É fundamental desconstruir as ideias eurocêntricas e universalizantes que estão 

arraigadas em nossas experiências, em nossos estudos e em muitas de nossas pesquisas 

sobre o lazer, visando à busca de alternativas para enfrentar a ordem social injusta e 

excludente que predomina na América Latina. Por isso, cada vez mais nossos estudos 

sobre o lazer precisam considerar a busca de alternativas para enfrentar situações 

complexas como as desigualdades sociais, a precarização do trabalho, a destituição dos 

direitos sociais, os conflitos armados, a marginalização e as distintas formas de 

violência que marcam profundamente toda a região latino-americana, entre muitas 

outras. Afinal, existe uma estreita relação entre os padrões de conhecimento mundial e 

as estruturas econômicas e de poder hegemônicas. 

 
Nessa linha de discussão, é urgente tomar consciência de que nossas 
ações como profissionais e como pesquisadores do lazer não são 
neutras: elas são sempre sociais e políticas, deixam marcas e têm 
variados efeitos e repercussões. Precisamos superar a condição de 
atuar, exclusivamente, como receptores do conhecimento produzido 
em outros contextos, muitas vezes reproduzindo a lógica capitalista de 
produção/consumo de conhecimentos, que também representa una 
mercadoria muito lucrativa para algumas pessoas e instituições. 
Precisamos compreender que tudo o que é considerado global em sua 
origem é local e foi universalizado por interesses sociais, econômicos 
e políticos geralmente alheios à importância de promover a 
transformação de sociedades tão injustas como as latino-americanas 
(Gomes, 2011, p.22). 
 

Essa realidade apresenta muitos aspectos pendentes para a produção de 

conhecimentos sobre o lazer no contexto latino-americano, o que evidencia a 

importância de correlacionar os fundamentos aqui discutidos com as compreensões dos 

coordenadores, professores, estudantes e profissionais entrevistados nesta pesquisa. 

Essas pessoas estão vinculadas aos cinco mestrados desenvolvidos na região latino-

americana, cujas características básicas serão apresentadas no tópico que se segue. 
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5 Os mestrados estudados e os entrevistados da pesquisa10 

 

O conteúdo deste tópico foi organizado por meio de distintas estratégias. 

Primeiramente, foram coletados alguns dados nos sites dos cinco programas, que foram 

dispostos em quadros contendo informações básicas sobre cada proposta (nome, 

instituição, ano de criação, objetivos, etc.). Em seguida, o quadro contendo informações 

sobre cada programa foi enviado por e-mail ao seu respectivo coordenador para que 

pudesse corroborá-las e complementar o que estava pendente. Como este processo ainda 

deixou algumas lacunas, posteriormente foi feita uma nova consulta, por e-mail, com 

cada coordenador para buscar informações específicas sobre os tópicos que 

permaneciam em aberto. 

De posse desses elementos, foram compostos novos quadros englobando 

características dos cinco mestrados para que fosse possível visualizar as semelhanças e 

as diferenças entre as propostas. No momento das entrevistas alguns aspectos foram 

retomados com os voluntários. Como ainda assim algumas lacunas permaneciam em 

aberto, foram feitas novas complementações na ocasião da participação dos 

coordenadores no grupo focal, que foi realizado em Belo Horizonte nos dias 31/10 e 

1º/11/2011. Esta terceira e última etapa foi iniciada com a apresentação de cada 

proposta pelos seus respectivos coordenadores, permitindo o acesso a outras 

informações sobre os mestrados estudados. Na sequência, serão expostos os resultados 

obtidos nesse levantamento por ordem cronológica de criação de cada programa. 

 
 

• Maestría en Recreación y Administración del Tiempo Libre - Universidad Regional 

Miguel Hidalgo, México 

  A Universidad Regional Miguel Hidalgo (URMH) é uma instituição privada 

localizada na Ciudad Madero, na região de Tamaulipas, no México. Conta com oito 

licenciaturas e três mestrados. Foi em 1997 que esta universidade passou a desenvolver 

a Maestría en Recreación y Administración del Tiempo Libre, a primeira no México 

sobre esta temática. Entre as cinco propostas investigadas nesta pesquisa, esta é a mais 

antiga, sendo desenvolvida consecutivamente há 15 anos. 

                                                 
10 Este tópico foi elaborado por Ana Carolina Assis Ribeiro, Joyce Kimarce e Christianne L. Gomes. 
Agradecemos à Alicia Maricel Oliveira Ramos e à Stela de Paula Coutinho, ambas contempladas com 
bolsas do Ministério do Esporte no ano de 2010, pelo levantamento de dados nos sites de cada mestrado. 
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  Este mestrado é presencial e está vinculado à Faculdade de Trabalho Social. 

Tem como objetivos formar profissionais capazes de gerar processos de investigação e 

diagnóstico, detectando necessidades sociais na área da recreação e dirigindo serviços e 

programas recreativos nos setores escolar, comunitário e turístico. A proposta procura 

desenvolver projetos de recreação no contexto das políticas sociais, públicas, privadas 

ou comerciais e também prestar serviços empresariais no âmbito da administração do 

tempo livre. 

 A Maestría en Recreación y Administración del Tiempo Libre desenvolvida pela 

URMH é profissional, tem duração de vinte e quatro (24) meses e está fundamentada 

em três áreas de trabalho: Socio-pedagogía, Jurídico-administrativo e Investigación. 

Além disso, o currículo contempla duas posibilidades de aprofundamento: 

Administración de Servicios de Tiempo Libre e Educación de la recreación. A proposta 

também conta com linhas de investigação direcionadas para as seguintes temáticas: (a) 

Educación del y en el Tiempo Libre; (b) Políticas y Derecho al Ocio y la Recreación; 

(c) Aspectos Teóricos y Sustentos del Ocio y la Recreación; (d) La Cultura y el Tiempo 

Libre, (e) Espacios Recreo dinámicos. 

 O currículo deste mestrado é composto pelas seguintes disciplinas obrigatórias: 

• Teoría de la  recreación y el tiempo libre 
• Filosofía de la recreación y tiempo libre 
• Calidad total de los servicios recreativos 
• Metodología de grupos operativos 
• Metodología de la investigación 
• Taller de programas de recreación 
• Administración del tiempo libre 
• Política y Planificación social 
• Seminario de investigación 
• Didáctica de la recreación 
• Sociología del tiempo libre 
• Comunicación recreativa 
• Animación sociocultural 
• Recreación escolar 
• Psicología social 
• Recreación turística 
• Desarrollo organizacional 
• Legislación y reglamentación 
• Campamentos y excursiones. 

 
  A proposta está dirigida a licenciados em Turismo, em Administração do Tempo 

Livre (uma licenciatura desenvolvida no próprio México); em Educação (pré-escolar, 

primária ou de nível médio); Licenciados em Trabalho Social; Educação Física e áreas 
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afins, além de profissionais graduados em licenciatura dedicados a práticas de recreação 

e tempo livre. 

 Para integrar cada turma são selecionados 20 alunos e os requisitos para 

ingressar neste mestrado são: 

    • Atender os requisitos de admissão, apresentando toda a documentação solicitada. 

    • Ter experiência no campo da recreação e áreas afins. 

   • Participar de uma entrevista com o coordenador, com exposição de motivos sobre 

o interesse pelo mestrado. 

    • Desenvolvimento de habilidades sociais e de serviços.  

 O custo total deste mestrado é de $41,900.00 Pesos mexicanos, totalizando 

aproximadamente 2.900 USD, que podem ser quitados em parcelas mensais. O 

programa pode ser realizado por meio de duas modalidades distintas: cursando as 

disciplinas de forma intensiva no verão, ou de modo regular, nos finais de semanas, no 

transcurso do ano. Essas duas possibilidades foram organizadas para facilitar a 

participação de professores e de alunos trabalhadores, que são o principal perfil dos 

estudantes do mestrado. 

 

• Maestría en Recreación – Universidad YMCA, México  

Foi em 1968 que a Young Men's Christian Association (YMCA11) começou suas 

atividades no campo da educação superior no México, por meio do Instituto de Estudios 

Profesionales para la Administración del Tiempo Libre (IEPATL). Posteriormente, no 

ano 2000 foi fundada a Universidad YMCA, situada na Cidade do México. A instituição 

visa proporcionar uma educação universitária de alta qualidade, impulsionando a 

investigação e a difusão da cultura em benefício da sociedade mexicana com um sentido 

ético e humanista. 

A Universidad YMCA oferece, atualmente, nove licenciaturas em diferentes 

áreas (incluindo a Licenciatura em Administración del Tiempo Libre), nove propostas de 

                                                 
11 A YMCA é uma organização internacional sem fins lucrativos fundada em Londres em 1844. Procura 
atender indivíduos, famílias e comunidades visando o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual 
através da integração “espírito, mente e corpo”, lema basilar da instituição. Atualmente, a YMCA está 
presente em mais de 120 países, incluindo o México, onde as atividades começaram a ser desenvolvidas 
em 1892, mas, a instituição foi constituída formalmente em 1902. Atualmente, a YMCA está presente em 
dez cidades mexicanas e atende um público de aproximadamente 120 mil beneficiários com ações em 
cinco áreas distintas: Educação, Saúde e Esporte, Integração social, Desenvolvimento comunitário e 
Migração.  http://www.uniymca.edu.mx/Nuestra_Uni_Ques.html  
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Especialização (entre as quais a Especialidad en Recreación laboral e a Especialidad en 

Recreación Turística, ambas criadas no ano de 2002), contando também com seis 

programas de Mestrado. Entre estes programas, está a Maestría en Recreación, que foi 

criada no ano de 2004 de modo articulado com as duas posibilidades de especialização 

sobre a temática. A Maestría en Recreación possui duas linhas de investigação 

correlacionadas com a especialização: Recreación laboral e Recreación Turística. A 

primeira opção visa formar profissionais capazes para desenvolver e dirigir projetos de 

recreação laboral, assim como assegurar instituições públicas e privadas na elaboração 

de programas para trabalhadores nas diversas áreas, objetivando o alcance de um alto 

grau de eficiência no seu tempo de trabalho e no tempo livre. A outra possibilidade 

(recreação turística) busca formar profissionais com uma visão clara das novas 

necessidades e tendências geradas neste âmbito, que sejam capazes de realizar 

programas de recreação turística considerando o desenvolvimento sustentável e o bem-

estar do indivíduo e da sociedade como parte básica no planejamento dos serviços. 

Este mestrado contempla disciplinas comuns (ou cursadas de acordo com a 

especialidade escolhida: Recreación laboral ou Recreación Turística), as quais são 

divididas em seis semestres, conforme relação a seguir. 

 
• Desarrollo de habilidades de investigación y comunicación oral y escrita 
• Administración y desarrollo de los recursos financieros y materiales 
• Administración estratégica y elaboración de proyectos recreativos turísticos 
• Administración de los servicios para el tiempo libre 
• Programación de la recreación al aire libre y la animación turística 
• Adaptación e infraestructura de la recreación al aire libre 
• Calidad de los servicios para el tiempo libre 
• Diseño y análisis de los sistemas de información 
• Desarrollo sustentable y la recreación turística 
• Desarrollo de habilidades gerenciales y alta dirección 
• Seminario de investigación I 
• Temas selectos de desarrollo organizacional 
• Legislación recreativa 
• Formulación y evaluación de proyectos de recreación 
• Consultoría de la recreación 
• Seminario de  administración del tiempo libre 
• Seminario de perspectivas de la recreación 
• Seminario de investigación II 

 Este mestrado também é profissional, presencial e tem duração de 24 meses. São 

selecionados 15 alunos para integrar cada turma e, para ingressar no programa, é 

preciso: 
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   • Carta expondo os motivos do interesse no mestrado 

   • Entrevista 

   • Curriculum vitae 

       • Documentação solicitada: original e cópia do registro de nascimento; 3 
fotografias, cópia da titulação e da cédula de identidade profissional (ou documento 
atestando cumprimento de 100% de créditos da licenciatura correspondente); outros 
requisitos em caso de que seja trâmite de titulação; certificado de terminação de 
estudos da licenciatura correspondente/Certificado de licenciatura e Carta atestando 
liberação de serviço social, quando for o caso. 
 

Este mestrado propõe o planejamento, a organização, a implementação e a 

direção de programas recreativos em diferentes áreas para as instituições privadas e 

públicas que motivam as capacidades recreativas do ser humano e impulsionam 

mudanças nas organizações. O Mestrado tem valor de quatro parcelas de 492 USD, que 

são pagas por trimestre. A instituição concede bolsas de estudos que variam de 10 a 

50% de desconto e conta com financiamentos para os interessados, procurando facilitar 

os estudos de pós-graduação dos candidatos selecionados. 

 

 

• Maestría Professional en Recreación - Universidad de Costa Rica 

A Universidad de Costa Rica (UCR) é uma universidade pública criada em 

1940. Seu propósito é promover as transformações consideradas necessárias para o êxito 

do bem comum, mediante uma política dirigida para a concretização da justiça social, 

do desenvolvimento integral e da liberdade. Conta com seis sedes universitárias e 

desenvolve formação no nível superior, com mais de 100 opções de licenciatura e 

bacharelado em diferentes áreas do conhecimento (Artes e Letras, Ciências Sociais, 

Ciências Básicas, Ciências Agroalimentárias, Engenharia e Saúde); conta com oito 

programas de doutorado e mais de 130 possibilidades de mestrado, incluindo 

acadêmicos e profissionais. 

Foi em 2004 que a UCR aprovou a criação da Maestría Profesional en 

Recreación e a primeira turma de mestrandos foi iniciada em 2005. A proposta é 

desenvolvida pela Escuela de Educación Física y Deportes (Facultad de Educación) e 

integra o programa de Pós-graduação em Ciencias del Movimiento Humano y la 

Recreación. 

A finalidade desse mestrado profissional é capacitar profissionais no âmbito da 

recreação para que estes possam satisfazer as demandas de programas recreativos da 
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Costa Rica, utilizando proveitosamente o tempo livre da população e melhorando a sua 

qualidade de vida. Tem, como objetivo geral, desenvolver uma formação de referência 

nos estudos em recreação no país e na preparação profissional nessa área. Os seus 

objetivos específicos são: (a) Capacitar profissionais que possam se desenvolver em 

diferentes áreas de trabalho da recreação, tais como recreação ao ar livre, recreação 

terapêutica, entre outras, (b) formar profissionais que eduquem a população 

costarriquenha a usar proveitosamente o tempo livre, e (c) preparar profissionais da 

recreação que contribuam com esse campo de conhecimento nos estudos de graduação. 

O mestrado não possui linhas de pesquisa estabelecidas, de modo que os próprios 

estudantes elegem o que desejam estudar e dão continuidade aos estudos com a 

orientação dos professores. 

Este mestrado tem duração de dois anos e é presencial, sendo o processo 

formativo dividido em quatro ciclos letivos de dezesseis semanas cada um, de modo que 

são cursadas as seguintes disciplinas: 

• Introducción a la Recreación 
• Recreación y Administración 
• Recreación al Aire Libre 
• Técnicas y análisis de información cualitativa 
• Programación en la Recreación 
• Educación para el uso del Tiempo Libre 
• Recreación Familiar 
• Técnicas y análisis de información cuantitativa 
• Recreación terapéutica 
• Recreación y Gerontología 
• Recreación Laboral 
• Taller de Investigación Aplicada en Recreación 
• Trabajo de investigación aplicada en Recreación 

 
As aulas são realizadas durante a semana, após as 15:00 horas, e algumas 

disciplinas acontecem aos sábados. Seu público são profissionais graduados em nível 

superior em educação física, fisioterapia, dança, trabalho social, psicologia e educação 

especial, mas, qualquer profissional com grau de bacharelado universitário pode 

ingressar no programa. 

Cada turma precisa ser constituída com, no mínimo, 15 alunos. Para ingressar 

neste mestrado é preciso cumprir com os requisitos do SEP (Sistema de Estudios de 

Posgrado), além de atender as condições de admissão do programa, que são: 

a) Requisitos estabelecidos pelo Sistema de Estudios de Posgrado (SEP): 

   • Possuir pelo menos um bacharelado universitário. 
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   • Apresentar a documentação solicitada nos prazos estipulados. 

   • Ter domínio instrumental de um idioma estrangeiro. 
 

b) Requisitos específicos de admissão ao programa: 

   • Realizar uma prova com temas relacionados à recreação, que será efetuada 
por meio das leituras em inglês e em espanhol que serão indicadas com 
antecedência.  

   • Domínio instrumental da língua inglesa (compreensão e leitura). 

   • Apresentar-se para uma entrevista. 

   • Contar com pelo menos 30 horas semanais de dedicação ao mestrado. 

O custo total aproximado do curso é de 4.000 USD, sendo possível obter um 

financiamento complementar. A população estudantil, uma vez aceita no mestrado pode 

solicitar um subsídio à Comissão de Pós-Graduação do departamento Ciencias del 

Movimiento Humano y la Recreación. A bolsa consiste em uma renúncia parcial do 

custo do mestrado. O percentual de subvenção atribuída tem como base a situação 

financeira e desempenho acadêmico de cada estudante. 

 

 

• Maestría en Recreación y Tiempo Libre - Escuela Politécnica del Ejército, Equador  

A Escuela Politécnica del Ejército (ESPE) tem sua origem em 1922, quando foi 

criada a Escola de Oficiais Engenheiros no Equador. Passou por mudanças ao longo dos 

anos e, em 1972, abriu suas portas a estudantes civis a fim de compartilhar com a 

sociedade a formação desenvolvida pelos seus professores. Como reconhecimento, 

cinco anos depois o Congresso Nacional atribuiu à instituição a condição de Escuela 

Politécnica del Ejército (ESPE), centro responsável por desenvolver formação em nível 

superior e de pós-graduação. 

A ESPE – Campus Politécnico Carrera de Ciencias de la Actividad Física, 

Deportes y Recreación/Departamento de Ciencias Humanas y Sociales – desenvolve, 

desde 2006, a Maestría en Recreación, uma proposta formativa presencial que pretende 

melhorar a qualidade de vida e desenvolver uma ação coletiva junto a população do 

Equador por meio da atividade física, recreativa e acompanhada regularmente. 

O objetivo geral deste Mestrado é formar profissionais com conhecimento 

científico e investigativo, capazes de liderar os processos de mudanças de estilos de vida 

de uma sociedade cada vez mais vulnerável aos avanços técnicos e tecnológicos. Para 
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tanto, busca formar profissionais com conhecimentos interdisciplinares sobre as 

diferentes etapas da vida nos diversos contextos sociais. Assim, o Mestrado pretende 

apresentar novas propostas que busquem contribuir com ações e oportunidades para a 

participação de todos os intervenientes na população equatoriana. A proposta é gerar, 

aplicar e difundir os conhecimentos técnico-pedagógicos da recreação e utilização do 

tempo livre, sendo ofertadas em três períodos distintos as disciplinas listadas a seguir: 

• Tiempo Libre y Recreación 
• Recreación para personas especiales 
• Recreación, Turismo y Naturaleza 
•  Informática 
• Ludomotricidad 
• El Juego 
• Psicología de la Recreación 
• Recreación para - Tercera Edad 
• Gerencia de la Recreación 
• Metodología de la Investigación 
• Técnicas de Animación 
• Organización de Actividades Recreativas 
• Campamento 
• Proyectos de graduación 

 
Para integrar cada turma são selecionados aproximadamente 17 alunos, que 

podem ser profissionais com título de terceiro nível em todas as áreas do conhecimento. 

Segundo as informações fornecidas pela coordenação no momento de complementação 

do quadro contendo informações básicas sobre deste mestrado, espera-se que os 

estudantes tenham “aptitudes creativas, buena condición física, buena comunicación y 

relación socio-cultural, presto a desempeñarse en diversas actividades con grupos 

sociales de amplio espectro (edad y condición socio-cultural), para impulsar el cambio 

y mejoramiento de los estilos de vida de la comunidad, a través de proyectos de  

recreación y estrategias para la utilización del tiempo libre.” Os documentos 

necessários para ser admitido no mestrado são: 

   • Curriculum vitae 

   • Cópia do título de terceiro nível 

   • Cópia do registro do título no CONESUP 

   • Cópia da cédula de identidade ou certificado de votação 

   • Cópia do passaporte e visto para candidatos estrangeiros 

   • Três fotografias coloridas tamanho passaporte 
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O mestrado conta com linhas de pesquisa voltadas para quatro campos: Social, 

Educação, Saúde e Cultural, sendo todas essas áreas relacionadas com a gestão, a 

administração do tempo livre, o turismo e a educação. Essas distintas abordagens 

possuem um eixo em comum que está relacionado à atenção com relação aos processos 

de investigação para apoio ao desenvolvimento humano em busca da qualidade de vida. 

As aulas são desenvolvidas em módulos compactos aos finais de semana durante um 

período de 16 meses. O custo total do Mestrado é 3.600 USD, sua duração foi ampliada 

para 20 meses e, atualmente, a proposta está sendo reformulada. 

 
 

• Mestrado em Estudos do Lazer – Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil 

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) tem seu início em 1927, mas, 

foi federalizada em 1949. O nome atual foi adotado em 1965 e esta universidade pública 

oferece mais de 80 cursos de graduação e, no nível de pós-graduação, conta com 

programas em todas as áreas do conhecimento, totalizando 61 Doutorados e 70 

Mestrados. A maioria desses cursos tem enfoque acadêmico – uma vez que, atualmente, 

a UFMG prioriza a formação acadêmica, contando com apenas três mestrados 

profissionais. 

Na UFMG pode ser destacada a criação, em 1990, do Centro de Estudos de 

Lazer e Recreação (CELAR), vinculado a Escola de Educação Física, Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional. Ao longo de sua trajetória de mais de 20 anos o CELAR realizou 

vários empreendimentos, entre os quais cursos de extensão e de especialização, 

publicações, eventos e outras atividades acadêmicas, em especial o Programa de Pós-

graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer, nos níveis de Mestrado e de 

Doutorado. Este Programa foi constituído formalmente em 2012 com a ampliação para 

o nível de doutorado, mas, o mestrado foi aprovado em 2006 e a primeira turma de 

estudantes iniciou suas atividades acadêmicas em março de 2007. A proposta é 

presencial e o mestrado tem duração mínima de 12 meses e máxima de 24 meses. 

Os objetivos deste Programa de pós-graduação são os seguintes: (a) Promover a 

pesquisa interdisciplinar e a reflexão crítica e contextualizada sobre o Lazer; (b) formar 

pesquisadores de ponta na produção e na difusão do conhecimento científico sobre o 

Lazer; (c) promover o avanço qualitativo da área, por meio da criação e consolidação de 

grupos de pesquisa, realização de eventos científicos e publicações, em nível nacional e 

internacional, (d) formar em alto nível docentes do ensino superior e profissionais que 
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atuam no campo do Lazer e áreas afins, (e) favorecer o intercâmbio científico com 

outros departamentos e instituições e (f) fomentar o intercâmbio com a comunidade 

científica internacional afeta ao campo do lazer, sobretudo na América Latina. 

Atualmente este Programa de pós-graduação conta com três linhas de pesquisa: 

(a) Lazer e Sociedade; (b) Lazer, história e memória e (c) Formação, Atuação e Políticas 

de lazer. Cada mestrando precisa cursar, geralmente no primeiro ano do mestrado, duas 

disciplinas obrigatórias, cada uma com 4 créditos (cada crédito equivale a 15 horas): 

• Seminário de Dissertação 
• Teorias do Lazer 

 
Além disso, o mestrando precisa cumprir no mínimo mais 12 créditos, ou seja, 

precisa cursar mais três ou quatro disciplinas optativas, as quais podem ser escolhidas 

entre as mais de 20 opções que integram o currículo do mestrado em Estudos do Lazer: 

• Aspectos psicossociais do Lazer 
• Aspectos sócio-antropológicos do Lazer 
• Cidade, práticas sociais e lazer 
• Dinâmica social e lazer 
• Experimentos em Ciências Sociais e Humanas 
• Futebol: estudos na perspectiva do Lazer 
• Gestão de Projetos Sociais de Lazer 
• Lazer e Mídia I: Meios de Comunicação como lazer 
• Lazer e Mídia II: Representações Midiáticas do Lazer 
• Lazer na América Latina 
• Lazer, Contextos e Práticas de Aprendizagem 
• Lazer, Cultura e Corporalidade 
• Lazer, Formação Profissional e Currículo 
• Lazer, Mercado de Trabalho e Atuação Profissional 
• Novos Paradigmas, Subjetividade e Lazer 
• O lazer como objeto historiográfico 
• Simbolismo nos Estudos do Lazer 
• Tempo livre e formação no pensamento social contemporâneo 
• Tópicos em História do Lazer 
• Trabalho, Gênero e Poder nos Estudos do Lazer 
• Estágio Docente (obrigatória para bolsistas e optativa para os demais mestrandos 

e doutorandos) 
• Tópicos em Lazer I 
• Tópicos em Lazer II 

 
Além dessas possibilidades, o estudante pode realizar, com a anuência de seu 

orientador, qualquer disciplina oferecida pelos diferentes programas de pós-graduação 

da UFMG. O importante é que as disciplinas escolhidas contribuam para qualificar a 
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pesquisa em andamento. Em geral, o total de 20 créditos é cumprido no primeiro ano do 

mestrado, ficando o segundo ano dedicado ao desenvolvimento da pesquisa. 

Este mestrado está aberto a profissionais graduados em diversas áreas do 

conhecimento que precisam apresentar, no ato de inscrição, a documentação solicitada 

em Edital público.12 O processo seletivo inclui quatro etapas de caráter eliminatório e 

classificatório. As duas primeiras etapas resguardam o anonimato de cada candidato: 

       • 1ª Etapa: Prova Escrita de conhecimentos específicos, baseada na 
bibliografia indicada. 

       • 2ª Etapa: Avaliação do Projeto de pesquisa. 

       • 3ª Etapa: Análise de currículo com todos os comprovantes anexados. 

       • 4ª Etapa: Entrevista com arguição oral sobre o projeto de pesquisa 
apresentado pelo candidato, entre outros aspectos, verificando também a sua 
disponibilidade para dedicar-se prioritariamente ao mestrado. 
 
Anteriormente, cada candidato deveria ser avaliado quanto ao nível de 

conhecimento de língua estrangeira, mas, por meio de uma Resolução da UFMG, ficou 

facultado aos mestrandos selecionados apresentar, no decorrer do mestrado, um 

documento comprovando domínio de conhecimento de língua estrangeira – no caso do 

mestrado em Estudos do Lazer, entre as opções inglês, francês ou espanhol. Desse 

modo, o domínio de língua estrangeira não representa um empecilho para que o 

candidato seja admito no mestrado. 

Atualmente, a cada ano têm sido selecionados aproximadamente 15 a 18 alunos, 

mas, este número pode variar, dependendo da capacidade de orientação do corpo 

docente e da aprovação dos candidatos no processo seletivo. Além de o programa ser 

totalmente gratuito, como já mencionado, conta com algumas bolsas de estudos para 

que os estudantes possam se dedicar à formação em tempo integral, envolvendo-se com 

a pesquisa e com o cotidiano acadêmico de uma forma geral. 

 

 

                                                 
12 A documentação solicitada consiste em: a) formulário de inscrição preenchido; b) Projeto de pesquisa 
sem nenhum tipo de identificação do candidato, sob pena de ser eliminado do processo seletivo; c) cópia 
do diploma de graduação ou documento equivalente; d) cópia do histórico escolar do curso de graduação; 
e) cópia dos documentos pessoais (carteira de identidade, CPF, etc.). No caso de estrangeiro, cópia do 
passaporte e a documentação exigida pela legislação específica; f) uma fotografia 3X4 recente; g) 
comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (candidatos do sexo masculino); i) 
comprovante de endereço; j) cópia impressa da versão completa do currículo no modelo Lattes do CNPq 
(www.cnpq.br), que deverá estar documentado com todos os comprovantes referentes aos itens 
cadastrados. 
 



53 
 

Sobre os entrevistados 

 

Uma vez apresentadas algumas peculiaridades dos mestrados estudados, torna-se 

relevante salientar também algumas características das 25 pessoas vinculadas a esses 

programas que foram entrevistadas na pesquisa. Como mencionado anteriormente, as 

entrevistas foram realizadas com cinco voluntários vinculados a cada mestrado: o 

coordenador, dois professores, um estudante e um egresso. 

Os entrevistados foram sugeridos pelos próprios coordenadores dos mestrados. 

Ao todo, são 13 mulheres e 12 homens. Mais da metade deste grupo (13 pessoas) é 

graduada em Educação Física, evidenciando a predominância desta área de formação. 

Os demais entrevistados possuem formação de nível superior em áreas distintas: 

Administração do tempo livre (3), Trabalho Social (2), Administração educativa (1), 

Arquitetura e urbanismo (1), Engenharia (1), História (1), Medicina (1), Publicidade (1) 

e Turismo (1). 

Entre os cinco coordenadores, todos trabalham em jornada completa em suas 

respectivas universidades, dois possuem título de doutor e três são mestres, mas, um 

deles está realizando o doutorado. No caso dos dez professores entrevistados, três 

concluíram o doutorado, seis são mestres (dos quais cinco pessoas já participaram de 

um, ou até de dois doutorados distintos) e um docente realizou o MBA. Com exceção 

dos brasileiros, a maioria dos professores (7) não trabalha na universidade em regime de 

jornada completa, sendo contratados para desenvolver atividades específicas (ministrar 

disciplinas e orientar estudantes, por exemplo). Por isso, para a maior parte desses 

professores o trabalho na universidade não representa sua principal atividade 

profissional. 

Entre os cinco egressos entrevistados, somente dois já haviam obtido o título de 

mestre, pois, diferentemente do Brasil – onde é considerado egresso o estudante que 

concluiu o curso e obteve o título –, nos demais países latino-americanos é considerado 

egresado o estudante que cumpriu todas as matérias de estudo, não tendo 

necessariamente concluído o mestrado e podendo ter pendente a sua titulação. No caso 

dos cinco estudantes que estavam com o mestrado em andamento na época da 

realização das entrevistas, dois são licenciados em Educação Física, um em Trabalho 

Social, um em Publicidade e um em Administração do Tempo Livre. 

Em termos de experiência profissional, quatro dos cinco entrevistados brasileiros 

atuam com docência em instituições de ensino superior. Entretanto, com apenas uma 
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exceção, o grupo tem experiência prévia no campo, trabalhando com atividades 

recreativas e/ou esportivas em diversos espaços como: shopping, clube, hotéis, 

acampamentos, festas, academia, colônia de férias, dentre outros. Vale ressaltar a 

unanimidade entre os entrevistados brasileiros em termos da atuação com a educação 

física escolar, pois, todos são formados nessa área. 

Na Costa Rica tem-se uma diversidade entre os entrevistados no que se refere à 

experiência profissional do grupo. Duas pessoas atuaram como professores de educação 

física em escolas e colégios, outra atua na área da saúde, trabalhando em hospitais e 

exercendo trabalhos comunitários e/ou voluntários, o que também é realizado por mais 

uma pessoa. Outro entrevistado se dedica a acampamentos e atividades ao ar livre, 

realizando também programas recreativos para pessoas idosas. A experiência 

profissional da maioria dos entrevistados volta-se para questões sociais. 

No Equador, dois entrevistados têm em comum a atuação no ramo de 

consultoria, entretanto, um deles também atua no contexto da educação nacional e, o 

outro, na área de arquitetura. Dois entrevistados atuam como professores: um deles na 

educação básica e o outro em todos os níveis educativos (básica até o mestrado). Outra 

pessoa se insere em vários âmbitos da área da saúde, por meio da atuação na medicina 

esportiva. 

No México, dois entrevistados da URMH também trabalharam como professores 

de educação física em escolas. Os demais entrevistados estão inseridos em diversas 

áreas: práticas comunitárias, recreação comunitária e consultoria; diretoria de órgãos 

públicos na área da educação física; ensino primário e programa de acampamentos. 

Na YMCA, três entrevistados também trabalham no ramo da consultoria, além 

de serem professores em escolas e cursos técnicos. Um dos entrevistados trabalha com 

atividades recreativas e comunitárias, educação ambiental e acampamentos e, o outro, 

atua como investigador e promotor cultural em uma secretaria de Estado. 

Considerando as peculiaridades dos mestrados e dos participantes da pesquisa, 

considera-se relevante problematizar os seguintes aspectos: Como será que o lazer/ocio, 

recreação/recreación e tempo livre/tiempo libre são conceituados pelos entrevistados 

latino-americanos vinculados aos mestrados estudados? Quais autores e teorias 

embasam os seus entendimentos? Esses aspectos serão aprofundados nos próximos 

tópicos. 
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6 Fundamentação teórico-conceitual de lazer/ocio, recreação/recreación e tempo 

livre/ tiempo libre: As compreensões dos entrevistados13 

 

Embora o termo ocio venha sendo adotado na produção bibliográfica de língua 

espanhola com um sentido aproximado de lazer, como já foi mencionado, em diferentes 

países latino-americanos esta palavra está carregada de conotações negativas. Por isso a 

palavra ocio é, frequentemente, evitada nos estudos e nos empreendimentos sobre a 

temática, que priorizam recreación e, muitas vezes, de forma associada com a expressão 

tiempo libre – como acontece, por exemplo, na denominação dos mestrados realizados 

na Costa Rica (Maestría Profesional en Recreación), no Equador (Maestría en 

Recreación y Tiempo Libre), e no México (Maestría en Recreación y Administración 

del Tiempo Libre; Maestría en Recreación). 

Entretanto, como poderá ser verificado neste tópico, atualmente o ocio nem 

sempre é um conceito abordado de forma pejorativa ou rechaçado nos mestrados 

pesquisados – com exceção da Costa Rica, onde esparcimiento é utilizado no lugar de 

ocio. Por essa razão, é necessário reiterar que nesta pesquisa o termo ocio (espanhol) 

será entendido como sinônimo de lazer (português) e, obviamente, recreación como 

equivalente a recreação, e tiempo libre a tempo livre. Esses termos são aqui destacados 

exatamente como são escritos em espanhol, sendo também indicados com letra em 

formato itálico os depoimentos e as citações originalmente desenvolvidas em língua 

distinta da portuguesa. 

Esta é uma precaução que precisa ser explicitada para não intensificar ainda mais 

os equívocos conceituais já existentes, evitando maus entendidos decorrentes do próprio 

processo de tradução – pois, na América Latina de língua espanhola, é comum que 

lazer/leisure/loisir sejam automaticamente traduzidos e interpretados como recreación, 

o que inevitavelmente gera dificuldades de desenvolvimento teórico-conceitual para o 

                                                 
13 Parte dos conhecimentos sistematizados nesta pesquisa por Christianne L. Gomes – apresentados, em 
especial, nos tópicos 6, 6.1, 6.2, 6.3, 8, 9 e 10 – são parte integrante de seus estudos de Pós-doutorado, 
que foram realizados no período de março/2011 a julho/2012 na Universidade Nacional de Cuyo, em 
Mendoza, na Argentina. O processo de pós-doutoramento foi desenvolvido com a supervisão do professor 
Dr. Roberto Follari e consistiu no projeto denominado “Lazer/Ocio e Recreação/Recreación na América 
Latina Atual: Análise dos Mestrados de Brasil, Costa Rica, Equador e México”. Este projeto apresenta, 
como contribuição adicional à presente pesquisa, uma análise sobre o papel da recreação e do lazer nas 
sociedades latino-americanas atuais, temática que também foi investigada junto aos entrevistados 
vinculados aos mestrados aqui estudados. 
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campo. Esses equívocos foram salientados, por exemplo, por Gaelzer (1979); Gomes 

(2008); Osorio (2009); Ried; Leiva; Elizalde (2009) e Suárez (2009). 

Feitas essas considerações preliminares, este tópico apresenta e analisa os 

entendimentos dos 25 entrevistados acerca de lazer/ocio, recreação/recreación e tempo 

livre/tiempo libre, discutindo teorias e autores utilizados para embasar essas 

compreensões. 

Nesta pesquisa a palavra conceito não foi tomada como sinônimo de definição, 

pois, representa um processo aberto que pode ajudar a compreender e a comunicar, 

colaborando para elucidar e até mesmo fixar os significados e os usos de uma 

determinada palavra. Para Gomes; Elizalde (2012), a formação de conceitos é um 

processo. Os autores explicam que este processo não se trata do resultado de 

transmissão de palavras ou de definições que indiquem a generalização abarcada pelos 

conceitos. Por isso, a formação de conceitos corresponde a um movimento do 

pensamento “com oscilações constituídas, pouco a pouco, pelo uso das palavras, de 

combinações entre operações mentais, isolando atributos comuns entre objetos, 

abstraindo determinadas características, simbolizando e chegando a sínteses.” (p.37) 

Seguindo essa linha de discussão, Gomes; Elizalde (2012, p.37) sistematizaram 

algumas ideias no sentido de colaborar com a compreensão dos seguintes postulados: 

• Os conceitos são representações da realidade material/imaterial. 

• Os conceitos são o mapa, mas, não são o território. 

• Os conceitos precisam ser contextualizados porque não são universais. 

• Os conceitos são dinâmicos. 

• Todo conceito está em um estado de inacabamento. 

• Os conceitos não são neutros, tampouco totalmente objetivos. 

• Um mesmo conceito pode gerar diversas interpretações. 

 

Pelo que foi exposto, um conceito expressa a forma como cada pessoa enxerga e 

nomeia os distintos fenômenos, de modo que ele é tão somente uma representação da 

realidade. Os autores ressaltam a impossibilidade da neutralidade e da objetividade, 

pois, o processo mental de sistematização de ideias envolve abstrações que são 

influenciadas por diversos elementos (visão de mundo, personalidade, história de vida, 

valores, princípios éticos e morais, projetos políticos de sociedade, etc.), evidenciando 

que um conceito nunca será totalmente equivalente ao real que busca expressar. É 

fundamental considerar, também, que alguns conceitos são válidos para uma 
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determinada realidade ou dentro de um sistema teórico específico, mas, em outras 

circunstâncias ou em outro contexto eles podem não ter pertinência alguma. Além de ser 

dinâmico, por ser uma construção humana todo conceito é inacabado, podendo ser ou 

não apropriado e suficiente para explicar a realidade em um determinado tempo/espaço 

histórico/social. Por isso, é passível de constante transformação quanto aos seus 

significados e seus usos, o que inevitavelmente expressa a parcialidade e as limitações 

de nossas representações do mundo. Ademais, 

 
Um mesmo conceito pode gerar diversas interpretações. Desta 
maneira, um conceito pode ser elaborado por vários autores com 
significados e intenções distintas, de acordo com as visões de cada um 
deles e de seu contexto específico. Por um lado, a multiplicidade de 
sentidos que um mesmo conceito pode ter é uma fonte rica de 
aprendizagem. Mas, por outro lado, pode ser também uma fonte de 
confusão, como é comum com relação ao emprego dos conceitos de 
América Latina, lazer, recreação e tempo livre, muitas vezes tratados 
de forma vaga e pouco rigorosa na região. (GOMES; ELIZALDE, 
2012, p.38)  

 
 Assumindo esses postulados como ponto de partida para as análises que serão 

efetuadas neste tópico, um primeiro aspecto a ser destacado é a unanimidade entre os 

entrevistados de todos os países de que, embora sejam associados, lazer/ocio, 

recreação/recreación e tempo livre/tiempo libre são diferentes do ponto de vista 

conceitual. Alguns entrevistados explicitaram essas diferenças ao discorrer sobre cada 

tema separadamente. Outros, por sua vez, antes de enunciar seus entendimentos 

afirmaram enfaticamente que os três conceitos são distintos, como mostram os 

exemplos abaixo: 

[...] parece que son lo mismo desde el punto de vista coloquial. Desde 
el punto de vista de los expertos sabemos que no. (E.P2.E.) 
  
Conceptualmente hay diferencias, en cada ámbito digamos tiene su 
propio mundo. Pero no puede haber un límite fijo entre lo que es la 
recreación, el tiempo libre y el ocio. (E.C.E.)  

 
 [...] de hecho sí, existen diferencias, según desde donde estemos 
hablando se puede entender diferente. (E.P2.CR.)  
 
Sí, son tres cosas distintas. [...] Están pegados, pero son distintos. 
(E.C.CR.)  

 
Pues sí. Sí, existen diferencias desde mi punto de vista. (E.P1.M2.)  

 
No son sinónimos. (E.P2.M2.)  
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Sí, en la actualidad yo identifico diferencias. He de decir que quizá al 
egresar de mi carrera era un tanto borroso para mí determinar estas 
diferencias. (E.E.M2.)  

 
Seguindo esta linha de discussão, outros entrevistados que também consideram 

que lazer/ocio, recreação/recreación e tempo livre/tiempo libre são diferentes, 

apontaram que este processo ainda é confuso, tornando a situação de difícil 

compreensão. 

Ellas son cosas muy diferentes una de la otra. Es algo que leo, leo y 
leo y cada vez me gusta aclarar cómo se complica el panorama. 
(E.EG.E.)  

 
Sí, existen diferencias conceptuales. Aunque el planteárselas a 
algunas personas, a veces es muy complicado. (E.EG.M1.)  

 
Às vezes eu acho que as pessoas vêm adotando certas posturas e 
acabam silenciando um debate que poderia ocorrer sobre esta questão, 
mas no meu ponto de vista, eu vejo como coisas diferentes. (E.C.B.)  

 
Este problema já foi salientado por vários autores latino-americanos, tais como 

Aguilar (2009, p.307), ao pontuar que “se siguen utilizando las definiciones de ocio, 

recreación y tiempo libre de manera indistinta. Esto debido en primera instancia por la 

confusión que sigue prevaleciendo sobre estos conceptos.” 

Embora seja consensual entre a maioria dos entrevistados que os três conceitos 

são distintos, a significativa quantidade de elementos por eles citados para esclarecer 

seus entendimentos é uma clara evidência das dificuldades que ainda persistem neste 

campo na América Latina, como será abordado a seguir. 

 
 

      6.1 Conceitos de lazer/ocio14 
      

Os depoimentos dos entrevistados podem exemplificar os conceitos de lazer/ocio 

por eles formulados. Suas compreensões serão abordadas por mestrado e por país, 

tornando mais visíveis as aproximações e possíveis distanciamentos que marcam cada 

um dos programas nos contextos investigados, a começar pelo mais antigo entre os 

cinco que foram estudados nesta pesquisa. 

Um dos entrevistados vinculados a URMH evidencia que, como o ocio é 

malvisto no México, muitas vezes a alternativa encontrada é trabalhar com o conceito 

de tempo livre:  

                                                 
14 Este subtópico foi elaborado por Christianne L. Gomes e revisado por toda a equipe. 
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Hay una mala conceptualización del ocio, aquí en México sigue 
habiendo esa conceptualización del ocio [...] hay un dicho muy 
famoso “el ocio es la madre de todos los vicios” que al final está mal 
enfocado. Por lo que he leído se opta por la cuestión tiempo libre, y 
en lugar de decir ocio se maneja el concepto tiempo libre. Aunque 
podríamos diferenciar que ocio es la participación dentro de las 
prácticas que van a causar un bien. (E.P2.M1.)  

 
Entretanto, este entendimento não é unânime. Alguns entrevistados 

conceituaram o ocio como experiência subjetiva. Foi também comentado que o ocio 

possibilita o desenvolvimento humano e pode ser vivenciado no trabalho, como se 

verifica nos relatos a seguir. 

 
En el caso del ocio también me queda muy claro que tenemos que 
promover esas experiencias autolélicas, verdad, que le permitan al 
individuo ese crecimiento a nivel personal, ese desarrollo humano y 
que ellos aprendan que tienen que buscarla, que tienen que darse el 
tiempo para tenerlas y compartirlas. Porque eso los va a hacer más 
felices, más libres, más autónomos, más comprometidos consigo 
mismo y con la sociedad. (E.EG.M1.)  
 
Ahora con la influencia del doctor Cuenca en la cuestión de Deusto y 
de marcar todo el enfoque de las dimensiones y del ocio autotélico, 
pues también estamos de acuerdo en la cuestión de la experiencia. 
Pero también cuando ellos hablan de los servicios, hablan de la 
actividad, entonces es como quién dice: lo entiendo, lo trato de 
explicar, pero nosotros podemos asumir esa lección de distinguir el 
ocio como esa experiencia […] . (E.C.M1.)  
 
El ocio, hablando como ocio siempre va ser positivo, no la ociosidad. 
Aunque otros autores dicen que el ocio puede ser nocivo. Pero yo 
como persona pienso que el ocio, debe ser, es positivo. [...] Si no hay 
tiempo libre no puede haber ocio. Y el ocio se desarrolla a través de 
la recreación y la recreación en el ocio. (E.E.M1.)  

 
Yo diría que el ocio amplia un poco la cuestión, el ocio como lo 
estamos viendo no necesariamente tiene que ser una experiencia de 
tiempo libre, sino también puede darse en tu trabajo. [...] Ahora, la 
experiencia en el ocio yo la veo mucho más amplia en el sentido de 
que no está limitada por el tiempo, no hay una limitación temporal. 
Tampoco necesariamente tiene que ser positiva. Hay muchas 
experiencias de ocio muy negativas […] . Y el ocio puede incluir a las 
mismas prácticas de recreación y muchas más que no están 
únicamente incluidas en la recreación y que, en esas, puede haber 
algunas que rebasen el propio ámbito del tiempo libre y que sea la 
recreación y que también rebase de lo mismo positivo o negativo, que 
decimos que ese es un cliché terrible. Pero así lo usan, como la 
utilización positiva del tiempo libre. (E.P1.M1.)  
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Nos comentários destes entrevistados é possível identificar a concepção de ocio 

como experiência subjetiva que pode ser positiva, ou não. Também foi destacado, em 

alguns depoimentos, que o ocio permite o crescimento pessoal do indivíduo e o 

desenvolvimento humano, podendo expressar-se por meio da recreação, mas, sendo 

mais amplo do que esta e também de tempo livre. 

Ademais, entre outros aspectos, esses entendimentos deixam transparecer a 

presença do pensamento do espanhol Cuenca (2000). Partindo de uma compreensão 

mais subjetiva do ocio – por ele adjetivado de humanista – o autor explica o que 

significa seu conceito de ocio autotélico: 

[...] el ocio autotélico es el verdadero ocio, en cuanto es una 
experiencia humana desinteresada, cuyo fin está en ella misma. [...] 
Durante el ocio, la persona tiene la oportunidad de vivir más su 
tiempo psicológico. Al dejarse llevar por su interior, se pueden 
ejercitar opciones, elecciones y decisiones más libres y mantenerse 
según la naturaleza y necesidades de cada uno. También se tiene la 
libertad de elegir formas significativas de la experiencia humana que, 
en ese momento, sean compatibles con los sentimientos y necesidades 
interiores. (Cuenca, 2000, p.84-85)  

 
Mesmo que os postulados do autor possam ser incorporados pelos entrevistados 

da URMH, algumas ideias arraigadas no contexto mexicano e que também se fazem 

presentes em seus depoimentos acabam colidindo com o conceito de ocio autotélico. 

Por exemplo, a compreensão de ocio como experiência humana desinteressada, cujo fim 

está nela mesma, se contradiz com a perspectiva de serviços e também de atividade, 

como enfatizado anteriormente por E.C.M1. Essa perspectiva está na base do conceito 

de recreação tradicionalmente difundido no México e é decorrente da influência norte-

americana, como evidenciam os trabalhos de Aguilar (2011) e de Olivares e Paz (2011), 

por exemplo. 

Outro aspecto a ser salientado é a vinculação estabelecida entre ocio e 

recreación nos depoimentos de E.E.M1. e E.P1.M1. que, em alguns pontos, se 

distanciam do conceito de ocio autotélico. Como Cuenca (2000, p.63) esclarece, o 

termo recreación é por ele utilizado com “un sentido más profundo que el de ‘diversión, 

alegría o deleite’. Siguiendo la definición de la Real Academia, su significado es 

‘acción y efecto de recrear’, entendiendo por recrear la acción de ‘crear o producir 
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algo nuevo’.” Ou seja, esta visão é diferente da forma como a recreação, em geral, vem 

sendo entendida no México: como uma atividade ou como um serviço a ser prestado.15 

Os depoimentos dos entrevistados dessa instituição evidenciam, ainda, uma 

compreensão de ocio como experiência pessoal subjetiva. Neste caso, há uma 

aproximação com o pensamento de Cuenca (2000). Segundo este autor, mesmo que o 

ocio seja “enquadrado” em um contexto social, ele é um ato essencialmente subjetivo e 

pessoal. Sendo o ocio um âmbito de realização de atividades subjetivas, “ los esquemas 

de comportamiento que se lleven a cabo en sus diversas manifestaciones y actividades 

tienen un aspecto común delimitado por la voluntariedad y la satisfacción personal que 

proporciona.” (p.29) 

Estes fundamentos instigam duas reflexões. A primeira delas é que muitas vezes 

a subjetividade é negligenciada nos estudos sobre o lazer. Como isso restringe as 

compreensões sobre a temática, é importante aprofundar os aspectos subjetivos 

presentes no lazer. Entretanto, outra importante reflexão precisa ser feita. Mesmo que 

seja afirmada a importância de considerar o sujeito em seu meio social, frequentemente 

os aspectos subjetivos são tratados como se fossem pessoais e intrínsecos a cada 

indivíduo, de modo que essas particularidades definem as escolhas, as preferências, as 

emoções e as sensações gostosas/prazerosas experimentadas por cada pessoa no 

lazer/ocio. Vistos por este ângulo, sujeito e subjetividade acabam reforçando a crença da 

neutralidade dos indivíduos, que são desvinculados dos contextos culturais, sociais, 

históricos, (geo)políticos, econômicos, pedagógicos, familiares, étnico-raciais, etários, 

religiosos, éticos e estéticos, entre outros, que constituem os aspectos subjetivos. 

Gonzáles-Rey (2007) argumenta que a subjetividade não é um sistema 

determinista intrapsíquico situado apenas na mente individual: ela expressa a qualidade 

de um tipo de produção humana que permite penetrar em dimensões ocultas do social e 

da cultura, que só se tornam visíveis na sua dimensão subjetiva. Assim, a subjetividade 

diz respeito a um nível de produção psíquica que é inseparável dos contextos sociais e 

culturais em que a ação humana acontece. É, pois, uma produção humana 

multidimensional e não uma simples internalização. 

Essa produção humana tampouco é um resultado linear. Participam dessa 

produção as consequências das ações – que podem ter referentes não visíveis por meio 

das práticas atuais –, e também “as configurações subjetivas que fazem parte da ação do 

                                                 
15 Este aspecto será retomado no próximo tópico, dedicado à análise das compreensões de recreação dos 
entrevistados. 



62 
 

sujeito, ou seja, aquelas que são fonte da produção subjetiva associada a essa ação.” 

(Gonzáles-Rey, 2007, p.173) 

Nessa perspectiva, é importante que a dimensão histórico-social da subjetividade 

seja aprofundada nos estudos sobre a temática do lazer/ocio. Principalmente para que o 

sujeito não seja tratado como uma tabula rasa e para que o lazer/ocio não seja reduzido 

a uma experiência pessoal/subjetiva descontextualizada e desvinculada da realidade. 

A compreensão subjetiva de ocio também foi recorrente nos discursos dos 

entrevistados mexicanos vinculados à Universidade YMCA. Curiosamente, um 

entrevistado disse que, apesar da visão de ocio ser muito negativa no México, agora já 

se fala sobre o tema no contexto formativo com mais abertura, com mais tranquilidade e 

com menos preconceito. Isso propiciou uma mudança de cultura quanto ao trato da 

questão na universidade: 

[...] antes hablábamos solo de tiempo libre o de recreación y el ocio 
no lo tocábamos. Pero ahora ya, este, como una bandera de todos los 
maestros, tanto de la licenciatura y de la maestría, es hablar ya de 
ocio, ya sin tapujos, porque o si no, nunca vamos a modificar en la 
gente ese concepto erróneo que tienen del ocio. (E.C.M2.) 
 

Superados os tabus e vencidas as resistências, os entrevistados dessa 

universidade explicaram por meio de quais fundamentos passaram a entender o ocio: 

 
[El ocio] tiene un carácter personal y subjetivo, en el sentido de que 
es una experiencia que es significativa y que es inherente a mi propia 
percepción y a mi propia decisión. Pero que va a ser importante y que 
yo reconozco que me ayuda a ser mejor, en la cual tengo un sentido 
de ser una mejor persona que es en el sentido constructivo para mí 
mismo y que rompe mi esquema de lo cotidiano. [...] Para mí, eso 
sería el ocio. (E.E.M2.) 

 
Ocio lo veo como una experiencia. Es una estructura atemporal. Me 
va muy bien el sentido de Parker de ocio en el trabajo, dar clases, dar 
una conferencia, conversar ahora contigo, hacer lo que me gusta, lo 
que me da sentido, lo que me hace fluir es ocio en el trabajo, no 
trabajo. Tengo ocio en el trabajo. [...] Ocio es una experiencia, ocio 
es una forma de ser mejor, ocio es una forma de disfrutar, ocio es una 
forma de placer, me da placer, me tiene que generar placer, tiene que 
tener sentido, tiene que tener fuerza. Si no es vil entretenimiento y si 
no, no tiene sentido. (E.P2.M2.) 

 
Pues, esta parte del ocio como experiencia, como una cuestión 
subjetiva, de elección libre, placentera. Entonces estamos hablando 
del ocio como una experiencia personal, que nos lleva obviamente a 
ese desarrollo humano. (E.C.M2.) 

 
[...] ocio es todo eso que estoy haciendo yo en mi tiempo libre como lo 
voy a enfocar a cosas positivas. Eso es como lo veo, y es, te digo me 
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cuesta trabajo casarme con teorías, porque mi experiencia es otra. 
(E.EG.M2.) 

  
 [...] ese espacio o esos tiempos que me sobran, que es el tiempo libre, 
el cómo lo voy a ocupar que vendría siendo el ocio, pero no en el 
concepto de la ociosidad como lo estábamos manejando. Como hacer 
uso, una mejor forma de hacer uso de este tiempo. (E.P1.M2.) 

 
Os relatos anteriores evidenciam que o ocio também foi conceituado como 

experiência pessoal e subjetiva que proporciona prazer e desfrute, colaborando com o 

desenvolvimento humano. Entre outros aspectos, também foi indicada a possibilidade 

de vivenciá-lo no trabalho, revelando uma ênfase no aspecto da atitude para conceituar 

o ocio. 

Entretanto, dois entrevistados explicitaram seus entendimentos de ocio no 

sentido de ocupação do chamado tempo livre: 

[...] ocio es todo eso que estoy haciendo yo en mi tiempo libre como lo 
voy a enfocar a cosas positivas. Eso es como lo veo, y es, te digo me 
cuesta trabajo casarme con teorías, porque mi experiencia es otra. 
(E.EG.M2.) 

  
[...] ese espacio o esos tiempos que me sobran, que es el tiempo libre, 
el cómo lo voy a ocupar que vendría siendo el ocio, pero no en el 
concepto de la ociosidad como lo estábamos manejando. Como hacer 
uso, una mejor forma de hacer uso de este tiempo. (E.P1.M2.) 

 
Outro aspecto presente em várias entrevistas realizadas no México foi a 

preocupação com o sentido construtivo/positivo do ocio. Para Cuenca (2000), o ocio 

pode seguir dois caminhos distintos: o positivo ou o negativo. Este binômio é bastante 

comum na produção bibliográfica sobre a temática do lazer/ocio e recreação/recreación. 

Desse modo, afirma-se a existência de dois âmbitos opostos – o que, inevitavelmente, 

acaba reforçando uma interpretação dicotômica. 

Não se pode negligenciar o fato de que qualquer classificação polarizada 

envolve julgamento de valores e estes, frequentemente, variam de acordo com o 

contexto social, moral e cultural. O que pode ser avaliado como positivo por algumas 

pessoas ou em alguns contextos pode representar algo extremamente nocivo para outros, 

havendo também uma relatividade a ser levada em consideração. Quando se pensa nos 

vícios e na criminalidade, por exemplo, os aspectos nocivos para as pessoas e para a 

sociedade podem ser facilmente identificados. Mas, em muitas práticas, eles podem 

estar dissimulados e não se mostrarem como tal. 

Para ilustrar essa reflexão, basta pensar na perspectiva de progresso baseada no 

desenvolvimento industrial-urbano – que, em geral, é visto como algo positivo. No 
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entanto, a suposta positividade contida neste modelo baseado no crescimento 

econômico vem agravando os níveis de exclusão social e, em muitos casos, difundindo 

práticas de lazer consumistas e alienantes. 

Ademais, não se pode negligenciar que muitos interesses econômicos estão em 

jogo nas sociedades capitalistas e são eles que impulsionam o comércio de drogas 

legalizadas como o álcool, o tabaco, muitos medicamentos utilizados para emagrecer, 

relaxar, dormir e superar a depressão, por exemplo. São também nocivos para as 

pessoas, para as coletividades e para o planeta o estresse, o desemprego, a pobreza 

material, a fome, o analfabetismo, o preconceito, a exclusão, o consumismo, a produção 

de lixo em excesso, a degradação humana, social e ambiental, entre outros problemas. 

Porque, então, práticas degradantes como essas são naturalizadas, toleradas e até 

mesmo incentivadas? Considerando a temática central deste texto, será que as práticas 

recreativas e de lazer devem ser desenvolvidas tão somente para que as pessoas possam 

esquecer os problemas, evadir da realidade ou fugir de uma rotina desumanizante por 

princípio? Afinal, o que é positivo e o que é negativo? Quem determina isso? 

Rojek (2011) é um autor controvertido por abordar temas polêmicos, por ele 

denominados de formas anormais ou desviantes de lazer. O autor argumenta que é no 

chamado tempo livre que as pessoas, libertas de muitas das restrições que governam o 

comportamento em outras áreas da vida (como o trabalho, a educação e a família, por 

exemplo), gozam de maior autonomia e flexibilidade para agir conforme seus desejos. 

Por isso, muitas vezes se envolvem com práticas de lazer taxadas de negativas porque 

estão relacionadas com a transgressão de regras e de convenções sociais. 

Fundamentado em pesquisas que discutem a questão do uso de drogas e de 

álcool, por exemplo, o autor explicita que as pessoas que buscam esse caminho estão 

vulneráveis a desenvolver culturas de dependência, mas, possuem uma variedade de 

elementos que justificam a motivação por fazê-lo, o que geralmente está relacionado 

com a necessidade de liberação de aspectos restritivos da vida cotidiana. Com isso, 

“alguns usam a heroína para evitar o estresse e o estado degradante de desemprego; 

outros se tornam viciados através da pressão do grupo de pares; outros usam a droga 

para lidar com a pressão da família” (Rojek, 2011, p.141). 

Além disso, sabe-se que existem pessoas que se envolvem com essas ou outras 

práticas motivadas pela busca de experiências novas, de emoção e adrenalina, estando 

plenamente conscientes dos riscos a que se expõem. Para essas pessoas isso pode 

representar, também, uma atitude transgressora da ordem social vigente. Ou seja, as 
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diferentes ações não têm necessariamente uma causa única, não significando que em 

todos os casos o sujeito tenha sempre uma atitude alienada e auto-destrutiva, o que de 

forma simplista poderia ser pensado. 

Temas como esses são muito polêmicos e geram contradições e debates, mas, 

não se pode adotar uma postura simplista para tratar dessa questão, o que demanda 

compreensões mais densas por parte dos envolvidos. Assim, as reflexões aqui 

apresentadas não pretendem esgotar o debate, tampouco fazer uma apologia de práticas 

consideradas prejudiciais para a pessoa ou para a sociedade. O que se almeja é 

evidenciar que a questão é muito mais complexa do que se pode supor e, por isso, 

requer uma análise de suas causas mais profundas. Certamente, isso escapa ao binômio 

ocio positivo/ocio negativo, uma visão que precisa ser problematizada, pois, ela pode 

estar invisibilizando interesses ocultos, silenciando experiências e relações de poder que 

permeiam esses dois pólos. 

De acordo com Kosko (1995), a realidade é borrosa. Ao tratar da lógica difusa, 

o autor sublinha que existem dimensões intermediárias entre o falso e o verdadeiro, 

entre o positivo e o negativo. 

Vale lembrar, também, que toda polaridade evidencia uma dicotomia que, 

segundo Santos (2002, p.242), combina simetria com hierarquia. Assim, “a simetria 

entre as partes é sempre uma relação horizontal que oculta uma relação vertical”. O 

autor propõe pensar os termos das polaridades fora das articulações e relações de poder 

que unem cada parte como um primeiro passo para liberá-las dessas relações e para 

revelar alternativas que ficam ofuscadas e negligenciadas pelas dicotomias 

hegemônicas. Isso também é válido quando se considera as dicotomias trabalho/lazer, 

trabalho/recreação e tempo de trabalho/tempo livre, pois, elas estão presentes nas 

compreensões de vários entrevistados na pesquisa, o que também precisa ser 

problematizado. 

Como será tratado posteriormente, o binômio positivo/negativo foi muito 

enfatizado nos discursos dos entrevistados de Costa Rica, especialmente quando se trata 

da recreação, pois, ocio não é um conceito muito difundido no contexto deste mestrado. 

Durante as entrevistas algumas pessoas explicaram a opção pelo uso de esparcimiento 

como sinônimo de ocio, que significa um sentimento de satisfação ou de bem-estar 

propiciado pela realização de atividades recreativas. 

 
[...] la palabra ocio usualmente nosotros no la usamos aquí, porque 
en la mente de la gente en América Latina tiene un significado 
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negativo, es de vagabundería. Entonces como que hablar que la 
maestría, una maestría, una carrera universitaria con fondos públicos 
que promueve la vagabundería no es bien visto. Entonces hemos 
evitado el uso de esa palabra. Si entendemos que en España es muy 
usada con un significado positivo. Entonces lo que usamos es la 
palabra esparcimiento que es usualmente el sinónimo, pero en la 
mente de las personas tiene un significado positivo. (E.P1.CR.) 

 
El ocio nosotros aquí lo manejamos un poco distinto, no manejamos 
mucho el ocio sino más bien del esparcimiento. Porque el ocio en 
Latinoamérica es una comprensión más de como holgazanería. 
Entonces nosotros usamos más el esparcimiento en un sentimiento de 
bienestar. [...] El ocio siempre ha costado un poco definirlo. Y los 
libros todos lo definen diferente. Pasas leyendo uno, otro y otro y al 
final vuelven, casi algunos vuelven a una definición de recreación 
como el ocio, y no es lo mismo. [...] Es como un sentimiento… de 
satisfacción. (E.C.CR.) 
 
[Sobre el] ocio, en este caso nosotros tuvimos mucha influencia, 
digamos, en cuanto a lo que fue, pues una de las profesoras que venía 
también con el concepto propiamente allá en Estados Unidos y 
mencionaba esto: que el ocio, lamentablemente, muchas personas lo 
conceptualizan mal por desconocimiento, por creer que es 
vagabundería. [...] en la maestría se estimula mucho el uso de la 
palabra esparcimiento como sinónimo de ocio, pero se le trata de dar 
un concepto para que las personas cuando se les hable de 
esparcimiento no haya como ese choque con la palabra ocio. Porque 
tal vez precisamente ya están como estereotipadas en que ocio es 
vagabundería. Entonces la palabra ocio la usamos como sinónimo de 
esparcimiento, que viene a ser lo mismo. Viene a ser ese sentimiento, 
esa gratificación, ese gusto que usted siente cuando realiza una 
actividad recreativa. Entonces tiene que ver con esa satisfacción que 
usted tiene. (E.EG.CR.) 
 

Salazar-Salas (2007) foi bastante citada nas entrevistas como uma das principais 

referências utilizadas para fundamentar os conceitos de recreación e de esparcimiento 

difundidos no mestrado da Costa Rica, por isso suas ideias serão aqui consideradas. Os 

conhecimentos produzidos pela autora são baseados, sobretudo, em teorias formuladas 

por autores norte-americanos, principalmente dos Estados Unidos. Isso revela a 

influência deste país nos estudos e práticas recreativas realizadas na Costa Rica. Tal 

afirmação também é válida para o México, pois, quando se trata de fundamentar a 

recreação, o estadunidense Richard Kraus foi o autor mais referenciado pelos 

entrevistados vinculados aos dois mestrados mexicanos. 

Retomando o contexto da Costa Rica, Salazar-Salas (2007) explica que 

esparcimiento é a sensação ou disposição que permite e promove que uma pessoa 

realize atividades recreativas durante o tempo livre, caracterizando-se pela percepção de 

liberdade e pela auto-realização experimentada. Segundo a autora, algumas pessoas no 
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campo da recreação estão empregando a palavra esparcimiento ao invés de ocio porque 

o significado da primeira é mais positivo. Fazendo correlações entre os termos 

leisure/ocio/esparcimiento, ela complementa: 

 
En Estados Unidos y Canadá, no hay consenso acerca del significado 
de “leisure”. Es por ello que las personas autoras la usan, 
principalmente, con tres acepciones: (a) recreación o actividades 
recreativas, (b) tiempo libre y (c) actitud, disposición mental o 
perspectiva filosófica. [...] A raíz de la falta de unificación del vocablo 
[leisure] en el idioma inglés y de que el concepto de la palabra 
“ocio” en español es negativo en la mente de algunas personas, en 
este libro se usará la palabra “esparcimiento” para identificar la 
acepción de “leisure” como actitud, disposición mental, sentimientos, 
valores o perspectiva filosófica con respecto a la recreación. (Salazar-
Salas, 2007, P.7) 
 

Essa compreensão de esparcimiento como uma palavra que substitui o termo 

ocio está presente no depoimento dos entrevistados da UCR anteriormente citados, 

expressando uma noção de sentimentos ou valores. Contudo, foi possível identificar 

entre um dos entrevistados de Costa Rica uma compreensão um pouco distinta, que não 

assimila o ocio como algo pejorativo, tampouco o vincula a esparcimiento. Para este 

entrevistado, ocio está associado com o bom aproveitamento do tempo livre pela 

recreação: 

Si considero al ocio como la parte del tiempo libre que es bien 
aprovechada, entonces tendré que decir que el ocio es el espacio para 
la recreación. Como el proceso que se desarrolla en ese tiempo de 
ocio. Pero el ocio sería un espacio temporal. [...] Existe la 
connotación de que el ocio más bien es un espacio de tiempo 
desaprovechado, y eso mucha gente lo maneja así. Que el tiempo de 
ocio es un espacio para no hacer nada simplemente. Bueno, yo no 
creo que sea eso, creo que es un espacio entonces de tiempo bien 
aprovechado haciendo recreación. (E.P2.CR.)  
 

Sobre essa abordagem, Salazar-Salas (2007, p.8) afirma que “toda recreación es 

diversión positiva, pero no toda diversión –la negativa– es recreación.” A autora 

considera que a diversão inclui atividades que implicam gozo e entretenimento, mas, 

nem sempre elas são positivas. Explica que, por um lado, há a diversão positiva, cujas 

consequências são sempre positivas. Mas, por outro lado, está a diversão negativa que 

causa danos a alguém: seja à pessoa executante, aos seus acompanhantes ou àqueles que 

presenciam ou participam de uma atividade. 

Baseada em vários autores (Kraus, Curtis, Russel, Godbey e McMillen, entre 

outros), Salazar-Salas (2007) entende que mesmo que as atividades de diversão negativa 

proporcionem prazer para algumas pessoas, são prejudiciais para a sociedade, de modo 
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que são proibidas por lei, pelos costumes ou pelas crenças. A autora cita, como 

exemplos atuais de diversão negativa, o consumo de drogas, o alcoolismo, as apostas, as 

guerras de gangues, o abuso do sexo, a violência, as ações sangrentas, as ações 

destrutivas e o vandalismo. Com isso, para ela a recreação se diferencia da diversão 

negativa principalmente por que esta última não contribui com o desenvolvimento 

integral das pessoas: 

 
Es importante que en todo momento se enfatice la diferencia entre 
recreación y diversión negativa, pues si no se especifica que las 
consecuencias de las actividades determinan si son recreación o 
diversión negativa, las personas podrían pensar que ciertas 
actividades de diversión negativa son recreativas, pues todas son 
realizadas durante el tiempo libre. (Salazar-Salas, 2007, p.12) 
 

Como foi tratado anteriormente, o binômio positivo/negativo é uma questão 

muito complexa e, exatamente por isso, requer uma análise das causas mais profundas 

que estão por trás de cada comportamento e de cada prática social. Afinal, esta 

dicotomia pode estar silenciando experiências, invisibilizando interesses ocultos e 

negligenciando as relações de poder que permeiam esses dois polos. 

A visão de ocio como um tempo bem aproveitado por atividades recreativas 

também está presente no depoimento de um dos entrevistados do Equador. De 

nacionalidade mexicana, este entrevistado tece algumas considerações sobre este 

entendimento articulando dois autores já citados em alguns depoimentos do México e da 

Costa Rica: 

El ocio tiene dos connotaciones, que antes Neulinger llamaba el 
contínuum del ocio: un ocio negativo y un ocio positivo. Cuenca le 
llama a esto la doble direccionalidad, el ocio positivo y el ocio 
negativo. Yo me quedo con Neulinger que lo dijo primero y para 
Neulinger, entonces, la parte positiva del ocio es la recreación. 
(E.P2.E.) 

 
Nesta mesma entrevista, o ocio foi conceituado por meio de três eixos 

específicos: atitude, tempo e atividades. Segundo este depoimento, esses elementos 

constituem o conceito de ocio em quase todos os tempos.  

 
[...] el ocio es de alguna manera una forma de integrar tanto la 
actitud del sujeto desde el punto de vista emotivo, como una porción 
de tiempo diferente a la del trabajo y un conjunto de manifestaciones 
culturales que no se hacen ni en la escuela necesariamente, ni en el 
trabajo, ni en las obligaciones sociales. Esos tres ejes constituyen en 
casi todos los tiempos el concepto de ocio. Entonces es actitud o 
emoción, que se desarrolla a través de unas actividades propias de un 
espacio de tiempo llamado tiempo libre. Obviamente esta postura 



69 
 

tiene elementos objetivos y subjetivos, ya que no puede ser 
plenamente subjetivo el ocio porque pertenece a una sociedad que 
tiene un espacio de desarrollo y eso es diferente a lo que opina 
Cuenca y a lo que opinan otros. (E.P2.E.) 

 
Foi possível perceber, nas demais entrevistas realizadas no Equador, que as 

visões dos respondentes são distintas. Não foi constatada uma congruência ou 

uniformidade, mesmo parcial, entre os pontos de vistas dos entrevistados – o que, em 

geral, ocorreu no contexto dos demais mestrados.  

Foi no Equador que alguns entrevistados afirmaram que ocio, recreación e 

tiempo libre não são totalmente distintos, o que também diferiu dos demais países. 

 
Al menos desde mi punto de vista [el ocio] es más bien como uno se 
siente, esa satisfacción de hacer las actividades que uno las hace y 
tomarlas desde el lado de ese crecimiento de esa potencialidad de las 
capacidades humanas y poder dentro de, quizás, un espacio de tiempo 
que separándolo sería separado de la parte laboral. Pero tomando en 
cuenta también que dentro del ámbito laboral uno encuentra la 
satisfacción y está utilizando su tiempo, que lo siente que es satisfecho 
y a través de ese sentir que sería el ocio. Entonces realmente no 
podría decir que tengo un concepto cien por ciento, esto es 
recreación, esto es tiempo libre y esto es ocio. (E.C.E.) 

 
Yo creo que todas las actividades tienen la finalidad de generar una 
mejor calidad de vida. […]  Sean estas recreativas, sean estas de ocio 
o de tiempo libre. Si les veo que están diversificadas y que no es lo 
mismo, pero tienen la misma finalidad. Posiblemente las recreativas 
podamos subdividirlas en diferentes campos, igualmente las de ocio e 
igualmente las de tiempo libre. (E.P1.E.) 

 
Para sacar conceptos yo difiero mucho porque hay bastante teórico e 
inclusive hemos discutido en clases porque unos se van con Cuenca 
otros con Dumazedier, y otros con otros teóricos. Pero yo pienso que 
ya en esta época que estamos ya como maestrantes podemos un poco 
expresar nuestra definición. [...] Ahora el ocio es cualquier actividad 
que uno la disfruta, sea en el tiempo libre o sea cuando está ocupado. 
Pero si usted la disfruta para mí eso es un ocio. (E.E.E.) 

 
[...] el ocio realmente es una experiencia de vida, en donde uno se 
tiene que sentir vivo, se sensibiliza. Pero ya desde un punto de vista 
más grande, reconocido, el ocio [...] es un proceso de experiencia. [...] 
Está involucrado con el hecho del ser humano, de cubrir sus 
necesidades. Cubrir sus necesidades quiere decir que tengamos 
cubiertas las necesidades básicas, como salud, educación, vivienda, 
varias cosas. Y estoy consciente que el ocio [...] es no obligatoriedad. 
Porque cualquier cosa que hagamos por ocio tiene que ser escogida 
de una manera libre, voluntaria y donde lo que hagamos no tiene que 
estar tampoco en función de recibir un beneficio o algo, si no solo el 
simple hecho de sentir satisfacción personal. Ese es mi concepto 
ahora de ocio. (E.EG.E.) 
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Os cinco entrevistados vinculados ao mestrado do Equador evidenciaram, 

portanto, distintas compreensões de ocio. Enquanto alguns o associam com uma 

satisfação subjetiva, outros o vinculam com o desenvolvimento de atividades, sendo 

ainda verificada a compreensão de ocio como uma atividade que uma pessoa desfruta 

ou, de modo inverso, como o desfrute proporcionado por uma atividade. Foi também 

destacado como uma experiência não obrigatória e livremente escolhida. 

Tal diversidade revela uma multiplicidade de compreensões e de influências 

teóricas. Possivelmente, porque essas temáticas vêm sendo aprofundadas no Equador há 

menos tempo, como foi comentado em uma entrevista: “[…] yo sé que en 

Latinoamérica hay países que ya lo están, por ejemplo Brasil es un país que ya tiene 

bastante conocimiento. Bueno, México también. Pero aquí en el Ecuador no.” (E.E.E.) 

Como já explicitado, no Brasil a palavra lazer é amplamente utilizada pelos 

estudiosos da temática. Mesmo que as compreensões de lazer dos cinco entrevistados 

contenham determinadas peculiaridades, a cultura foi um aspecto que perpassou, de 

modo transversal, todos os entendimentos. Tal constatação contrasta bastante com as 

visões predominantes nos demais mestrados que foram aqui estudados. 

 
Eu gosto da ideia do lazer como fenômeno cultural mesmo, ou seja, 
que ele se expressa em cada cultura, de cada modo, mesmo que alguns 
elementos sejam fundamentais, como a pessoa ter o desejo da escolha, 
ela optar por aquilo ali. (E.P1.B.) 
 
 [...] alguns autores falam que [o lazer] é uma dimensão da cultura que 
tem uma relação com tempo e a atitude. É uma relação da cultura que 
tem algumas características, a própria característica da opção. [...] O 
conceito de lazer fragmentado quanto a tempo e espaço específico está 
caído por terra. [...] Eu acredito que o lazer inclua [...] tempo, atitude, 
espaço/lugar e manifestações culturais, eu acho que isso tem relação 
com a ideia do lazer. [...] Mas isso vai depender da cultura também. 
(E.C.B.) 
 
Eu reconheço como conceito que é hoje o lazer como dimensão da 
cultura. Só que este é um conceito que ajuda e atrapalha, porque a 
gente também precisa entender o que é a noção de cultura […]. Um 
conceito como dimensão da cultura é que se reconhece naquilo que 
você nomeia como práticas lúdicas, como dimensão lúdica da cultura. 
[...] A partir do lazer eu vejo o mundo de uma maneira singular, então 
eu elejo o lazer como uma concepção que me possibilita um olhar para 
o mundo, e ao olhar para o mundo, acender mais luzes no corpo, na 
estética, na arte, nesta dimensão relacional humana que passa pela 
corporalidade. (E.P2.B.) 
 
O lazer, eu entendo como um tempo e um espaço que a pessoa pode 
vivenciar diversas manifestações da cultura, festas, jogos, 
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brincadeiras, esportes e por aí vai, mas dentro de um tempo que não 
seja o do trabalho. (E.E.B.) 
 
Eu entendo o lazer como uma esfera da vida humana relacionada com 
a esfera do trabalho, da família, da religião. Cada vez mais essa 
relação tem ficado imbricada, confundida […]. O lazer eu penso como 
um direito social, muito ancorado na própria produção do grupo aqui, 
direito social e uma possibilidade de produção de cultura, pensando 
nesse contexto do direito social o lazer enquanto direito de todo ser 
humano e por uma série de fatores vem sendo negligenciado. 
(E.EG.B.) 
 

Para embasar essas compreensões de lazer, os três autores mais referenciados 

pelos entrevistados foram os brasileiros Marcellino e Gomes (ambos citados em quatro 

entrevistas) e Dumazedier, que foi mencionado em dois depoimentos. Vale enfatizar 

que este autor francês foi citado não somente por voluntários do Brasil (2), mas também 

da Costa Rica (3), do Equador (1) e do México (3) – ou seja, Dumazedier foi o único 

autor referenciado em todas as propostas latino-americanas pesquisadas. 

Apesar das diferenças conceituais entre esses três autores, alguns conhecimentos 

por eles sistematizados podem ser identificados nos depoimentos do Brasil apresentados 

anteriormente. De fato, no que se refere à questão conceitual, já foi constatada uma 

tendência entre os estudiosos brasileiros de compreender o lazer pela perspectiva da 

cultura. Nesse sentido, o lazer é concebido como uma criação humana que está em 

constante diálogo com as demais esferas da vida (Gomes; Pinto, 2009). 

Nos depoimentos de alguns entrevistados também foi possível verificar um 

destaque à possibilidade de escolha pessoal/opção do lazer. Essa é uma das 

características propostas por Dumazedier para conceituar o lazer, o que indica a 

influência deste autor nas compreensões de lazer enunciadas em entrevistas realizadas 

no Brasil e nos demais países que foram aqui estudados. 

Como se sabe, Dumazedier definiu o lazer em oposição ao conjunto das 

necessidades e obrigações cotidianas, especialmente do trabalho. Essa interpretação 

precisa ser questionada, pois, apesar de trabalho e lazer terem peculiaridades distintas, 

integram a mesma dinâmica social e constituem relações dialéticas e dialógicas. 

Ademais, 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 e religiosas. Afinal, não vivemos em uma 

sociedade composta por dimensões neutras, estanques e desconectadas umas das outras, 

como sugere o conceito de lazer proposto por Dumazedier (Gomes, 2011). 
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Neste âmbito, enquanto dois entrevistados brasileiros criticaram a compreensão 

que coloca lazer e trabalho como pólos fragmentados e opostos (E.P1.B. e E.C.B.), uma 

pessoa o situa fora do tempo de trabalho (E.E.B.), revelando o peso que essa categoria 

adquire para se conceituar o lazer no Brasil. 

O entendimento que situa lazer/trabalho como polos opostos, antagônicos e 

dissociados ainda é muito comum e também esteve presente nos depoimentos de 

entrevistados do México, da Costa Rica e do Equador. Porém, alguns deles chamaram a 

atenção para a importância de começar a repensar essa visão fragmentada e dicotômica, 

o que aqui é considerado como algo urgente e essencial. 

Como destacou Santos (2002), não é admissível que qualquer das partes tenha 

vida própria para além da que lhe é conferida numa relação dicotômica e hierárquica, 

como se nenhuma das partes pudesse ser pensada fora da relação com a totalidade. 

Seguindo essa lógica, é como se o lazer não pudesse ser pensado fora de suas relações 

com o trabalho ou com as obrigações – o que, do ponto de vista desta pesquisa, limita 

muito a compreensão do lazer/ocio em diferentes contextos. 

Finalmente, mais um aspecto relacionado à compreensão de lazer dos 

entrevistados do Brasil pode ser salientado. O entrevistado E.EG.B. considera que o 

lazer é um direito social, conforme explicitado na Constituição Brasileira de 1988. Este 

reconhecimento é amplamente ressaltado por autores de várias nacionalidades, estando 

também presente nas compreensões de ocio e/ou de recreación de entrevistados 

vinculados aos mestrados desenvolvidos na Costa Rica e no Equador, assim como no 

México. 

Diversos países da região latino-americana reconhecem, constitucionalmente, o 

lazer/ocio/recreación como um direito social, tais como Argentina, Bolívia, Brasil, 

Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala, México, Nicarágua, 

Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Venezuela (Ramos, 2012). 

Entretanto, como salienta Telles (2006, p.71), “a existência formal de direitos 

não garante a existência de um espaço público e dessa sociabilidade política que a 

prática regida pela noção de direitos é capaz de criar.” Em outras palavras, pode-se dizer 

que a efetivação do direito ao lazer/ocio/recreación está diretamente relacionada com a 

existência de políticas públicas e sociais, assim como ações do conjunto da sociedade 

capazes de contemplar as diferentes necessidades de toda a população. Esses aspectos se 

tornam relevantes principalmente em realidades cujas desigualdades sociais são 

alarmantes e expõem níveis extremos de iniquidades, como é comum em toda a 
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América Latina. Considerando a importância de discutir as políticas públicas de lazer na 

região latino-americana, esta temática será retomada no último tópico deste documento. 

No que se refere ao Brasil, a conquista plena dos direitos previstos na 

Constituição de 1988 ainda está distante da realidade vivida pela maioria da população 

brasileira. Entretanto, o reconhecimento do lazer como um direito de cidadania 

representa uma grande conquista, pois, sua presença nos documentos legais brasileiros 

permite reivindicar do poder público, da iniciativa privada e dos demais setores da 

sociedade os meios para concretizá-lo na vida cotidiana de todas as pessoas (Gomes, 

2008). 

Pelo que foi tratado neste tópico, vários e distintos foram os elementos 

empregados pelos entrevistados para conceituar lazer/ocio nos mestrados desenvolvidos 

no México, na Costa Rica, no Equador e no Brasil. Foram também diferentes os 

fundamentos e os autores utilizados para fundamentar as compreensões de lazer/ocio em 

cada país. 

Em geral, o ocio foi considerado como experiência subjetiva, entendimento que 

envolveu principalmente as contribuições de entrevistados do México. Na Costa Rica o 

ocio foi explicitado como sinônimo de esparcimiento, sendo visto como um sentimento 

de bem-estar. Tal compreensão constitui uma característica específica da Costa Rica, 

onde foi amplamente enfatizado o binômio positivo/negativo. 

Nas entrevistas do Brasil, o lazer foi enunciado como dimensão da cultura ou 

fenômeno cultural, expressando um entendimento que, nos últimos anos, tem sido 

recorrente nesse país. De forma não tão relevante o lazer foi tratado como um direito 

social e como uma esfera que possibilita olhar para o mundo buscando a sua 

compreensão, o que é visto nesta pesquisa como algo importante a se considerar neste 

campo. 

No Equador, por sua vez, foi verificada uma variedade de compreensões de ocio, 

sendo percebido um ecletismo conceitual. Possivelmente, porque a temática vem sendo 

estudada neste país há menos tempo em comparação com os demais contextos 

pesquisados, como foi salientado em uma das entrevistas. 
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6.2 Conceitos de recreação/recreación16 

 
Na sequência, serão apresentados e discutidos os conceitos de recreação 

enunciados pelos entrevistados, cujos entendimentos também serão englobados por 

mestrado e por país como estratégia teórico-metodológica para identificar aproximações 

e distanciamentos que marcam cada contexto. 

Foram quatro os entrevistados da URMH/México que expressaram seus 

conceitos de recreação. Enquanto duas pessoas a concebem como atividade (uma delas 

associando recreação com experiência), outra pessoa a entende como um serviço e, 

outra, como um processo educativo concretizado por meio de determinadas vivências. 

Permanece o contraponto da recreação com o trabalho e outras obrigações, como pode 

ser verificado nos trechos a seguir. 

 
De acuerdo a la conceptualización que venimos manejando dentro de 
la escuela, para la recreación yo me quedaría con la definición de 
Richard Kraus: cualquier actividad que sea elegida libremente, 
incluso hasta dormir, pero fuera del tiempo de obligación o de 
trabajo. (E.P2.M1.) 

 
[La recreación], creo que tendríamos que estudiarla desde el punto de 
vista de la actividad, como ya se comentaba. Pero del punto de vista 
de la experiencia, la recreación también es una experiencia que vive 
la población, la gente. En mi idea, por ejemplo, mucho me he 
dedicado a observar familias, por el área profesional. Entonces por lo 
tanto las familias o los grupos infantiles o juveniles también marcan 
una experiencia […] , relacionado con la recreación por las 
dimensiones que nos da el ocio autotélico o por la influencia de Kraus 
por la cuestión de la actividad, con sus propias características. 
(E.C.M1.) 

 
[...] hay muchos niños que requieren de esa convivencia, por ejemplo 
con sus papás, con sus hermanos, con sus mismos compañeros. A 
veces no saben cómo jugar, como convivir, como compartir y a través 
de la recreación yo puedo llevar eso, yo puedo educarlos en ese 
sentido y hago nacer ese tipo de vivencias. [...] En el aspecto de la 
recreación, bueno me queda muy claro que es un proceso formativo 
que dura toda la vida. Y que es un proceso, además de un derecho 
humano y que tenemos que ejercerlo y tenemos que enseñarles a las 
personas a que lo ejerzan, a que lo descubran. (E.EG.M1.)  
 
Bueno, primero antes que nada soy producto del sistema 
norteamericano, en cuanto a esta cuestión de la maestría y doctor. 
Entonces si yo traje una visión muy clara de que la recreación es una 
serie de experiencias o servicios, que no la vemos no más desde el 
punto de vista de la actividad sino como servicio para la cuestión de 
la administración que se debe de dar en el tiempo libre. Entonces 

                                                 
16 Este subtópico foi elaborado por Christianne L. Gomes e foi revisado por toda a equipe. 
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desde la construcción que nosotros hemos tratado de tener la 
recreación es eminentemente un fenómeno o un servicio para el 
tiempo libre. [...] La recreación naturalmente puede ser una 
experiencia y un servicio de ocio, naturalmente. Pero la recreación en 
ese sentido la veo más como el servicio, o sea como un programa. 
Como un servicio que se da y que la gente puede vivirlo a través, 
ahora sí, de una experiencia de ocio que le agrade o no le agrade. [...] 
Entonces yo diría en ese sentido que la recreación ocupa un espacio 
de carácter de servicio, por ejemplo, los servicios que tenemos de 
carácter comercial tan fuerte aquí tenemos estas copias de este Walt 
Disney que tenemos en México que es un servicio que no 
necesariamente tiene que ser placentero, pero que es un servicio de 
tiempo libre y que tiene que ser gente que es experta, pues que sabe 
hacer un presupuesto, que sabe que hacer, que esa es la visión que 
tienen los muchachos acá, que es un servicio. [...] Yo diría entonces 
que en ese sentido la recreación la trabajamos como un programa, 
como un servicio. (E.P1.M1.) 

 
As quatro visões anteriores são diferenciadas, pois, cada uma segue uma linha de 

discussão específica para conceituar a recreação. Mas, a ideia de atividade perpassa as 

compreensões de todos os entrevistados – seja de modo direto, como fez E.P2.M1., ou 

considerando a recreação como atividades ou experiências, como um serviço ou 

possibilidade educativa, como destacaram os demais entrevistados. 

Tais compreensões deixam transparecer a influência de alguns autores norte-

americanos, tais como Richard Kraus. Segundo o autor: 

 
Recreação consiste em uma atividade ou experiência, geralmente 
escolhida voluntariamente pelo participante, tanto pela satisfação 
imediata derivada a partir dela, ou porque se percebe alguns valores 
pessoais ou sociais. É feita em tempo de lazer e não tem conotações de 
trabalho, tais como estudo para a promoção em um emprego. 
Geralmente é agradável e quando é realizada como parte de serviços 
organizados ou comunitários, ela é projetada para atender às metas 
construtivas e socialmente úteis de cada participante, o grupo e a 
sociedade em geral. (Kraus, 1966, p.7)17 
 

Em outra obra publicada no final da década de 1970, o autor apresenta uma 

compreensão semelhante à anterior:  

 
Recreação consiste em atividades ou experiências realizadas no 
âmbito do lazer, geralmente escolhidas voluntariamente pelo 
participante – por causa da satisfação, prazer ou enriquecimento 

                                                 
17 Conforme o original: “Recreation consists of an activity or experience, usually chosen voluntarily by 
the participant, either because of the immediate satisfaction to be derived from it, or because he perceives 
some personal or social values to be achieved by it. It is carried on in leisure time, and has no work 
connotations, such as study for promotion in a job. It is usually enjoyable and when it is carried on as 
part of organized or community services, it is designed to meet constructive and socially worthwhile 
goals of the individual participant, the group and society at large.” (Kraus, 1966, p.7) 
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criativo por elas proporcionado, ou porque se percebe certos valores 
pessoais ou sociais adquiridos a partir delas. Pode também ser 
entendida como o processo de participação, ou como o estado 
emocional derivado do envolvimento. (Kraus, 1978, p.37)18 
 

Ressalta-se que uma das entrevistas mencionadas anteriormente (E.C.M1.) 

relaciona recreação tanto com o conceito de ocio autotélico quando fala de experiência, 

assim como faz vinculações com a ideia de atividade, baseando-se em Kraus. No 

entanto, este último autor também conceitua a recreação como experiência, mas, para 

elaborar suas teorias sobre o tema, lança mão de elementos muitos diferentes daqueles 

que estão presentes na visão de ocio autotélico. Afinal, Kraus produziu muitos 

conhecimentos sobre a recreação nos Estados Unidos nas décadas de 1960-1970 que 

continuam sendo difundidos em vários países latino-americanos – muitas vezes, sem 

considerar as particularidades que marcam cada época e cada contexto local. Isso 

mostra como pode ser complicado, do ponto de vista teórico, o uso de conceitos 

formulados por distintos autores de outros contextos, ao serem assimilados como se 

fossem neutros e universais. 

Os entrevistados da Universidad YMCA, apesar de não terem citado Kraus 

(como ocorreu em exemplos anteriores), expressam compreensões que também se 

relacionam com o conceito formulado por este autor norte-americano ao considerar a 

recreação como atividade ou serviço realizado no tempo livre ou no lazer. 

 
[...] recreación finalmente es una actividad práctica, que va a estar y 
se va dirigir hacia un usuario de esta recreación, un recreacionista, 
una persona o un conjunto de personas y que de esta manera la 
identifican, como un servicio que se integra a ellos y que les ofrece 
beneficios que a lo mejor ellos no lo saben pero que lo sienten y lo 
buscan por ello. Que cumple y debe cumplir ciertas características 
para que podamos decir que realmente es recreación, porque para 
algunas personas puede ser borroso y quizá una actividad de 
libertinaje para ellos pueda ser recreación, pero siendo más puristas 
de alguna manera quedaría fuera de mi concepto de recreación si no 
cumple con esos parámetros. (E.E.M2.) 

 
La recreación yo la veo generalmente en este sentido más familiar, 
porque es lo que yo he ido observando [...] en el cual a final de cuenta 
se van creando núcleos, se van creando grupos, con situaciones 
afines. Y que van buscando en hacerlo en esa forma recreativa, el 
fútbol, el boliche. (E.EG.M2.) 
 

                                                 
18 “Recreation consists of activities or experiences carried on within leisure, usually chosen voluntarily 
by the participant – either because of satisfaction, pleasure or creative enrichment derived, or because he 
perceives certain personal or social values to be gained from them. It may, also be perceived as the 
process of participation, or as the emotional state derived from involvement.” (Kraus, 1978, p.37) 
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La recreación [es] como uno de los contenidos de ese tiempo libre. 
Entonces es así como estamos conceptualizándola y viéndola también 
a los propios alumnos. (E.C.M2.) 

 
La recreación es parte de ese tiempo que me está sobrando, como lo 
puedo utilizar para que mi mente, mi cuerpo, o simplemente hasta la 
pura mente como pueda distraerse de estos elementos que me están 
saturando. (E.P1.M2.) 
 
La recreación es una experiencia de estas que se pueden dar dentro 
del ocio. Es una forma de vivir el ocio, es una forma de asumir el 
ocio, muy diferente al turismo como otra experiencia de ocio, muy 
diferente al deporte. [...] Y la recreación sería proceso de andamiaje 
para tener una experiencia de ocio. (E.P2.M2.) 

 

Embora contenham elementos que se aproximam das características definidas 

por Kraus para conceituar a recreação, as respostas acima são diferentes. Mesmo sendo 

distintas, compartilham as influências teóricas advindas principalmente dos Estados 

Unidos, o que também ocorre na Costa Rica. 

No entanto, a diversidade de entendimentos quanto à recreação não foi 

observada junto aos entrevistados vinculados ao mestrado da Costa Rica. Neste 

contexto, foi praticamente unânime entre o grupo a compreensão de recreação como 

atividades prazenteiras realizadas voluntariamente no tempo livre que promove o 

desenvolvimento integral das pessoas. 

 
La recreación es las actividades que hagamos en nuestro tiempo libre, 
por placer, para sentirnos bien, para mejorar. Debe ser constructiva, 
en el sentido que son aceptados por la sociedad y el objetivo es que 
usted se sienta mejor. (E.C.CR.) 
 
La recreación sería los procesos que se desarrollan en ese espacio y 
que me permiten crecer integralmente, ya sea a nivel espiritual, a 
nivel físico, a nivel social, a nivel cognitivo, a nivel emocional en 
actividades de mi preferencia. Actividades placenteras, actividades 
que yo disfruto, actividades que yo realizo voluntariamente. Pero 
entonces recreación es todo un proceso complejo que permite que se 
de ese desarrollo integral mediante ese tipo de actividades que yo he 
optado por hacer en ese espacio de ocio dentro de mi tiempo libre. 
(E.P2.CR.) 

 
Bueno, en nuestro país se usa más la palabra recreación, porque ocio 
tiene una connotación negativa. Yo no sé si a nivel latinoamericano se 
maneja así también. Entonces por eso se enfoca mucho hacia la 
palabra recreación, verdad. Las actividades que se escogen 
libremente, que se realizan también en los períodos de tiempo libre, 
que me gustan, que me dan satisfacción. Eso sería recreación. 
(E.E.CR.) 
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Digamos que lo que es recreación el concepto propiamente sería 
como de actividades que usted realiza en su tiempo libre, que usted 
participa y la selecciona de manera voluntaria, o sea nadie te puede 
obligar a participar de una actividad recreativa o si no ya deja de 
serlo, y sobre todo generan pues consecuencias positivas, desarrollo 
integral de las personas. Si no te genera esto, si no son consecuencias 
positivas deja de ser recreación. (E.EG.CR.) 

 
Recreación son las actividades que hacemos en el tiempo libre. 
Actividades placenteras, que uno disfruta, que conllevan al desarrollo 
integral de las personas. [...] La recreación tiene que verse como 
parte del estilo de vida de la gente y eso es lo que no hemos 
entendido, que es una de las condiciones para tener calidad de vida. 
[...] La diversión es como una moneda, tiene dos caras. Una positiva y 
una negativa. La positiva siempre será recreación. Porque para 
nosotros en la maestría siempre conlleva el desarrollo integral. [...] al 
final de semana o quincena o de mes, se van en grupos, verdad, y se 
llenan los bares. Pero todo eso es diversión negativa, porque de 
alguna forma, aunque la gente lo disfrute en el momento, algo 
negativo pasa, porque la persona se va a sentir mal al otro día. O 
gastó la plata que no era, o va a tener un problema en la casa porque 
llegó tarde o porque llegó con tragos. En fin, eso no es un desarrollo 
integral, que es lo que nosotros promovemos por medio de la 
recreación. Entonces, porque es necesario, porque es importante la 
carrera, precisamente para educar al pueblo, a todos los que viven en 
el país, no importa su nacionalidad, que la recreación es un derecho. 
[...] Pero necesitamos educar a la gente para que sean personas más 
sanas, para que hasta el mismo país se beneficie. (E.P1.CR.) 

 
Uma autora que fundamenta as compreensões dos entrevistados de Costa Rica é 

Salazar-Salas (2007, p.5), que define a recreação como “um conjunto de actividades 

agradables que producen gozo, realizadas durante el tiempo libre y que promueven el 

desarrollo integral de las personas.” 

A compreensão de recreação enunciada pelos entrevistados de Costa Rica 

evidencia influências norte-americanas, o que foi explicitado por alguns entrevistados e 

também está indicado entre os pré-requisitos do processo seletivo do mestrado realizado 

neste país. Os candidatos que participam da seleção precisam dominar o inglês porque 

muitas obras estudadas no programa foram escritas neste idioma, sendo provenientes 

principalmente dos Estados Unidos. Embora isso não seja válido para todos os países 

latino-americanos, constitui uma peculiaridade da Maestría Profesional en Recreación 

desenvolvida na Costa Rica. 

No que se refere à recreação, diversos autores norte-americanos afirmam que ela 

constitui um meio ou instrumento de atingir objetivos individuais e sociais. Muitas 

entidades e líderes profissionais chegaram, inclusive, a delimitá-la, estimulando apenas 
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as atividades recreativas consideradas educativas, ou seja, que fossem benéficas do 

ponto de vista pessoal e aceitáveis do ponto de vista social (Gomes, 2003). 

De acordo com Butler (1973), Gerald Fitzgerald afirmava que para serem 

consideradas como recreação, as atividades deveriam ser benéficas, positivas e 

moralmente saudáveis. Neste sentido, a recreação possibilita tanto a recuperação física 

como mental, além de ensinar o respeito aos direitos dos outros. Para isso, a recreação 

precisa partir de uma motivação voluntária, proporcionando sensação de realização e de 

intenso prazer. 

Nos depoimentos dos entrevistados de Costa Rica foi também recorrente a 

menção ao aspecto positivo atribuído à recreação, que assume características de uma 

ferramenta educativa voltada para o desenvolvimento integral das pessoas. Por isso, 

Salazar-Salas (2007, p.8) afirma que “toda recreación es diversión positiva, pero no 

toda diversión –la negativa– es recreación.” A autora considera que a diversão inclui 

atividades que implicam gozo e entretenimento, mas, nem sempre elas são positivas. 

Explica que, por um lado, há a diversão positiva, cujas conseqüências são sempre 

positivas. Mas, por outro lado, está a diversão negativa que causa danos a alguém: seja à 

pessoa executante, às pessoas acompanhantes ou àqueles que presenciam ou participam 

de uma atividade. 

Baseada em alguns autores norte-americanos (Curtis, Russel, Godbey e 

McMillen), Salazar-Salas (2007) considera que mesmo que as atividades de diversão 

negativa proporcionem prazer para algumas pessoas, são prejudiciais para a sociedade, 

de modo que são proibidas por lei, pelos costumes ou pelas crenças. A autora cita, como 

exemplos atuais de diversão negativa, o consumo de drogas, o alcoolismo, as apostas, as 

guerras de gangues, o abuso do sexo, a violência, as ações sangrentas, as ações 

destrutivas e o vandalismo. Com isso, para a autora a recreação se diferencia da 

diversão negativa principalmente por que esta última não contribui com o 

desenvolvimento integral das pessoas. Isso, no seu entender, é a essência básica da 

recreação. A autora conclui essa discussão com a seguinte afirmação: 

 
Es importante que en todo momento se enfatice la diferencia entre 
recreación y diversión negativa, pues si no se especifica que las 
consecuencias de las actividades determinan si son recreación o 
diversión negativa, las personas podrían pensar que ciertas 
actividades de diversión negativa son recreativas, pues todas son 
realizadas durante el tiempo libre. (Salazar-Salas, 2007, p.12) 
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Como foi tratado no tópico anterior, o binômio positivo/negativo é uma questão 

muito complexa e, exatamente por isso, requer uma análise das causas mais profundas 

que estão por trás de cada comportamento e de cada prática social. Afinal, esta 

dicotomia pode estar silenciando experiências, invisibilizando interesses ocultos e 

negligenciando relações de poder que permeiam esses dois polos. 

Gomes (2003) salientou que, em nosso contexto, a recreação vem preservando o 

caráter de atividade, sendo compreendida como seu sinônimo e realizada com o intuito 

de promover diversão, especialmente aquelas desenvolvidas por meio da atuação de 

uma liderança profissional ou voluntária que conduz, dirige ou orienta as ações 

propostas. Essa interpretação coincide com algumas compreensões anteriormente 

destacadas nas entrevistas realizadas no México e também foi identificada nos 

depoimentos dos entrevistados do Equador, onde é possível constatar a ideia de 

atividade nos entendimentos de recreação enunciados por dois deles.  

 
Diríamos que la recreación es pues las actividades que podemos 
hacer, el ocio es cuanto nosotros sentimos de satisfacción en esas 
actividades que realizamos. (E.C.E.) 

 
Yo pienso que la recreación se la puede hacer en el tiempo libre. Son 
actividades que uno realiza en el tiempo libre. (E.E.E.) 

 
Paradoxalmente, uma das respostas destaca que recreação não é somente um 

conjunto de atividades, mas uma forma de ocio, ou uma derivação dele. Outro 

depoimento concebe a recreação como um processo educativo, indicando que as 

opiniões presentes no contexto do mestrado do Equador se baseiam em enfoques 

distintos. 

Y la recreación para mi es una forma de ocio. […]  para mi la 
recreación no solamente es un conjunto de actividades. [...] O sea, 
podemos decir que la recreación es un proceso de participación del 
sujeto en un conjunto de prácticas socioculturales, en un espacio de 
tiempo libre. Pero es una derivación del ocio. (E.P2.E.) 

 
La recreación es un proceso en el cual el ser humano tiene, o sea, 
puede modificar actitudes, formas de actuar, de hacer, de sentir. Que 
está involucrado mucho también con los procesos políticos, 
económicos, sociales, ideológicos que hay en un país. Y esos procesos 
se los lleva a cabo en el tiempo libre. (E.EG.E.) 

 
O entendimento de recreação como atividade também foi unânime entre os 

entrevistados do mestrado do Brasil. Entretanto, diferentemente das demais 

compreensões enunciadas nos outros países, quatro respondentes chamam a atenção 
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para uma perspectiva de controle moral e social presente no entendimento comum de 

recreação. Essa visão contrasta, por exemplo, com a ideia de recreação como 

desenvolvimento integral, conforme foi amplamente ressaltado pelos entrevistados de 

Costa Rica. 

Os trechos a seguir revelam a visão de alguns entrevistados brasileiros quanto à 

recreação. 

[...] eu não consigo ver muito, ainda, uma perspectiva positiva em 
relação à recreação. (E.E.B.) 
 
A recreação está [...] associada à atividade (...) com uma perspectiva 
de manipulação. [...] então eu tenho percebido muito esta vinculação 
da recreação com uma idéia mais operacional, uma idéia mais técnica. 
[...]...eu acredito que a recreação é uma possibilidade de lazer, apesar 
de achar que esta possibilidade está muito mais relacionada com a 
idéia de alienação. (E.C.B.) 

 
Recreação é muito demarcada por um determinado momento, um 
determinado tempo [...]. Que passa por aquela idéia da ocupação do 
tempo livre, dentro de uma perspectiva que a gente pode dizer 
higienista [...]. Um momento histórico brasileiro que é a virada do 
século XIX para o século XX, e mais pra frente que é a década de 
1930, que é esta ideia do controle mesmo, então eu acho que o termo 
recreação ficou muito marcado por isso. (E.P1.B.) 

 
No Brasil, na década de 1930, a recreação passou a constituir um dos saberes 

obrigatórios no processo de formação de professores, especialmente daqueles que 

tinham sua atuação voltada para as crianças. A Superintendência de Educação Física, 

Recreação e Jogos foi dirigida, naquele contexto histórico, pela norte-americana Lois 

Williams que, possivelmente, contribuiu com a disseminação, no Brasil, da “moderna” 

concepção de recreação em voga nos Estados Unidos. No Brasil, “convencionou-se 

chamar de ‘recreação’ os jogos e as outras vivências culturais desenvolvidas no âmbito 

escolar, principalmente no contexto das aulas de educação física para crianças.” 

(Werneck, 2003, p.30). Daí decorre a ideia de que a recreação pertence à educação 

física, como se aquela fosse um determinado conteúdo ou atividade. 

Ao analisar o pensamento de alguns autores brasileiros que se dedicaram ao estudo 

da recreação (tais como Marinho, 1957; Gouvêa, 1963, Schmidt, 1964, entre outros), 

Gomes (2008) argumenta que o indivíduo não era impelido “naturalmente” para a 

recreação ou movido apenas por interesses intrínsecos. Isso fazia parte de um projeto 

social e político vigente no período 1930-1970 que visava a disciplina, a formação da 

nacionalidade, a incorporação de valores morais e o harmonioso ajustamento à vida em 
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sociedade. Esses objetivos, no entanto, eram consolidados por meio de uma prática 

prazerosa e espontânea, que atuava como um sedativo, “como uma válvula de segurança 

que alivia a pressão”, como destacado por Schmidt (1964, p.22). 

De acordo com Ferreira (1959), nos países altamente desenvolvidos, as diferentes 

atividades recreativas eram empregadas no sentido de satisfazer às exigências da 

personalidade, contribuindo para a total realização do indivíduo. Acreditava-se que elas 

contribuíam para debelar males sociais (alcoolismo, absenteísmo, distúrbios mentais, 

desorganização familiar, delinquência); auxiliar o desenvolvimento social e possibilitar 

um harmonioso desenvolvimento entre partes conflitantes. “Em determinadas condições 

é possível a um inteligente programa de recreação industrial aliviar a tensão entre 

patrões e empregados.” (Ferreira, 1959, p.26). 

Talvez tenha sido por essa razão que um dos entrevistados brasileiros tenha 

afirmado o seguinte: 

O conceito de recreação há um bom tempo a gente parou de usar, e de 
certa maneira, com preconceitos justificados porque o termo recreação 
não foi compreendido pela etimologia da palavra, foi mais por tudo 
aquilo que apresentava como dimensão de instrumentalidade para o 
trabalho ou para a educação, dentro daquele tripé saúde, educação e 
recreação como uma matriz extremamente compensatória. Embora a 
palavra recreação seja uma palavra extremamente rica que tem a ver 
com esta noção de recrear, de criar e trazer ao mundo, e trazer ao 
mundo novamente. [...] a recreação ganhou uma conotação moral no 
que diz respeito ao uso do tempo. [...] então, cada vez mais a gente 
observa, dentro dessa lógica, um investimento na dimensão da 
recreação, quando, por exemplo, empresas, fábricas, o cotidiano, do 
ponto de vista midiático, passam a investir nesta dimensão 
compensatória para a organização da vida social. (E.P2.B.) 
 

Por outro lado, uma das entrevistas realizadas no Brasil (E.E.B.) entende que a 

recreação “é mais focada na atividade” com o objetivo de entreter ou divertir. Embora o 

sentido corrente de recreação acabe apontando para a questão da atividade em si, como 

sugere este depoimento, e apesar de muitas das considerações tecidas pelos autores da 

época acabem nos conduzindo a essa interpretação, ela ia muito além desse aspecto. A 

recreação pode representar, assim, uma estratégia deliberada com possibilidades 

políticas a ser empregada com proveito social e integrada, via escola, a um sistema de 

valores coerente com os propósitos econômicos, políticos e sociais hegemônicos 

(Gomes, 2008). 

A recreação é vista hoje como um conjunto de atividades que podem 
estar presente em um momento de lazer. Esse conjunto de atividades 
que se constitui a recreação pode ser jogos, brincadeiras, dança, a 
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própria ginástica, as próprias atividades que ainda hoje embora os 
estudos de lazer tenham avançado, nós sabemos que ainda existem 
grupos dando cursos de recreação que são esses cursos fundamentados 
nessa proposta de um conjunto de jogos [...] que são oferecidos com 
essa proposta de dotar os discentes dos cursos de um rol de atividades. 
Então eu estou entendendo a recreação nessa perspectiva, embora eu 
não tenha pesquisas com mais fôlego que vá discutir a recreação em 
uma perspectiva mais aprofundada. Tem estudos que vão trabalhar 
com jogos, que vão trabalhar com danças folclóricas, mas, 
especificamente tentando aprofundar nesse conceito de recreação, 
tentando fazer com que esse conceito tenha uma historicidade, pelo 
menos eu desconheço. Pode existir, mas eu desconheço pesquisa mais 
aprofundada nessa área. (E.EG.B.) 
 

Na entrevista acima foi enfatizado um aspecto importante, relacionado com a 

falta de pesquisas aprofundadas sobre a recreação. Isso é particularmente importante 

neste estudo porque, como destacado anteriormente, boa parte das compreensões de 

recreação do conjunto de entrevistados está apoiada em teorias formuladas em outros 

contextos e em outras épocas. Além disso, como enfatizado por E.EG.B., é preciso 

buscar o aprofundamento teórico-prático sobre incontáveis práticas socioculturais, tais 

como jogos, brinquedos, brincadeiras, festas, danças, dramatizações, rodas cantadas, 

etc. Dessa maneira, novos caminhos poderão colaborar com a substituição da estratégia 

da “reprodução cultural” característica do que se costuma denominar de recreação, pela 

possibilidade de “produção cultural” (Werneck, 2000; Gomes, 2008), preservando a 

memória cultural, sistematizando novas práticas e realizando pesquisas fundamentadas 

sobre o assunto. 

Concluindo, no que diz respeito aos entendimentos de recreação/recreación 

enunciados pelos entrevistados, deve ser ressaltada a presença majoritária da ideia de 

atividade ou de ocupação do tempo livre como elementos centrais para caracterizá-la. 

Em um nível intermediário, emerge a compreensão de recreação como uma 

possibilidade de ocio, como um serviço, um processo educativo e qualidade de vida. De 

forma menos significativa, ela foi criticada por ser vista como uma estratégia de 

controle social/moral, o que constitui uma peculiaridade dos entendimentos de 

entrevistados brasileiros. 
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6.3 Conceitos de tempo livre/tiempo libre19 
 

Antes de analisar as compreensões de tempo livre que foram enunciadas pelos 

entrevistados, é importante esclarecer que esta é uma categoria própria das chamadas 

sociedades modernas capitalistas. Por meio das revoluções industriais verificadas na 

Inglaterra no século XVIII, o trabalho assalariado passou a ter um destaque, assumindo 

uma posição de centralidade frente às outras atividades humanas. Seguindo essa lógica, 

o tempo de trabalho foi tomado como algo à parte dos outros tempos sociais 

considerados não obrigatórios ou que não tivessem uma finalidade necessariamente 

utilitária ou produtiva. 

Desde então, o tempo livre passa a ser um tempo social vivenciado de distintas 

maneiras e em oposição aberta ao tempo de trabalho. Neste sentido, o habitual foi (e 

continua sendo) entender o tempo livre como um tempo de não trabalho, de não 

obrigação, podendo ser utilizado por todas as atividades exteriores ao trabalho. 

No entender de Padilha (2004, p.220-221): 

 
Grande parte dos autores que estudam lazer atribui ao tempo livre a 
ideia de um tempo em que não se faz nada por obrigação; é, então, um 
tempo liberto das obrigações no qual se pode optar por fazer alguma 
atividade prazerosa, descansar ou simplesmente não fazer nada. [...] A 
busca de uma redução da jornada de trabalho tem sido uma “luta” 
travada por trabalhadores de várias épocas e lugares, em alguns 
momentos priorizando o aumento do tempo livre e, em outros, 
priorizando soluções para o desemprego. 

 
Essas considerações revelam que a categoria tempo livre tem uma origem 

trabalhista ao constituir um tempo que surge, social e historicamente, como um produto 

da divisão entre trabalho/não trabalho. Isso também coloca em evidência a importância 

das lutas no sentido de proclamar o tempo livre como um direito humano universal, 

pois, com o advento do capitalismo, as jornadas de trabalho dos assalariados europeus 

chegavam a 15 ou 17 horas diárias, podendo se alongar. A jornada de 8 horas diárias e 

48 semanais, com um dia de folga por semana, só foi efetivada após a primeira 

convenção que a Organização Internacional do Trabalho, OIT, realizou em 1919, ou 

seja, há menos de um século (Elizalde, 2008). 

Há que ser destacado, também, que em 1948 foi promulgada a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, que, em seu Artigo 24, reconhece como um direito 

                                                 
19 Este subtópico foi elaborado por Rodrigo Elizalde e Christianne L. Gomes, sendo revisado por toda a 
equipe. 
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rest and leisure, se considerado o documento originalmente escrito em inglês; repouso e 

lazeres, se considerada a tradução oficial da ONU para o português, e, curiosamente, 

descanso y disfrute del tiempo libre, quando se considera a versão oficial em espanhol.20 

Ao associar descanso e lazer, ou descanso e tempo livre, com limitação da 

jornada de trabalho e com férias periódicas pagas, constata-se que o artigo 24 direciona 

claramente este direito para o âmbito trabalhista. Sua finalidade se vincula, assim, com a 

recuperação da força produtiva para o próprio trabalho, de modo que este direito 

“universal” acaba considerando somente as pessoas que trabalham. Além disso, ao falar 

de férias pagas, este direito contempla apenas os empregados formais, pois, aqueles que 

desenvolvem trabalhos informais são destituídos deste e de outros direitos trabalhistas. 

Apesar dos avanços, em muitos casos se perdem conquistas alcançadas por meio 

de lutas operárias, laborais e sindicais, as quais marcaram decisivamente muitos países 

no contexto dos séculos XIX-XX. As reivindicações e conquistas decorrentes de 

décadas (e inclusive, de séculos) de lutas, vêm sendo deterioradas e perdidas em 

decorrência da precarização do trabalho, um produto da tão aplaudida globalização 

econômica neoliberal. Em contextos de flexibilização laboral, já não se conta com a 

estabilidade tão almejada por milhões de trabalhadores e, em muitos casos, se evidencia 

a incerteza quanto à possibilidade de manter um emprego no futuro (Werneck, Isayama, 

Stoppa, 2001; Elizalde, 2008). 

Nesta linha de interpretação, a concepção de tiempo libre, e com isto também a 

concepção de lazer, configura-se como algo supostamente contrário do trabalho. Mas, o 

que se verifica é que o lazer complementa o trabalho e é imprescindível para a 

manutenção da força produtiva. Isto é especialmente relevante quando se considera os 

significados que, em geral, são atribuídos à expressão tempo livre nos contextos latino-

americanos. Neste sentido, o chamado tempo livre tem que ser administrado e até 

mesmo controlado para evitar qualquer tipo de problema social, evitando a ocorrência 

de vícios e afastando o perigo da improdutividade associadas à ideia de preguiça, folga, 

vadiagem, ociosidade e ócio. 

                                                 
20 Declaração Universal dos Direitos Humanos, Artigo 24. Original em inglês: “Everyone has the right to 
rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.” 
<http://www.un.org/rights/50/decla.htm>. Tradução oficial para o português: “Toda a pessoa tem direito 
ao repouso e aos lazeres, especialmente, a uma limitação razoável da duração do trabalho e as férias 
periódicas pagas”. <http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por>. Tradução 
oficial para o espanhol: “Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 
limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.” 
<http://www.un.org/es/documents/udhr/>. 
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Desse modo, a existência de variados preconceitos frente ao ocio, assim como os 

valores tidos como improdutivos e anti-sociais que ele acaba transmitindo em toda a 

América Latina, associados à falta de uma palavra em espanhol que corresponda 

exatamente a leisure/lazer, revela a preferência pela expressão tiempo libre. Essa opção, 

contudo, tem sérias implicações, pois, está intimamente atrelada ao trabalho, 

notadamente ao trabalho capitalista. 

Assim, se pode perceber como é comum o entendimento de tempo livre como 

um tempo de não trabalho, supostamente isento de obrigações e que permite uma livre 

escolha. Essas ideias são explicitadas no depoimento de alguns entrevistados das duas 

universidades mexicanas aqui estudadas: 

 
[...] el tiempo libre pues es el tiempo en cuestión día o noche, el 
tiempo natural de día que nos queda fuera de todas las obligaciones 
para realizar algún tipo de actividad y ahí es cuando entra la 
recreación. (E.P2.M1.) 
 
El ocio y la recreación se tienen que darse en un tiempo libre, libre de 
tensiones de lo que es la formalidad de un trabajo, la formalidad de 
estar en casa con los hijos, con la actividad que tú quieras. (E.E.M1.) 

 
El tiempo libre como ese número de horas, en la división del tiempo 
que tenemos todos los seres humanos. Bueno una fracción se refiere a 
ese tiempo libre, pero estamos hablando más en términos 
cuantitativos. (E.C.M2.) 
 
Entonces por ejemplo, tengo el tiempo libre después de desarrollar 
todas mis actividades. Es el tiempo que me sobra. (E.P1.M2.) 

 
Tiempo libre es una forma de calcular el tiempo liberado… de ocio. 
Me lo tengo que dar. Ya casi no hablo del tiempo libre. (E.P2.M2.) 
 

Pode-se observar que o tempo livre, em coerência com o entendimento comum 

explicado no início deste tópico, é percebido por alguns entrevistados do México como 

aquele que resta depois de o sujeito cumprir com as atividades obrigatórias. Ou seja, é 

um tempo liberado que sobra e que pode ser destinar a si mesmo. 

Entretanto, outros entrevistados mexicanos ressaltaram diferentes elementos 

para explicitar suas compreensões de tempo livre, situando-o para além de um tempo 

residual do trabalho e vinculando-o com ocio e recreación: 

 
Tiempo libre lo identifico como un espacio, una situación en la cual 
se puede participar en la recreación. Pero no bajo un concepto 
residual como lo podríamos tener en lo cotidiano, un tiempo libre que 
me sobra después de haber cumplido con otras obligaciones. Yo lo 
quiero ver y quisiera aportar para que cualquier individuo lo 
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identificara como un tiempo que se dedique a sí mismo, que  se 
reserve para que pueda en primera instancia ocuparlo como esa 
persona quiera con su libre determinación, con autonomía y que no 
dependa de otras circunstancias más que de su propia decisión. 
(E.E.M2.) 

 
[...] para mí el tiempo libre es justamente, y es la percepción personal, 
es como yo me enfoco a leer mi libro, a escuchar mi música, a 
sentarme a ver el atardecer, a platicar con mi pareja. (E.EG.M2.) 

 
Y en el caso del tiempo libre pues hoy en día con todo es el ritmo de 
vida que tenemos, muchas personas a mí me dicen “es que no tengo 
tiempo libre”. Yo creo que si todos tenemos. Tenemos que hacernos 
esos espacios. De que depende de una administración de tiempo a  
nivel personal primero. Tenemos que tener claro que el trabajo no es 
lo único, que necesitamos tener espacios para nosotros, para la 
familia y todo esto en base a la administración de nuestro propio 
tiempo. Y a lo mejor si algunos tienen más tiempo libre que otros, eso 
sí es cierto, pero el hecho es como viven ese tiempo. Si es que están 
comprometidos consigo mismos para crearse esos espacios. 
(E.EG.M1.) 

 
Y el tiempo libre tiene que ver la cuestión de este espacio de tiempo y 
espacio social en el cual, pues, [...] no todo lo que se hace en tiempo 
libre es positivo, y que te va a llevar a la recreación. Es una cuestión 
aquí, que también muchas de las cosas que se hacen en el tiempo libre 
suelen ser negativas. (E.C.M1.) 

 
Esses trechos das entrevistas expressam várias ideias interessantes, entre as quais 

se destacam a percepção da falta de tempo para se dedicar àquilo que se gosta, bem 

como a importância de ampliar as possibilidades de dispor de mais tempo para si e para 

a família – essa dificuldade, de acordo com E.EG.M1., poderia ser solucionada com 

uma administração do próprio tempo. Também se fala que o significativo é como se 

vive esse tempo, que poderá ser de ocio e recreación, ou para realizar algum tipo de 

atividade fora das obrigações que não seja necessariamente “positivo”.  

No contexto do mestrado do Equador se reiteram algumas das visões aqui 

destacadas em relação tempo livre, como pode ser ilustrado com os depoimentos que se 

seguem.  

Tiempo libre es aquel tiempo que nos queda para disfrutar uno mismo 
como ser humano después de haber cumplido todos nuestros tiempos 
de trabajo o de dedicación a la familia, sociales, o sea que es algo 
que es uno, que es para uno mismo. Porque hay un montón de 
tiempos, ya analizando bien, entonces el tiempo que uno tiene para 
hacer cosas que a uno le gustan hacer. (E.EG.E.) 

 
Por tiempo libre me inclino más por la postura que un mexicano, 
Gonzalo Llacas, ha tomado de otros autores extranjeros, decía que el 
tiempo libre es el continente y el ocio es el contenido. (E.P2.E.) 
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De acuerdo a muchos autores el tiempo libre esta dentro de los 
ámbitos hablemos laborales. Y también uno puede encontrar ocio en 
las actividades laborales. Pero el tiempo libre lo ven en cambio desde 
el otro lado como el término de las horas laborales, las horas de 
trabajo, las horas de estudio, entonces ahora es el tiempo libre. [...] 
Pero para nosotros, lo tomamos un poquito más filosófico desde la 
parte de que el hombre en todo el tiempo tiene un tiempo libre para 
sentirse crecer, para sentirse que él existe, para sentirse que es un 
hombre capaz en todos los aspectos y por tanto diríamos que estamos 
como … para separar, algo así, un poquito. (E.C.E.) 

 
Como se observa, o relato destes três entrevistados vinculados ao mestrado do 

Equador evidencia a percepção de tempo livre como um tempo de “não trabalho”. 

Assim, reforça-se o entendimento de tempo livre como aquele que fica depois das 

obrigações de trabalho e outros compromissos familiares ou sociais, representando um 

momento para se desfrutar, para fazer o que se gosta. Por isso, a compreensão de tempo 

livre está diretamente vinculada com o ocio e com a recreación. 

Este entendimento também é comum no contexto do mestrado da Costa Rica, 

onde foram identificados mais alguns elementos para caracterizar o tempo livre: 

 
Tiempo libre, pues, [es la] porción de tiempo que no está dedicada 
pues al trabajo, o al estudio, o a obligaciones familiares o sociales, o 
de cuidado personal. (E.EG.CR.) 

 
Y lo de tiempo libre, con la división del tiempo, verdad. Que hay un 
tiempo para necesidades fisiológicas, otro tiempo para trabajo, 
estudio y demás, y el restante del tiempo, en donde en donde no tengo 
que hacer nada obligado, ese sería como el tiempo que yo me dedico. 
El tiempo libre incluye a la recreación pero son diferentes. (E.E.CR.) 

 
[...] tiempo libre es todo aquel tiempo que yo tengo disponible en el 
cual no estoy realizando alguna actividad que es obligatoria, una 
actividad en la cual yo tenga que cumplir alguna responsabilidad. 
Eso sería mi tiempo libre. Y es ese sentido este yo identifico al ocio 
como un tiempo libre. Aunque por ahí hay una conceptualización que 
se maneja que el tiempo de ocio sería el tiempo libre bien invertido. 
(E.P2.CR.) 

 
[...] el tiempo libre como lo dice es libre de compromisos de todo tipo, 
laboral, de estudio, sociales. O sea es el tiempo en el que yo decido 
qué puedo hacer, que actividad quiero hacer, actividad recreativa o 
actividad no recreativa, porque puede ser actividad de otra índole. 
Pero al final de cuentas tiempo libre de cualquier compromiso que se 
tenga. (E.P1.CR.) 

 
El tiempo libre es el tiempo que le sobra a la persona después de 
trabajar, después de la actividades familiares, después de todo. [...] 
La gente tiene que entender eso que el tiempo libre es el uso que yo le 
doy correcto, sano, positivo a ese tiempo para estar mejor. Pero 
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después de todas las obligaciones familiares, de trabajo, etc. [...] 
Entonces nosotros le decimos a la gente que el tiempo libre lo use 
siempre positivamente para el bienestar propio. Si lo manejamos 
negativamente, todo mal. Alberto Gomes dice desde México, el que yo 
les hablaba, el hablaba de 3 tiempos libres. El hablaba del tiempo 
libre positivo, el tiempo libre negativo y el tiempo libre neutro. El 
tiempo libre negativo uno lo ve ahí en las cantinas, con toda esa gente 
que anda tomando todos los días de la semana. Están felices dicen 
ellos, porque hicieron una investigación, a si, ¿Tú eres muy feliz 
tomando así? Pues soy muy feliz. Se está dañando físicamente, va a la 
casa le pega a la señora, etc. Qué finalidad tiene eso. Y el 
esparcimiento, este esparcimiento yo lo manejaba distinto. (E.C.CR.) 

 
Os entrevistados de Costa Rica também expressaram o entendimento do tempo 

livre como uma porção de tempo que não está dedicada ao trabalho, ao estudo, a 

obrigações familiares ou sociais, ou ao cuidado da própria pessoa (incluindo as 

necessidades fisiológicas, entre as quais de dormir, alimentar-se, etc.). Também é 

entendido como um tempo que a pessoa dedica a si mesma, como um tempo próprio. 

De acordo com essas interpretações, a recreación pode contribuir para que o 

tempo livre seja bem utilizado. Neste elemento radica um diferencial desses 

entendimentos em comparação com as compreensões dos entrevistados mexicanos e 

equatorianos, pois, a concepção de tempo livre é encaminhada no sentido de ressaltar a 

importância do seu uso correto e adequado para que seja sano e positivo. E.C.CR. 

destaca três tipos de tempo livre: negativo, neutro e positivo, evidenciando os aspectos 

morais que podem ser a ele atribuídos. Esse fato também ocorreu quando os mesmos 

entrevistados da Costa Rica expressaram suas compreensões de ocio e de recreación, 

como visto anteriomente. 

Algumas entrevistas realizadas no mestrado do Brasil explicitam certa 

dificuldade em definir o que vem a ser tempo livre: 

 
[...] há um tempo livre sim, que a gente libera para o lazer, é o tempo 
disponível, porque realmente tudo é em função de normas de convívio 
social e é um tempo conquistado, porque na verdade, tem duas 
questões: é uma conquista pessoal e uma conquista para os 
trabalhadores organizados ao longo da história, dos trabalhos da 
sociedade. (E.C.B.) 
 
[...] eu nem sei dizer o que é tempo livre para falar a verdade, porque é 
difícil eu falar o que é um tempo livre porque você sempre está ligado 
a um monte de coisa. Se o tempo livre for aquele tempo fora do tempo 
de trabalho, nem sempre você vai utilizar aquilo como lazer [...]. 
Então eu acho que é difícil diferenciar o que é isso. (E.E.B.) 
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O primeiro depoente redimensiona o tempo livre como um tempo disponível e 

também conquistado, deixando em aberto seu entendimento quanto aos significados 

destas expressões. Essa dificudade conceitual fica mais explícita no segundo 

depoimento. 

Sabe-se que as sociedades humanas sempre se organizam em “tempos sociais”, 

ou seja, em momentos determinados por atividades ligadas ao trabalho, à educação, à 

religiosidade, à família, ao descanso, etc. A vida coletiva é regida pela articulação 

desses momentos, como esclarece Padilha (2004). Contudo, as cidades urbanizadas da 

atualidade se diferenciam, por exemplo, de algumas sociedades indígenas e de outras 

comunidades nas quais os tempos sociais são vinculados aos ciclos da natureza e não ao 

tempo artificial determinado pelo relógio. É assim que, em nossos dias, o principal 

sentido de tempo livre prevalece como um tempo de não trabalho (Gomes; Elizalde, 

2009). 

Os dois depoimentos anteriores (E.C.B. e E.E.B.) contrastam com a visão dos 

demais entrevistados brasileiros, que chamam a atenção para outros aspectos que nem 

sempre são considerados quando se usa o conceito de tempo livre, como pode ser 

verificado no trecho salientado a seguir: 

 
[Tempo livre] é um conceito que eu simplesmente não reconheço. Eu 
costumo brincar com as pessoas: livre de quê e livre de quem? Então, 
para mim, esse é um conceito que não existe, eu até brinco assim: toda 
vez que a gente quer adjetivar é porque a gente não está entendendo 
muito bem o que quer dizer, então o tempo livre é um conceito que eu 
tento não procurar trabalhar, eu prefiro a noção de tempo do que de 
tempo livre. [...] toda vez que eu falo tempo livre, é como se eu tivesse 
um sujeito que fosse eternamente preso e que em determinado 
momento, agora eu vou fazer uma leitura, eu sou alienado, eu sou 
preso, eu sou..., mas agora eu vou fazer algo livre. Então, este é um 
conceito que eu acho um conceito movediço, se eu tiver que 
abandonar um conceito, esse é o conceito que eu elegi para abandonar, 
é o conceito de livre pelo que é mais mal explicado pela sociedade que 
a gente vive. (E.P2.B.) 
 

Esta compreensão pode ser relacionada com a interpretação de Padilha (2004), 

quando esclarece que grande parte dos autores que estuda o lazer atribui ao tempo livre 

a ideia de um momento em que não se faz nada por obrigação. Seguindo essa lógica, o 

lazer “seria uma esfera desse tempo livre – ou tempo liberado – que implicaria em 

realização de atividades” (p.220). Com isso, é como se o tempo livre fosse um tempo 

liberto de obrigações no qual se pode optar por alguma atividade prazerosa, descansar 

ou até mesmo nada fazer. 
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Discordando dessa visão e fundamentando-se em autores marxistas (tais como 

Theodor Adorno, Erich Fromm, István Mészáros e Ricardo Antunes, entre outros), 

Padilha (2004, p.221) argumenta que a lógica do capital rege não apenas o tempo de 

trabalho, mas também o tempo de não trabalho. Dessa maneira, a autora explica que não 

há nada naturalmente livre no tempo fora do trabalho. Ademais, questiona de onde 

advém o valor de liberdade atribuído a este tempo e indaga sobre o que haveria de 

realmente libertador. “Numa abordagem crítica da sociedade ela é apreendida como 

contraditória, o que faz com que o tempo livre, como um fenômeno social, também seja 

cheio de contradições”, pois, ele continua sendo regido pelos interesses do capital. Por 

isso, ele pode ser tanto um tempo de alienação e consumismo, como um tempo de 

reflexão e de práxis. 

Nessa linha de discussão, as contradições que permeiam o chamado “tempo 

livre” também foram destacadas por outro entrevistado brasileiro: 

 
Eu penso o tempo livre como um tempo de disputa, um tempo que 
está demarcado por controle o tempo inteiro e articulações, tentativas 
de controle, mas que ao mesmo tempo tem resistências [...], as pessoas 
se deixam entrar nesse emaranhado todo de questões que a mídia e os 
meios de comunicação, indústria cultural, indústria do entretenimento 
articulam. Mas as pessoas também resistem, porque tem pessoas que 
moram, por exemplo, em aglomerados e periferias e que buscam ter 
um conhecimento maior desses outros interesses do lazer, que buscam 
ter experiências, no seu tempo livre, enriquecedoras, que vão atrás 
desses outros conteúdos, que procuram aprofundar, procuram ter 
outras experiências de lazer. (E.EG.B.) 

 
Os depoimentos de E.P2.B. e de E.EG.B. mostram uma visão crítica do tempo 

livre porque vão além da simples consideração dessa categoria em termos quantitativos, 

instigando o repensar sobre o entendimento que o reduz a um tempo liberado do 

trabalho e de outras obrigações. Vale lembrar que o tempo fora do trabalho não significa 

um tempo totalmente disponível para o lazer/ocio ou para a recreação, uma vez que 

existem outras obrigações a cumprir além daquelas vinculadas ao trabalho produtivo e 

outras, entre as quais é possível assinalar o trabalho doméstico, o cuidado de crianças e 

adultos que requerem apoio, participação política ou religiosa, deslocamentos, as 

necessidades fisiológicas, etc. 

Assim, mesmo quando se considera que o tempo livre é um tempo que pode ser 

destinado a atividades prazerosas, tal perspectiva acaba reforçando a crença de que se 

trata de um período neutro, vazio, abstrato, desvinculado de um contexto e isento de 

ambigüidades e contradições. Além disso, como afirmou Adorno (2002, p.64): 
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[...] a distinção entre trabalho e tempo livre foi incutida como norma a 
consciência e inconsciência das pessoas. Como, segundo a moral do 
trabalho vigente, o tempo em que se está livre do trabalho tem por 
função restaurar a força de trabalho, o tempo livre do trabalho — 
precisamente porque é um mero apêndice do trabalho — vem a ser 
separado deste com zelo puritano. 
 

O autor prossegue: 

Aqui nos deparamos com um esquema de conduta do caráter burguês. 
Por um lado, deve‐se estar concentrado no trabalho, não se distrair, 
não cometer disparates; sobre essa base, repousou outrora o trabalho 
assalariado, e suas normas foram interiorizadas. Por outro lado, deve o 
tempo livre, provavelmente para que depois se possa trabalhar melhor, 
não lembrar em nada o trabalho. Esta é a razão da imbecilidade de 
muitas ocupações do tempo livre. Por baixo do pano, porém, são 
introduzidas, de contrabando, formas de comportamento próprias do 
trabalho, o qual não dá folga às pessoas. (Adorno, 2002, p.64) 

 

Como lembra Souza Júnior (2000), a categoria tempo livre está longe de 

significar a total liberdade do individuo ou de promover uma autonomia frente às 

diversas formas de opressão e alienação social. É um período no qual o indivíduo pode 

considerar que se encontra livre mesmo que seja momentaneamente, mas, numa 

condição apenas aparente e limitada. 

Essas reflexões podem ser enriquecidas com os conhecimentos sistematizados 

por vários autores, entre os quais Marcuse, quando explica o seguinte: 

 
O homem só é livre quando está livre de coações, externas e internas, 
físicas e morais – quando não é reprimido pela lei nem pela 
necessidade. Mas tal coação é a realidade. Assim, num sentido estrito, 
liberdade é a emancipação de uma realidade estabelecida: o homem 
está livre quando a realidade perde sua seriedade e quando a sua 
necessidade se ilumina (Marcuse, 1981, p. 171). 
 

Um último aspecto a ser ressaltado vincula-se com o destaque dado por E.C.B. 

às noções de “tempo disponível” e “tempo conquistado”, que são expressões geralmente 

utilizadas alternativamente por alguns estudiosos brasileiros. Isso acontece em virtude 

das limitações que, em geral, estão associadas ao conceito de tempo livre, o que se 

justifica pelos aspectos já mencionados. 

Quando se opta pela expressão tempo conquistado, geralmente são feitas 

associações com as conquistas sociais no campo do trabalho, o que acabou 

possibilitando, em vários países, a adoção de tempos institucionalizados para o lazer: 

fins de semana, férias e aposentadoria, por exemplo, havendo também os feriados 

religiosos ou civis. O problema é que os tempos institucionalizados não garantem que 
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serão, por princípio, destinados efetivamente ao lazer, o que pode ressaltar a 

importância da conquista pessoal, ou, como preferem os entrevistados de alguns 

mestrados, de uma administração do tempo. 

Entretanto, administrar o tempo segundo a lógica linear que vem sendo adotada 

nas sociedades urbanas e capitalistas pode dificultar a própria compreensão de tempo 

como uma construção histórico-social. Segundo Elias (1998), o tempo não é um objeto 

natural e não existe em si. Ele é o símbolo de uma instituição social e resulta de um 

longo processo de aprendizagem, coerção e autodisciplina. Simboliza, pois, habitus e 

representações incorporadas no âmbito de uma sociedade. 

Quando se considera a expressão tempo disponível, geralmente o que se 

pretende evidenciar é a existência de um tempo estabelecido fora das obrigações de 

diferentes naturezas que poderia ser dedicado exclusivamente ao lazer. Sobre esse 

aspecto, Dumazedier (1979, p.91-92) entende que o tempo de lazer é concedido pela 

sociedade ao indivíduo quando este se libera, segundo as normas sociais do momento, 

de múltiplas obrigações. Trata-se, assim, de 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 tempo disponível 

não é o resultado de uma decisão do indivíduo; é, primeiramente, o resultado de uma 

evolução da economia e da sociedade.” 

Pelo que foi exposto neste tópico, o tempo livre foi compreendido 

majoritariamente pelos entrevistados de diferentes países como uma atividade não 

obrigatória, como uma forma ou uma atividade de recreação/lazer, como um tempo para 

descansar, que serve para ter uma melhor qualidade de vida e como algo mais familiar e 

pessoal. 

Embora o conceito de tempo livre/tiempo libre tenha sido questionado e 

criticado por dois entrevistados brasileiros, sendo citadas alternativamente as expressões 

tempo disponível ou tempo conquistado, mesmo que estas guardem determinadas 

peculiaridades, compartilham uma lógica que as caracteriza como um tempo fora de 

trabalho e das demais obrigações. As compreensões de tempo livre, disponível ou 

conquistado precisam ser ampliadas porque acabam fragmentando a própria noção de 

tempo na dinâmica social. Tais interpretações evidenciam fragilidades, principalmente 

em contextos que não são regidos pelo cronômetro (tendo assim sua própria 

temporalidade), ou naqueles que são marcados pelas novas tecnologias. 
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Segundo Lipovetsky (2004), nas décadas de 1980-1990 instalou-se um 

presentismo subjacente à globalização neoliberal e à revolução da informática, as quais 

foram conjugadas e comprimiram o espaço-tempo, acentuando fortemente a lógica da 

brevidade. Assim, “a mídia eletrônica e informática possibilita a informação e os 

intercâmbios em ‘tempo real’, criando uma sensação de simultaneidade e de imediatez.” 

(p.62-63). Nesse sentido, “nunca antes a humanidade lançou tão grande desafio ao 

homem e ao espaço-tempo” (p.68). A este desafio pode ser acrescentado outro, que é 

superar as compreensões fragmentadas de tempo – e também de espaço – que integram 

os estudos sobre a recreação e o lazer em nosso contexto. 

Essas reflexões salientam a relevância de problematizar as representações 

abstratas das categorias tempo e espaço. Fundamentada em Lefebvre e em Milton 

Santos, Gomes (2011a) argumenta que não é possível definir os acontecimentos 

históricos e espaciais fora de suas determinações ou sem considerar a totalidade da qual 

eles procedem e que eles reproduzem. Assim, o espaço social não pode ser explicado 

sem o tempo social, e vice-versa, pois essas dimensões são inseparáveis. Por isso, 

considera-se importante compreender o seguinte: 

 
Tal perspectiva indica a parcialidade presente nas compreensões de 
lazer que negligenciam a questão da territorialidade e enfatizam o 
aspecto tempo, focalizando principalmente o tempo residual do 
trabalho produtivo ou escolar. Indica, ainda, a parcialidade das 
compreensões de lazer que o limitam ao tempo da “não 
obrigatoriedade”, como se a vida fosse feita de momentos e de 
situações estanques. Os diferentes campos que compõem a nossa vida 
social possuem tênues fronteiras, como destaca Morin (2000). Dessa 
forma, não existem fronteiras absolutas entre o trabalho e o lazer, 
tampouco entre este e as demais esferas da nossa vida social (Gomes, 
2004). O tempo/espaço social é produzido, portanto, como condição 
de possibilidade das relações sociais e da natureza, através da qual a 
sociedade, ao mesmo tempo em que produz a si mesma, transforma a 
natureza e dela se apropria (Lefebvre, 2008), ou melhor, com ela 
interage. (Gomes, 2011, p.20-21) 
 

Assim sendo, o tempo/espaço é um produto das relações sociais e da natureza, 

sendo constituído por aspectos objetivos, subjetivos, simbólicos, concretos e materiais, 

o que evidencia conflitos, contradições e relações de poder muitas vezes invisibilizadas 

nas expressões tempo livre, tempo disponível e tempo conquistado. 

 

 



95 
 

6.4 Considerações sobre as compreensões enunciadas pelos entrevistados21 

 
Para finalizar a discussão sobre as comprensões de lazer/ocio, 

recreação/recreación e tempo libre/tiempo libre dos entrevistados, é importante salientar 

que foi também perguntado se eles se baseavam em algum autor, ou autores, para 

fundamentar seus conceitos. Com exceção de um respondente, todos os demais 

entrevistados mencionaram pelo menos um autor. Entre aqueles que foram 

referenciados, o mais citado foi Joffre Dumazedier, cujo pensamento destacou-se de 

modo transversal nos quatro países englobados por este estudo. A produção teórica 

deste sociólogo francês foi destacada por nove entrevistados que estão vinculados às 

cinco universidades aqui pesquisadas, como pode ser verificado no Quadro 1. 

 

    Quadro 1 - Autores estrangeiros mais citados nas entrevistas 

Nome do/a autor/a Número de entrevistas 
em que foi mencionado/a 

Universidade(s) do/a entrevistado/a 

 
Joffre Dumazedier 

 
9 

UCR/Costa Rica (3) 
UFMG/Brasil (2) 
URMH/México (2) 
UniYMCA/México (1) 
ESPE/Equador (1) 

Richard Kraus 8 UniYMCA/México (3) 
URMH/México (3)  
UCR/Costa Rica (2) 

Manuel Cuenca 4 ESPE/Equador (2) 
UniYMCA/México (2) 

Sebastian de Grazia 3 UniYMCA/México (1) 
URMH/México (2) 

Josef Pieper 2 UniYMCA/México (1) 
URMH/México (1) 

Mihaly Csikszentmijhalji 2 UniYMCA/México 
Alain Corbin 
Edward Thompson 
Johan Huizinga 

 
1 

 
UFMG/Brasil 

Bertrand Russel 1 UCR/Costa Rica 
John Neulinger 
Paul Lafargue 

1 ESPE/Equador 

Robert Stebbins 
Roger Sue 
Thorstein Veblen 
Seppo Iso-Ahola 

 
1 

 
UniYMCA/México 

George Butler 1 URMH/México 
 

Outro autor citado por oito entrevistados foi Richard Kraus, mas, isso ocorreu no 

contexto de três universidades localizadas na Costa Rica e no México. Estes dois países 

                                                 
21 Este subtópico foi elaborado por Christianne L. Gomes e Rodrigo Elizalde, sendo revisado por toda a 
equipe. 
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estão situados ao norte da região latino-americana, onde indubitavelmente os 

conhecimentos norte-americanos sobre recreação e lazer têm maior penetração e 

influência pela proximidade geográfica estabelecida com os Estados Unidos. 

Em comparação com Dumazedier e Krauss, a referência aos demais autores 

estrangeiros foi mais restrita, mas, pode-se verificar a presença do espanhol Manuel 

Cuenca (mencionado por quatro entrevistados de duas instituições: uma mexicana e 

uma equatoriana) e dos norte-americanos Sebastian De Grazia (citado por três 

entrevistados) e Josef Pieper (dois entrevistados), esses dois últimos referenciados 

apenas no contexto do México. Todos os demais autores foram salientados em apenas 

uma ou duas e entrevistas, e no âmbito de um único mestrado. 

Vários autores latino-americanos também foram citados pelos entrevistados, 

mas, a menção a 17 estudiosos europeus e norte-americanos foi recorrente para 

fundamentar a maioria das compreensões enunciadas. Essa afirmação pode ser ilustrada 

com o seguinte trecho extraído das entrevistas: “Si, básicamente yo lo que hice fue 

basarme en muchos autores, sobre todo estadounidenses, a raíz de mis estudios en 

Estado Unidos. Algunos canadienses, pero más que todo estadounidenses.” (E.P1.CR.) 

Apesar dessa predominância, como pode ser verificado no Quadro 2, os 

entrevistados também mencionaram 15 autores latino-americanos para embasar suas 

comprensões de lazer/ocio, recreação/recreación e tempo libre/tiempo libre. 

 

   Quadro 2 - Autores latino-americanos mencionados nas entrevistas 

 
Nome do/a autor/a 

 

Número de 
entrevistas em que 
foi mencionado/a 

 
Universidade dos/as entrevistados/as 

Carmen Grace Salazar 4 UCR/Costa Rica 
Christianne Gomes 4 UFMG/Basil 
Nelson C. Marcellino 4 UFMG/Brasil 
Lupe Aguilar 3 UniYMCA/México (2) 

ESPE/Equador (1) 
Victor Andrade de Melo 3 UFMG/Brasil 
Fernando Mascarenhas  
Hélder Ferreira Isayama 
Lenea Gaelzer 
Nicanor Miranda 

 
1 

 
UFMG/Brasil 

Carlos Vera Guardia  
Fabio Cárdenas  
Miguel Angel Acerenza  
Roberto Boullón  

1 URMH/México 

Alberto Gomez  
Nelsón Melendez  

1 UCR/Costa Rica 
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Um aspecto interessante a ser destacado no Quadro 2 é que a maioria dos autores 

e autoras foi citada no contexto das entrevistas e instituições de um único país, o que 

frequentemente coincidiu com a nacionalidade desses mesmos autores. Uma autora 

mexicana foi citada por dois entrevistados de uma universidade do México e também 

por um entrevistado vinculado à universidade do Equador, mas, neste caso, sabe-se que 

o mestrado equatoriano conta com a participação de professores de nacionalidade 

mexicana em seu corpo docente. 

Ocorreram, assim, apenas algumas exceções: um autor argentino (R. Boullón), 

um porto-riquenho (N. Melendez) e dois colombianos (F. Cárdenas e A. Gomez) foram 

citados por um entrevistado do México e por outro de Costa Rica. De toda forma, como 

foram mencionados uma única vez no conjunto das entrevistas, observa-se que as 

produções de autores latino-americanos podem não ter uma circulação muito expressiva 

nos diferentes países que compõem a América Latina, ficando mais restrita ao próprio 

país de nacionalidade do autor. 

Assim, foi possível constatar uma significativa presença de autores brasileiros 

nas entrevistas do mestrado do Brasil, o mesmo ocorrendo na Costa Rica e também no 

México. No Equador a situação foi diferente, possivelmente porque essas temáticas vêm 

sendo aprofundadas no país há menos tempo, como foi comentado em uma das 

entrevistas: “Porque yo sé que en Latinoamérica si hay países que ya lo están, por 

ejemplo Brasil es un país que ya tiene bastante conocimiento. Bueno, México también. 

Pero aquí en el Ecuador no.” (E.E.E.) 

Mesmo detendo tradição e experiência no campo teórico, muitos dos autores 

latino-americanos citados nas entrevistas (conforme Quadro 2) fundamentam seus 

estudos em autores estrangeiros, especialmente norte-americanos e europeus. 

Certamente, espera-se que um coordenador, professor, estudante ou aluno que tenha 

sido formado em nível de mestrado tenha conhecimento profundo das teorias e 

conceitos que são produzidos em um determinado campo. No entanto, quando esses 

conhecimentos são incorporados sem reflexão e sem um diálogo com as peculiaridades 

locais, pode colaborar com a perpetuação de um círculo vicioso que difunde 

conhecimentos como se eles fossem universais e válidos para qualquer contexto. 

Cabe ainda uma terceira observação, pois, o fato de entrevistados citarem 

autores de seu próprio país pode indicar, por um lado, que a produção nacional vem 

sendo ampliada. Mas, por outro lado, pode significar que eles desconhecem, que não se 
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identificam ou que não estejam se apropriando com profundidade dos conhecimentos 

produzidos por autores da própria região latino-americana. 

Se forem acrescentadas as dificuldades de comunicação que permeiam as línguas 

espanhola e portuguesa (sem contar as centenas de línguas indígenas faladas na região, 

que certamente constituem um relevante e diversificado patrimônio cultural) é preciso 

evitar, na América Latina, a composição de dois blocos isolados: um deles abarcando os 

estudos produzidos no Brasil, onde o português é a língua oficial, e o outro bloco 

composto por países vizinhos de língua espanhola, mas, que também podem ser 

passíveis de isolamento regional. Por isso, ampliar os diálogos sobre o lazer e investir 

na integração latino-americana representa um grande desafio a ser superado pelos 

estudiosos e profissionais do campo. 

Em suma, foi possível verificar a importância que alguns autores europeus e/ou 

norte-americanos adquirem no discurso dos entrevistados. Foram também citados 

autores nacionais ou latino-americanos, mas, estes não chegam a ter o peso dos autores 

da Europa e dos Estados Unidos e, frequentemente, embasam seus conhecimentos nas 

produções teóricas de autores estrangeiros. Como é recente a tomada de consciência do 

impacto do eurocentrismo nos conhecimentos produzidos e difundidos na região 

(Gomes; Elizalde, 2012), as análises aqui desenvolvidas podem representar mais um 

estímulo para a relevância de superar a colonialidade do saber que também se expressa 

nos estudos latino-americanos do lazer/ocio, recreação/recreación e tempo livre/tiempo 

libre. 

Com isso, reitera-se que as contribuições europeias ou norte-americanas podem 

ser válidas e proveitosas para os estudos dessas temáticas na América Latina, mas, é 

essencial compreender que alguns desenvolvimentos teórico-conceituais podem ser 

inadequados e insuficientes para a sistematização de saberes teórico-práticos que sejam 

capazes de dialogar criticamente com as realidades latino-americanas. Nesse sentido, 

uma interessante reflexão foi feita por um dos professores entrevistados na pesquisa: 

 
Todavía estamos quizá trasplantando modelos, modelos de lo que es 
recreación y deberíamos de fortalecer más los procesos de recreación 
desde nuestro contexto, desde el contexto del barrio, el contexto del 
lugar, del pueblito. Porque de acuerdo a cada contexto hay una forma 
distinta en la que se puede aprovechar el rato de ocio. No podemos 
hablar con un mismo discurso, un discurso urbano de clase media 
alta para toda la población. Tenemos que contextualizar más estos 
discursos. (E.P2.CR.) 
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Seguindo essa linha de discussão, os olhares contextualizados sobre a temática do 

lazer precisam ser construídos levando em consideração as práticas socioculturais e os 

saberes que vêm sendo elaborados nos territórios latino-americanos: 

 
Considerando as culturas dos povos indígenas, dos grupos 
descendentes da África e de outros continentes do mundo, que são a 
base da diversidade cultural e étnica da região: as teorias históricas, 
sociais, ecológicas, (geo)políticas e pedagógicas que marcam o 
pensamento crítico de autores latino-americanos; a educação popular e 
os movimentos de base; as práticas comunitárias de autogestão; a 
economia solidária; assim como tantas outras práticas e experiências 
alternativas ao sistema neoliberal capitalista concretizadas, com êxito, 
no contexto latino-americano, embora sejam pouco conhecidas. O 
importante é que muitas dessas práticas estão sendo desenvolvidas na 
América Latina como alternativas concretas para superar as 
problemáticas existentes nessa região. (Gomes; Elizalde, 2012, p.79-
80) 
 

Os povos e sociedades que compõem a região latino-americana constroem e 

significam suas práticas socioculturais, que são vividas como desfrute da cultura e da 

vida social em suas próprias temporalidades. Assim, o lazer não está subjugado ao 

trabalho industrial, à urbanização, tampouco ao capitalismo, apesar de estar em íntima 

relação com estes e com outros elementos do contexto mais amplo. Com isso, necessita 

ser revista a forma habitual de conceituar o lazer principalmente em função do trabalho, 

como se fosse oposto a este. Essa não é a única possibilidade de entender e de vivenciar 

o lazer. É fundamental destacar que, de acordo com essa visão, a existência do lazer 

ficaria justificada somente pelas necessidades e interesses do trabalho neoliberal 

capitalista. Segundo nossa interpretação, o lazer necessita ser conceituado e 

ressignificado tendo como base outros olhares. Entendemos que as pesquisas que podem 

ser desenvolvidas no contexto dos programas de pós-graduação latino-americanos 

estudados nesta investigação precisam colaborar com este processo. 

Para isso, é preciso desenvolver um contínuo processo de posicionamento 

crítico, o que requer compreender as perspectivas teóricas adotadas em cada programa, 

assim como as lógicas e as representações que as constituem. Esses aspectos serão 

abordados no próximo tópico. 
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7 Autores, perspectivas teóricas, lógicas e representações22 
 
 

Para a análise das definições de lazer/ocio, recreação/recreación e tempo 

livre/tiempo libre, ou melhor, dos marcos em que se inscrevem, são pertinentes as 

considerações de Fornet-Betancur (2005), que tenta mostrar as dificuldades inerentes à 

definição do intercultural, como tratado por Tabares (2009). 

O primeiro tema que o autor analisa é a relação estabelecida entre os lugares 

onde se produzem marcos de análise e os lugares receptores dos mesmos. Entender o 

lazer/ocio com base na perspectiva da interculturalidade é fazer manifesta esta tensão, 

chamando a atenção para a dificuldade de definições com caráter de universalidade, que 

produzem, nos dizeres de Fornet-Betancur (2005, p.157), uma violência sobre outras 

culturas para que as definições não sejam um aspecto central, ou, pelo menos, requeiram 

outros elementos. 

Em outras palavras, os marcos de análise por meio dos quais se definem campos 

como lazer/ocio, recreação/recreación e tempo livre/tiempo libre, mediados pelos 

contextos onde são produzidos geram, na maioria das vezes, aplicações sem nenhuma 

tradução para realidades diferentes, produzindo o ocultamento e silenciamento de 

aspectos fundamentais que condicionam as formas de expressão local, sendo esta 

entendida como não global ou universal. Afirma o autor:  

 
En primer lugar creo que hay que hacerse cargo, al menos como 
posibilidad, de que la pregunta por la definición de lo intercultural, 
puede significar una pregunta cuya universalidad no debe darse por 
supuesto sin más, ya que es una pregunta muy “occidental”, es decir, 
una pregunta que se inscribe en la lógica de la cultura científica de 
occidente en tanto que cultura basada en gran parte en el “arte” del 
saber definir y clasificar. (Fornet-Betancur, 2005, p.157). 
 

Ainda que o propósito não seja desconhecer os estudos sobre o tema nas 

realidades dos países centrais, chama a atenção o problema de sua transferência de 

maneira irreflexiva a contextos diferentes. Neste sentido, reiteramos algumas 

afirmações feitas pelos entrevistados. Um primeiro elemento a ser destacado é a 

particularidade do local e a forma como se define o lazer/ocio: “sobre el ocio, nosotros 

aquí lo manejamos un poco distinto, no manejamos mucho el ocio sino más bien de 

                                                 
22 Este tópico foi elaborado pelos pesquisadores José Fernando Tabares e Víctor Molina. O texto foi 
traduzido para o português por Christianne L. Gomes, complementado por Rodrigo Elizalde e revisado 
pela equipe envolvida com a pesquisa. 
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esparcimiento. Porque el ocio en Latinoamérica es una comprensión más de como 

holgazanería.” (E.C.CR.). 

Essa situação se vê reforçada na seguinte afirmação: “nosotros tuvimos mucha 

influencia, digamos en cuanto a lo que fue, pues una de las profesoras que venía 

también con el concepto propiamente, allá en Estados Unidos […] .” (E.EG.CR.) 

Como mencionado nos tópicos anteriores, outra afirmação que evidencia a 

dependência da geração de conhecimento em nossa região é: “ahora con la influencia, 

como te decía, del doctor Cuenca en la cuestión de Deusto y de marcar todo el enfoque 

de las dimensiones y del ocio autotélico, pues también estamos de acuerdo en la 

cuestión de la experiencia”. (E.C.M1.) 

Outra referência também confirma as afirmações anteriores: 

Bueno, primero antes que nada soy producto del sistema 
norteamericano, en cuanto a esta cuestión de la maestría y doctorado. 
[…] Entonces desde la construcción que nosotros hemos tratado de 
tener la recreación es eminentemente un fenómeno o un servicio para 
el tiempo libre. (E.P1.M1.)  
 

Nesta mesma linha, mas, fazendo evidente uma situação onde já não se adota 

uma definição de um autor determinado, mas que se tem a possibilidade de debater com 

o mesmo, pode ser constatada em uma das respostas:  

 
Yo creo que todavía es un lío en toda América Latina el querer tener 
conceptos universales de ocio, tiempo libre y recreación. Tanto que en 
una reunión con el doctor Cuenca tratando de formar ahí una 
propuesta para un diplomado, no llegamos a ninguna parte, después 
de dos días. Entonces dijo, que cada quién le ponga como quiera. 
(E.C.M2.). 
 

Um segundo aspecto destacado por Fornet-Betancur é o problema decorrente da 

busca de uma definição, porque definir implica delimitação, fragmentação e 

parcelamento. Ressalta que estas delimitações provêm das disciplinas em que as pessoas 

que elaboram as definições são formadas. Do campo particular do lazer/ocio, 

recreação/recreación e tempo livre/tiempo libre as aproximações com a filosofia, 

sociologia, psicologia, antropologia, economia, pedagogia, estudos culturais, etc., têm 

condicionado significativamente suas definições: uma prática, um tempo, uma atitude, 

uma dimensão do ser humano, uma experiência, um espaço, um serviço, um direito, um 

processo, fenômeno cultural, entre outros. 

A presença de diversas categorias para definir alguns destes conceitos mostra a 

complexidade da situação. Chama a atenção, por exemplo, que o lazer seja 
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compreendido como fenômeno cultural quase exclusivamente no Brasil, que o 

esparcimiento seja específico de Costa Rica e o entendimento como experiência 

subjetiva seja mais forte no México. Também chama a atenção que a recreação seja 

definida principalmente como atividade e mais especificamente como uma atividade de 

ocupação do tempo livre, algo que é muito significativo nas formas de definir o 

lazer/ocio pelos entrevistados. Além disso, destaca-se que somente no México a 

recreação foi definida como um serviço e que apenas no Brasil foi questionada a ideia 

de controle social. 

Neste sentido, observa-se que os processos formativos em nível de mestrado na 

América Latina, que supostamente seriam espaços para a geração de novos 

conhecimentos, não tenham como um de seus objetivos a busca de avanços no sentido 

da construção de consensos conceituais. Algumas perguntas podem ser feitas: é 

necessário e útil buscar consensos conceituais? Será relevante que todos os estudiosos 

da área pensem da mesma forma? Nesse sentido, a diversidade de visões e perspectivas 

pode ser um elemento interessante de estimular e recuperar, tendo clareza que isso é 

algo muito distinto da existência de confusão conceitual e pouca profundidade teórica. 

Outro elemento importante tem relação com os processos de debate e de 

problematização dos conteúdos abordados, o que em muitos casos mostra uma 

improvisação e, em outros, pouca assertividade e até mesmo contradições conceituais.  

Paralelamente, podemos encontrar pistas para avançar na compreensão dos 

marcos referenciais que são usados para entender o lazer/ocio, a recreação/recreación e 

o tempo livre/tiempo libre na América Latina atual, os quais não serão necessariamente 

coerentes e de acordo com os contextos e realidades desta região. 

Considerando as reflexões até agora desenvolvidas neste tópico, um comentário 

sobre o tema dos consensos e dos dissensos em torno das definições de lazer/ocio, 

recreação/recreación e tempo livre/tiempo libre é o que se relaciona com sua presença 

nos processos formativos de mestrado. 

A este respeito, não temos total clareza se existe ou não um incentivo, aceitação 

e presença de debate com relação a essas temáticas, seja pela dinâmica dos programas 

de mestrado ou pelas próprias situações de tensão que podem ser geradas pela falta de 

domínio do tema ou divergência conceitual. De toda forma, sem dúvida este é um 

campo fértil para gerar interessantes diálogos e discussões teóricas, o que não exclui 

que, paralelamente, também se apresentem posturas contrárias ao debate (que parecem 

ter uma presença minoritária). 
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Uma segunda abordagem se orienta mais no sentido de dar conta de aspectos e 

situações que já têm sido tratadas em outras partes deste tópico. A primeira está 

relacionada com as perspectivas por meio das quais se assumem os processos 

formativos, como pode ser evidenciado no depoimento a seguir: 

 
[...] eu acho que nós conseguimos uma afinação interessante, talvez a 
palavra harmonia é interessante, de uma diversidade teórica e 
conceitual convergente. Por isso que eu digo que nós temos uma 
convergência de fundamentação, nós temos uma diversidade de 
fundamentos, mas uma convergência de fundamentação muito grande. 
Então hoje nós não temos grandes brigas, nós não temos grandes 
desafios entre positivismos, entre marxismos. (E.P2.B)  
 

Neste mesmo sentido, mas abordando outra perspectiva, se constata: 

 
Bueno, sí, hay consenso. Un poco de polémica entre esparcimiento y 
ocio, sobre todo un profesor, que anda por ahí, que estudió en 
Estados Unidos entonces que dice que ocio y Carmen Grace dice que 
esparcimiento. Más o menos lo manejamos parecidos, pero si existe 
discusión y cuando hay un congresito que hacemos en la maestría, 
este hacemos un encuentro en recreación, entonces vienen invitados y 
discute un poquito. Yo cada vez me convenzo más que es innecesario. 
Para mí es innecesario. (E.C.CR). 
 

Dependendo do enfoque ou perspectiva, será mais ou menos pertinente o debate. 

Caso os campos do lazer/ocio, recreação/recreación e tempo livre/tiempo libre sejam 

reconhecidos como um cenário de diferentes perspectivas e lentes de aproximação, o 

debate será central, mas, quando esses campos são concebidos por meio de uma 

definição dada, o debate terá menos presença, pois, o objetivo não será a construção 

crítica, mas, a adoção de uma determinada definição. Nessa linha de pensamento, é 

muito ilustrativa a seguinte resposta: 

 
Entonces dos profesores nada más he encontrado que… claro que 
nunca se han encontrado ellos, no sé si en su trabajo en lo laboral 
hayan hablado o hayan discutido sobre el tema. Son extranjeros, pero 
uno es de un lugar y el otro es de otro, entonces difícil que se 
encuentren. Pero uno como alumno si nota porque en el momento en 
que empieza a hablar empieza a criticar lo que el otro nos enseñó. 
Entonces ahí también uno se pone a dudar y es donde yo también, yo 
propuse y le dije al profesor: si usted piensa así y el otro piensa acá, 
deben tener sus razones, pero yo como alumna también puedo pensar 
algo diferente (E.E.E). 
 

Um aspecto que se faz visível nesta direção é o que se refere aos processos de 

investigação que se geram em torno do desenvolvimento dos programas de mestrado. 

As linhas, os objetos que são abordados, as perspectivas por meio das quais são 
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desenvolvidas geram um cenário que possibilita o debate e as problematizações ao redor 

do conceitual e do metodológico. 

Outro assunto vinculado a esta querela, que se faz visível em diferentes 

respostas, é a que se denominará como atores, segundo a categoria trabalhada por 

Tabares (2011). Isto é: quem são os administradores, os professores e os estudantes? 

Qual é sua formação de base, em que âmbito se desempenha e sobre o que cada um 

deles escreve e investiga? Que tipo de debates é possível gerar, que por sua vez está 

condicionado pela forma como se estrutura um programa de mestrado? 

Neste sentido, para potencializar (ou não) o debate, são interessantes algumas 

considerações:  

Esta é a perspectiva que eu acredito, eu sou adepto da idéia que é bom 
que haja divergência porque se há, é sinal que a gente tem muito que 
discutir, que debater, tem muita coisa para conversar. Então eu acho 
que isso vem acontecendo, eu acho que esta abertura o programa ele 
oferece, e eu acho que também tem uma questão que é, alguns 
professores eles não são originalmente ou não vem tradicionalmente, 
digamos assim, não são tão de uma tradição de estudos no campo do 
lazer. Eles vêm fazendo este aprofundamento agora, a partir do 
envolvimento com o curso, e isso também causa algumas diferençam 
ai, até porque são mais de fora, e ai tem algumas percepções de 
alguém vem estudando especificamente o lazer. Mas eu acho que isso 
tudo é sadio, eu acho que isso tudo é fundamental para o crescimento 
do programa. (E.C.B.) 
 

Nesta mesma linha de discussão, um dos entrevistados considera desnecessária a 

discussão do mestrado e, frente à sua formação, manifesta:  

 
De hecho yo mi formación no es en recreación, yo he trabajado en 
recreación, yo tengo tres formaciones distintas. He trabajo en 
recreación pero yo no tengo un doctorado en recreación, ni una 
maestría en recreación. Mi formación es otra, pero he trabajado todo 
el tiempo. (E.C.CR.) 
 

Outra referência que permite constatar a incidência dos atores nos consensos ou 

dissensos sobre as definições pode ser verificada na seguinte resposta: 

 
Con quién tenemos mucha confrontación en su primer momento es 
con la gente de educación física. En México los educadores físicos 
han sido los fanáticos de la recreación. Pensando que la recreación 
se reduce solo a juegos. Y eso nos ha hecho un gran beneficio porque 
en el fondo ellos son nuestros principales promotores sin saberlo, se 
los agradezco. Aunque a veces tenemos unas confrontaciones 
horribles. De verdad horribles. Porque su objeto de estudio es la 
educación física y no logran a veces dimensionar que es recreación y 
que es educación física. (E.P2.M2.). 
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Desta maneira, os consensos e dissensos em torno dos conceitos de lazer/ocio, 

recreação/recreación e tempo livre/tiempo libre estão assentados sobre diferentes 

assuntos que são aqueles que configuram o desenvolvimento dos processos de formação 

e geração de conhecimento nos programas de mestrado, sobre essas temáticas, que são 

realizados na América Latina. Sua análise e reconhecimento poderão contribuir, de 

maneira importante, para a ampliação de processos consistentes em torno da 

conformação e consolidação de comunidades acadêmicas fortes e contextualizadas da 

região latino-americana. 

Como já foi abordado, a colonialidade do saber – como âmbito das 

subjetividades e do conhecimento dentro da colonialidade do poder – propõe um 

exercício de descolonialidade do conhecimento. No que diz respeito ao campo dos 

conceitos e das definições inscritos em certa forma de conhecer, por meio de seus 

atributos de universalidade, objetividade e racionalidade, tendem configurar o mundo 

por meio de uma perspectiva hegemônica. 

Isso tem muita relação com a forma como as pessoas interpretam, em geral, o 

lazer/ocio, recreação/recreación e tempo livre/tiempo libre nas realidades latino-

americanas. Temos recorrido, em muitas ocasiões, a autores e marcos de análises 

externos, buscando definições de forma a-crítica, sem indagar pelos distintos planos em 

que se inscrevem, os objetos a que se referem, os interesses de poder que as submetem. 

Supõe-se que as definições que estão na base de um saber enchem o universo de seu 

sentido e, o que não cabe nelas, é como se não existisse. 

Assim, a partir da perspectiva do local, se propõe, mais do que a busca de uma 

determinada definição universal, outros marcos de análises que ampliem o espectro 

epistemológico e prático do campo do lazer/ocio, recreação/recreación e tempo 

livre/tiempo libre. 

Um assunto de fundamental importância nesta análise relaciona-se com os 

mestrados investigados neste estudo, ou seja, com as propostas que, na atualidade, 

funcionam como cenários de formação de investigadores e de produção de 

conhecimento dos campos lazer/ocio, recreação/recreación e tempo livre/tiempo libre 

na América Latina. Situação que, para o caso da região, permite identificar diferentes 

aspectos para um maior conhecimento da situação atual. 

A construção do campo do conhecimento em geral, na nossa região, vem sendo 

condicionada pelas relações de dependência, não somente no que se refere a formas de 

governo, de economia, de organização social, mas também de referentes 
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epistemológicos. Assim, em geral somos mais “consumidores de teorias” do que 

criadores das próprias. Quase sempre receptores e reprodutores de ideias de outros, mais 

que produtores de teorias pertinentes e adequadas às nossas realidades locais e aos 

nossos próprios contextos históricos e socioculturais. Essa situação é condicionada por 

múltiplos fatores, os quais têm impedido o desenvolvimento de uma comunidade 

acadêmica forte e interconectada. Desta maneira, mais que geradores de perspectivas e 

enfoques próprios, boa parte dos acadêmicos de nosso continente ocupa o lugar passivo 

de consumidor de definições pensadas por outros. O que resta parece ser somente 

escolher uma definição de um autor ou autora para seguir e, assim, nos apropriamos de 

determinadas formas de compreender o lazer/ocio, recreação/recreación e tempo 

livre/tiempo libre. 

Este processo pode ter múltiplas causas, desde a deficiente formação acadêmica 

para a pesquisa e o pensamento questionador e crítico, até as consequências da 

colonialidade do saber. Paradoxalmente, esta situação, em parte, vem mudando em 

decorrência dos variados esforços por atingir níveis mais altos na formação profissional 

nas universidades e nos estudos e pesquisas acadêmicas no campo do lazer na América 

Latina. 

Tais aspectos têm conduzido a um cenário onde os diferentes conceitos são 

entendidos em alguns casos como o mesmo, em outras ocasiões diferentes, mas em 

geral com uma ampla diversidade das compreensões. Esta situação se vê refletida nas 

diferentes categorias identificadas na análise das entrevistas que dão conta de alguns dos 

aspectos de fundamental importância para compreensão atual dos desenvolvimentos dos 

mestrados em nossa região. 

As compreensões enunciadas pelos diferentes entrevistados dependem, em 

grande medida, dos autores que foram por eles escolhidos como seus referenciais. 

Então, mais que avançar na construção de propostas que permitam a compreensão deste 

fenômeno, são gerados grupos que defendem suas diferentes posturas, o que acaba 

dependendo da perspectiva do autor “de cabeceira”. 

De modo geral, foi constatado nas respostas dos entrevistados uma grande 

influência dos teóricos “clássicos” no que diz respeito à fundamentação das 

compreensões de lazer/ocio, recreação/recreación e tempo livre/tiempo libre na maioria 

dos países onde são implementados estudos em nível de mestrado sobre essa temática 

na América Latina. 
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Obviamente, essa consideração precisa ser tratada com precaução, pois, é claro 

que isso não se apresenta como um processo linear e homogêneo, mas, obedece aos 

desenvolvimentos teóricos próprios e particulares de cada país. Assim, os processos de 

teorização vão se consolidando e os fundamentos de tipo epistêmico alcançam níveis 

cada vez maiores de autonomia na medida em que vão se fortalecendo grupos de 

estudos e investigações que dão origem a enfoques, perspectivas e tendências de 

compreensão diferentes. Além disso, a qualidade do conhecimento no que se refere ao 

nível de criticidade e de criatividade, assim como a compreensão particular dos 

fenômenos sociais, estão fortemente marcadas pelo local de enunciação, ou seja, pelo 

contexto onde as teorias e conceitos de cada autor ou autora são produzidos, o que 

inevitavelmente condiciona sua visão de mundo, suas representações e suas formas de 

elaborar conhecimentos. 

Neste horizonte, como já mencionado, um teórico muito consultado nos 

programas é Joffre Dumazedier, com destaque para os países mais ao sul do continente, 

enquanto para os que se localizam ao norte têm maior influência de autores norte-

americanos. Com respeito aos autores estrangeiros que foram amplamente citados em 

cada país, foi identificado: no Brasil, Dumazedier; em Costa Rica, Richard Kraus; em 

Equador, Dumazedier, Lafargue, Neullinger e Cuenca. No México, Kraus, Cuenca e De 

Grazia. 

Não se desconsidera a importância das contribuições que autores de diferentes 

países podem gerar para os estudos sobre o campo. Mas, quando a difusão desses 

conhecimentos ocorre sem as imprescindíveis análises e reflexões contextualizadas e 

críticas, pode reforçar a crença de que os conhecimentos são universais, ocultando as 

relações de hegemonia presentes nesse processo. 

Como afirma Lander (2000), a força hegemônica do pensamento ocidental se 

deve, entre outros assuntos, à capacidade desenvolvida para exibir sua própria narrativa 

histórica como o único conhecimento legítimo, válido, objetivo, científico e universal; 

pensamento que projeta a ideia de que a sociedade moderna é a forma mais avançada e 

normal de toda experiência humana, ocultando que isso obedece a condições e 

determinações histórico-culturais particulares. 

Esta hegemonia do pensamento é clara para Walsh (2001). A autora explica que 

desde a época colonial até os dias atuais, o conhecimento na região latino-americana e 

em outros contextos tem sido um campo de luta e tensão onde se jogam representações 

e visões de verdade e de realidade. Esta autora assinala que o campo acadêmico em 
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geral, tanto no hemisfério Norte como no Sul, tem desempenhado um papel decisivo na 

elevação do conhecimento considerado universal/global paralelamente a colocação do 

conhecimento situado, visto como local, em um nível inferior. 

Dessa forma, historicamente a América Latina tem sido considerada como um 

lugar que geralmente não produz conhecimento próprio, o que advém de um 

disciplinamento da subjetividade e da manutenção/difusão do colonialismo intelectual. 

Como sublinha Gomes (2011), o pensamento hegemônico é constituído de elementos de 

poder que tratam a produção de conhecimentos e os estudos na América Latina – assim 

como em outros continentes marginalizados – como algo inferior, invisibilizando 

sujeitos, práticas sociais e conhecimentos próprios de determinados contextos. Esse 

processo se concretiza por uma via de mão dupla, ou seja, não se trata apenas de uma 

imposição dos setores legitimados como superiores, mas, também, de uma incorporação 

das relações de hegemonia por aqueles que são vistos como inferiores, uma vez que 

estes atribuem um status hierarquizador dos conhecimentos produzidos no “Norte” 

global em detrimento das experiências e dos conhecimentos próprios dos países situados 

no chamado hemisfério Sul, como se fossem inferiores e atrasados. 

Para Lander (2000), isso não encontra uma explicação recente, pois, a 

naturalização da sociedade liberal como a forma mais avançada de existência humana 

tem uma larga história no pensamento social ocidental dos últimos séculos. Ademais, 

isso é reforçado na crença sobre a existência de um ideal civilizatório, o que se traduz 

na naturalização e universalização do ideal ocidental de modernidade e de progresso 

baseados em um modelo único de desenvolvimento: social de mercado, neoliberal e 

capitalista, como se não existissem alternativas possíveis (Elizalde, 2011). 

Para entender os processos de naturalização da sociedade moderna, assim como 

as relações de poder presentes no campo do conhecimento sobre lazer, recreação e 

tempo livre, é preciso avançar a compreensão de duas dimensões constitutivas, como 

esclarece Lander (2000, p.13): 

 
Trata-se de duas dimensões que têm origens históricas diferentes, e 
que somente adquirem sua atual potência naturalizadora pela via de 
sua estreita imbricação. A primeira dimensão se refere às sucessivas 
separações ou partições do mundo do “real” que se dão historicamente 
na sociedade ocidental e as formas como se vai construindo o 
conhecimento sobre as bases deste processo de sucessivas separações. 
A segunda dimensão é a forma como se articulam os saberes 
modernos com a organização do poder, especialmente as relações 
coloniais/imperiais de poder constitutivas do mundo moderno. Estas 
duas dimensões servem de sustento sólido para uma construção 
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discursiva naturalizadora das ciências sociais ou saberes sociais 
modernos.  

 
A dominante presença ainda nesses tempos de um autor como Dumazedier, 

assim como de outros teóricos norte-americanos ou europeus pode ser vista não somente 

como a expansão de suas construções e elaborações teóricas, mas também – e sobretudo 

– da difusão das formas particulares da sociedade ocidental em ampla projeção em nível 

global. Nesse sentido: 

A conquista ibérica do continente americano é o momento fundante 
dos dois processos que articuladamente conformam a história 
posterior: a modernidade e a organização colonial do mundo. Com o 
início do colonialismo na América começa não somente a organização 
colonial do mundo, mas -simultaneamente- a constituição colonial dos 
saberes, das linguagens, da memória e do imaginário. É dado início ao 
largo processo que culminará nos séculos XVIII e XIX do qual, pela 
primeira vez, se organiza a totalidade do espaço e do tempo -todas as 
culturas, povos e territórios do planeta, presentes e passados- em uma 
grande narrativa universal (Lander, 2000, p.16). 

 
Dessa forma, pode-se dizer que se perpetua uma narrativa, uma forma particular 

de entender as construções discursivas ao redor do lazer apresentada como universal e 

legítima. Um entrevistado nos disse a este respeito: 

 
Yo quisiera pensar desde el punto de vista histórico primero. La 
primera manifestación que tenemos que destacar que existió, que 
surgió, pues es el concepto de ocio que ha tenido en todas las épocas 
históricas cambios. Desde el ocio griego skholé, desde el ocio latino 
otium, en la edad media el ocio de los siervos, el ocio del señor 
feudal. Este, lo que fue propiamente el renacimiento, donde la razón 
científica de esa época permeabiliza el ocio y adquiere un carácter de 
ocio humanista. Pero en cierto sentido que cambia cuando se va 
conformando el capitalismo y que le pegan duro al ocio, 
considerándolo como anti ocio... este, por el puritanismo y por todo lo 
que en un momento dado representó para el surgimiento del capital. 
(E.P2.E.). 
 

Este depoimento expressa uma das visões mais difundidas, nas sociedades 

ocidentais, sobre o surgimento do lazer/ocio. A outra visão que predomina, como se 

sabe, situa o fenômeno como produzido em decorrência da revolução industrial. 

Independente dessas duas possíveis origens históricas, este tipo de construção teórica 

focaliza o continente europeu como lócus privilegiado para a ocorrência do lazer/ocio 

que, gradativamente, passa a ser constituído como parte de um projeto político de 

sociedade (liberal, capitalista, urbana e industrial) como se este fosse o único modelo 

válido para todo o mundo. 
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Segundo os estudos de Gomes (2011), a origem histórica do lazer limitada ao 

contexto da antiguidade clássica greco-romana ou da modernidade europeia urbano-

industrial-capitalista aponta para um processo de produção de conhecimentos que parte 

de “uma construção ideológica e geopolítica que, neste caso, situa a Europa numa 

posição central.” (p.6). Esse aspecto sugere que tais conhecimentos são reproduzidos 

sem levar em consideração um compromisso com as diversas realidades que se 

configuram, inúmeras vezes, com base em elementos completamente distintos da lógica 

eurocêntrica. 

Nesses casos, o olhar contextualizado acerca da produção de conhecimentos 

sobre a temática cede lugar a uma abordagem universalizante, engessando as 

possibilidades de ampliar a discussão e o debate no campo. 

Com isso, o universalismo eurocêntrico incorporado na região omite um 

posicionamento outro, que coloque em evidência saberes e conhecimentos situados e 

pertinentes a cada lugar de enunciação. Dessa forma as práticas locais, os saberes e os 

conhecimentos próprios da região são subsumidos pelas visões homogêneas e 

hegemônicas, supostamente globais. Permanecem, assim, invisíveis, silenciados e 

ausentes, ou ainda, no melhor dos casos, subestimados. Neste âmbito, muitas 

experiências e saberes latino-americanos sobre a temática são desconsiderados por 

serem entendidos como inferiores ou irrelevantes e, em algumas situações, vistos até 

mesmo como fruto da ignorância de quem os produz – ou seja, típicos de quem não 

elabora os conhecimentos considerados válidos. 

O universalismo dominante nos estudos latino-americanos do lazer precisa ser 

objeto de reflexões, que, segundo Gonzalo Soto (2004, p.152), permitam instaurar o 

valor, significado e riqueza da diferença para refutar posições que afiançam a 

homogeneidade como constitutiva da identidade cultural. Trata-se, em sentido contrário, 

de afirmar as particularidades como saberes únicos, situados, concretos. Assim a palavra 

é dada não a um sujeito universal e único, mas a múltiplos sujeitos relativos e 

contingentes. 

Por sua vez, esta notória influência de teorias e autores europeus e norte-

americanos se deve a diversos motivos e, para vislumbrar outras possibilidades, é 

preciso aprimorar e aprofundar uma produção latino-americana teórico-conceitual sobre 

a temática por meio de referentes locais próprios, o que pode envolver diferentes 

contextos da região, pois, salvo contadas exceções, os estudos mais consistentes nesta 

direção são relativamente recentes. 
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De acordo com os dados coletados e analisados, não foi possível fazer uma 

interpretação discursiva no que diz respeito às perspectivas teóricas do lazer/ocio, 

recreação/recreación e tempo livre/tiempo libre que fundamentam a cada um dos 

programas de formação de mestrandos nas instituições estudadas. Não obstante, é 

possível, por meio de exercícios inferenciais e de indução analítica por parte dos 

investigadores, realizar aproximações e localizações teóricas específicas. 

Desta forma, se constata a presença de diferentes disciplinas e abordagens 

variadas, que são fundamentadas em compreensões científicas e filosóficas diversas. 

Mas o que não se conseguiu evidenciar claramente nas entrevistas é uma fundamentação 

que sustente cada posição teórica referida.  

Neste sentido, se observa uma das fragilidades identificadas nos programas de 

pós-graduação pesquisados ao não existir necessariamente a qualificação na temática 

específica de parte de todos os docentes dos cursos. Por serem estes conteúdos 

relativamente novos, em muitos casos o professor é de outra área do conhecimento, o 

que é bom no sentido de possibilitar um olhar mais amplo, mas, ao mesmo tempo é um 

perigo e um risco já que, como se indica, o docente nem sempre tem estudos sólidos 

sobre a temática central do mestrado. Assim, sua abordagem pode ser associada ao 

sentido comum e não baseado em conteúdos mais aprofundados e em autores 

relevantes, críticos ou significativos do campo do lazer. 

No que se refere às perspectivas teóricas, se constata nas entrevistas que isso 

depende muito dos docentes, pois, cada um se situa em posturas compreensivas 

diferentes, o que por sua vez está muito influenciado pela sua formação inicial em nível 

de graduação. 

[…] é difícil falar das perspectivas teóricas porque vai depender 
também do corpo docente, então cada um tem a sua abordagem, o que 
eu acho que a gente tem buscado fazer é tentar contemplar diferentes 
abordagens. Isso tem a ver com áreas também, que podem contribuir 
para o conhecimento no campo do lazer, então só o fato de ter 
professores trabalhando em abordagens históricas, sociológicas, 
antropológicas, psicológicas, isso já dá uma noção que é muito 
abrangente dizer. (E.C.B.) 

 
[…] eu acho que as perspectivas teóricas são muito influenciadas pela 
nossa própria formação. (E.P1.B.) 
 

Para outros a orientação teórica se fundamenta nos campos de conhecimento. 

Son muy diversas. Al estudiantado no se le da un enfoque que tenga 
que seguir. Se le ofrecen diversas opciones y el estudiantado decide, 
opta. Y según su opción se le da una orientación. Hay trabajos que 
tienen pues, que se nutren principalmente de la psicología. Hay 
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trabajos que se nutren de la educación especial. Hay trabajos que se 
nutren de antropología, de sociología, como otras fuentes (E. P2. 
CR.) 
 

Como se pode verificar no depoimento anterior, o componente teórico se 

relaciona com os campos da sociologia, da antropologia, da psicologia, da gerontologia. 

Enquanto em México nos encontramos com: 

 
[…]  posturas de la psicología humanista, o la psicología pragmática 
e inclusive en una cuestión de algunos estudios, pero con esa 
tendencia psicosocial. (E.C.M1.) 
 

Como discutido anteriormente, destaca-se também, no México, ademais da 

articulação ao setor de serviços, a forte influência do conceito do ocio humanista, da 

Universidadede Deusto, na Espanha. 

Para alguns professores entrevistados, a perspectiva teórica se relaciona com a 

compreensão do objeto de problematização e de interesse. Assim se argumenta que: 

“está más relacionada hacia el campo de la recreación como tal y estamos dándole un 

poquito más de énfasis, últimamente, al ócio.” (E.C.E.). 

Para o caso do Brasil, se verifica uma forte influência da perspectiva sociológica 

em articulação aos estudos históricos e culturais. Um dos entrevistados explicou o 

seguinte: “eu acho que uma perspectiva teórica forte é esta questão dos estudos 

históricos, dos estudos culturais.” (E.P2.B.). Complementando, o entrevistado diz que: 

 
[…] do ponto de vista teórico ainda tem uma marca muito forte dos 
estudos culturais, esses estudos culturais, uma relação entre o lazer e o 
campo da cultura entendido como estrutura semiótica, estrutura de 
significação, e por isso a relação da linguagem, então, por exemplo, eu 
vejo isso no desenvolvimento conceitual do lazer, é do ponto de vista 
histórico, é uma, um eixo teórico muito marcado pela teoria critica, 
também por estudos culturais. (E.P2.B.)  
 

Como perspectiva teórica, observamos que segundo cada entrevistado e segundo 

também sua posição, seu lugar e sua função, ela é explicada por meio de diversas 

lógicas de interpretação. 

Igualmente se nota que não existem consensos gerais sobre uma orientação 

teórica dos programas. O que, nas palavras de Aguerrondo (citado por Franco et al, 

2000) acarreta uma dificuldade, pois, tendo como critério a qualidade da educação, é 

necessário que os sujeitos educativos relacionem cada elemento a uma totalidade e a um 

processo, que para o caso particular, seriam os programas de formação em nível de 

mestrado. 
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Considerando um ponto de vista particular, falar da perspectiva teórica nos 

remete a um nível consciente de representação dos sujeitos frente ao que sabem e ao que 

fazem. Do campo das aprendizagens assinala o estado das competências para definir o 

conhecimento teórico, prático e atitudinal.  

Assim, e de acordo com Franco et al (2000), a construção de uma proposta 

educativa com qualidade em um determinado campo de conhecimento passa 

necessariamente pela reflexão epistemológica sobre o tipo de conhecimento que se 

difunde, o que impacta todo o processo de formação ao favorecer o desenvolvimento de 

uma representação como pensamento produtivo, atualizado e aberto. 

Para Gimeno Sacristán (1994, p.232), as concepções epistemológicas do 

professor desempenham um papel decisivo nos currículos, pois, elas são responsáveis 

por conferir significado concreto às aulas. É essa epistemologia implícita que levará o 

docente a: 

seleccionar determinados elementos, a dar importancia a unos más 
que a otros, a recrearse con actividades diversas, en uno sí y en otros 
no, a tener todo eso en cuenta a la hora de evaluar, etc. (Sacristán, 
1994, p.216). 

 

Estas concepções são determinantes quando os professores definem o que é um 

conhecimento válido e um conteúdo de aprendizagem. Esses elementos são 

atravessados pela formação do professor e pela sua experiência, o que lhe permite 

significar de um modo particular sua experiência educativa e frente ao conhecimento. 

Como se pode constatar em algumas das entrevistas, tanto a formação, como a 

experiência do docente assumem um papel determinante da configuração do que 

poderia ser chamado de conhecimento válido em cada um dos programas estudados. 

Fundamentamos-nos aqui na posição de Sacristán, segundo a qual: 

 
[...] concebir al profesor como un mediador decisivo entre el 
currículo establecido y los alumnos, un agente activo del desarrollo 
curricular, un modelador de los contenidos que se imparten y de los 
códigos que estructuran esos contenidos, condicionando con ello toda 
gama de aprendizajes de los alumnos. (1994, p. 212). 
 

Pode-se considerar, segundo o analisado, que não se evidencia no imaginário 

coletivo uma única representação pela perspectiva teórica, sistemática e delimitada a 

respeito do objeto de problematização e de estudo. Assim, a perspectiva teórica adquire 

significação em alguns casos como campo de conhecimento, disciplina de formação ou 

como descritor, definição. Vê-se também a representação de uma intenção pelas 
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finalidades ou aspectos coadjuvantes do objeto em termos do pessoal, do social e do 

cultural. As formas de apropriação e representação do objeto estão ligadas 

inexoravelmente a condições e condicionantes históricos, econômicos, culturais e 

sociais; daí que adquira forma de configurações sociais, enquanto dão conta ou 

expressam as transformações de um grupo ou de uma coletividade. 

Nesses processos de apropriação – vale fazê-lo notar – estão presentes relações 

de poder. Como foi assinalado por parte de alguns sociólogos clássicos do campo, da 

rede de relações que se tece entre os seres humanos, o poder se transforma 

permanentemente, o que dilui a configuração entre ator e autor e entre indivíduo e 

sociedade. Este assunto é importante quando falamos de perspectiva teórica, pois, nos 

facilita uma compreensão e explicação do que fazemos e pensamos em termos de 

representação consciente dos conhecimentos teóricos, práticos e valóricos. 

Uma adequada fundamentação epistemológica do saber que considere o 

disciplinar desde um determinado lugar é necessária para reforçar os critérios de 

identidade, enraizamento, pertencimento e pertinência. Isso é essencial para superar 

lógicas de colonização que, como foi indicado anteriormente, apresentam construções 

discursivas em torno dos objetos de problematização e de interesse como universais, 

legítimas e como meta-narrativas. Essas construções discursivas impedem a 

estruturação de comunidades acadêmicas mais críticas e problematizadoras em nosso 

setor considerando o critério de diversidade epistêmica e geográfica da qual fazemos 

parte. 

Diante desse panorama, notamos a necessidade de transformar a maneira como 

estabelecemos os conhecimentos e de reconhecer os desafios que temos que enfrentar 

no momento de elaborá-los. Além disso, é preciso estar aberto para que novos 

conhecimentos sejam construídos a fim de favorecer a compreensão acerca da 

complexidade presente na atualidade. Tais aspectos são fundamentais, sobretudo 

quando se analisa criticamente esta temática no contexto da América Latina. 

Tendo como referencia a análise documental e o diálogo com a bibliografía, o 

próximo tópico buscou compreender algumas das peculiaridades que marcam os 

sistemas de pós-graduação desenvolvidos no Brasil, Costa Rica, no Equador e no 

México – países que compõem o contexto dos mestrados em lazer/ocio, 

recreação/recreación e tempo livre/tiempo libre estudados nesta pesquisa. 
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8 A pós-graduação nos países pesquisados: Âmbito normativo 23 

 

Uma vez identificados e analisados os entendimentos de lazer/ocio, 

recreação/recreación e tempo livre/tiempo libre dos entrevistados que participaram da 

pesquisa, assim como os autores, as lógicas e representações que interferem nessas 

compreensões, torna-se relevante compreender algumas peculiaridades da pós-

graduação nos quatro países latino-americanos que desenvolvem as propostas de 

mestrado em Lazer/Tiempo Libre/Recreación consideradas nesta investigação. Este é o 

tema central deste tópico, que procurou aprofundar o tema principalmente por meio da 

análise documental, o que instigou um diálogo com a bibliografia que, em alguns 

momentos, foi complementado com informações extraídas do grupo focal. 

O processo de identificação e seleção de documentos com informações sobre os 

sistemas de pós-graduação em quase todos os países englobados por esta pesquisa foi 

difícil, demorado e restrito. Os encaminhamentos seguidos foram possíveis com a 

solicitação de auxílio aos coordenadores dos mestrados investigados e, com base nas 

indicações, foram realizadas buscas nos sites dos ministérios e secretarias de educação 

dos diferentes países. As consultas nos sites oficiais foram recorrentes, sendo também 

frequentes as tentativas de estabelecer um contato por e-mail com diferentes órgãos para 

obter os dados que pudessem contribuir com a pesquisa. Mesmo com essas dificuldades, 

foi possível conseguir oito documentos considerados pertinentes para o estudo dos 

sistemas de pós-graduação nos quatro países analisados na pesquisa (Quadro 3). 

Quadro 3 - Documentos relacionados à pós-graduação  

Código País Documento 
D.01 Brasil Resolução n. 05 do Conselho Federal de Educação de 10/03/83 
D.02 Brasil Parecer CES/CFE 977/65 
D.03 Costa Rica Sistema de Estudios de Posgrado. Universidad Nacional SEPUNA 
D.04 Costa Rica Reglamento del sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad 

Nacional 
D.05 Equador Estructura y titulaciones de Educación Superior en Ecuador  
D.06 Equador Ley Orgánica de Educación Superior 
D.07 México Programa Nacional de Posgrados de Calidad.  Marco de referencia para 

la evaluación y seguimiento de programas de posgrado 
D.08 México Parámetros básicos considerados para el ingreso al Programa Nacional 

de Posgrados de Calidad – PNPC 

                                                 
23 Colaboram com o levantamento de documentos para este tópico: Christianne L. Gomes, José Fernando 
Tabáres, Rodrigo Elizalde e Víctor Molina. De posse deste material, José Fernando Tabáres e Víctor 
Molina prepararam alguns quadros com os aspectos identificados nos documentos dos países latino-
americanos de língua espanhola. O material foi complementado com dados do Brasil e foi analisado por 
Christianne L. Gomes, que, juntamente com Rodrigo Elizalde, elaborou o presente tópico, que foi 
revisado por todos os integrantes da equipe. 
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Para analisar estes documentos foram construídas três categorias. A primeira 

delas, denominada caracterização, faz referência aos aspectos que permitem 

compreender em que consiste a pós-graduação no Brasil, Costa Rica, Equador e 

México, envolvendo elementos complementares para o entendimento do que constitui o 

nível formativo de mestrado nesses países. A categoria corpo docente focaliza os 

aspectos relacionados com as atribuições dos professores de pós-graduação e a categoria 

estudante, por sua vez, foi definida no sentido de procurar compreender se os 

documentos selecionados expressam alguns critérios relacionados aos alunos de pós-

graduação. Por meio dessas três categorias, os temas importantes para subsidiar o estudo 

das propostas de mestrado focalizadas nesta pesquisa foram organizados e discutidos, 

sempre contando com o auxílio da bibliografia. 

É importante esclarecer que o conjunto de documentos aqui reunidos aborda 

cada categoria de forma diferenciada. Por isso, a análise apresentada neste tópico será 

complementada, no decorrer deste trabalho, com os dados obtidos por meio das 

entrevistas e do grupo focal realizado com os coordenadores dos mestrados estudados. 

No que se refere à caracterização da pós-graduação, observa-se que os 

diferentes entendimentos contidos nos documentos compreendem, de modo geral, uma 

formação superior qualificada que, para alguns países, requer um envolvimento com 

atividades de pesquisa. Essa formação diferenciada permite que os estudantes 

desenvolvam um aprofundamento teórico-metodológico em determinada área do 

conhecimento, possibilitando a obtenção de grau acadêmico, como pode ser verificado 

no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Caracterização da pós-graduação 

Documento Conteúdo 
D.01 (Brasil) Art. 2º 

I – A pós-graduação tem por objetivo a formação de pessoal qualificado para o exercício 
das atividades de pesquisa e de magistério superior nos campos das ciências, filosofia, 
letras, artes e tecnologias. 
II – A pós-graduação compreende dois níveis independentes e terminais – mestrado e 
doutorado – podendo o mestrado constituir etapa inicial para o doutoramento, a critério da 
instituição. 
III – Mestrado e doutorado destinam-se a criar qualificação especial em determinadas áreas 
e subáreas do conhecimento. 

D.02 (Brasil) Cursos pós-graduados de especialização ou aperfeiçoamento podem ser eventuais, ao passo 
que a pós-graduação em sentido próprio é parte integrante do complexo universitário, 
necessária à realização de fins essenciais da universidade. (…) 
Certamente a pós-graduação pode implicar especialização e operar no setor técnico 
profissional. Mas neste caso a especialização é sempre estudada no contexto de uma área 
completa de conhecimentos e quando se trata do profissional o fim em vista é dar ampla 
fundamentação científica à aplicação de uma técnica ou ao exercício de uma profissão. 
Existe, ainda, outra característica não menos importante. Se, em certos casos, a 
especialização pode ter caráter regular e permanente, como sucede no campo da Medicina, 
seus cursos apenas oferecem certificado de eficiência ou aproveitamento que habilita ao 
exercício de uma especialidade profissional, e que poderão ser obtidos até mesmo em 
instituições não universitárias, ao passo que a pós-graduação sensu stricto confere grau 
acadêmico, que deverá ser atestado de uma alta competência científica em determinado 
ramo do conhecimento. 
Em resumo, a pós-graduação sensu stricto apresenta as seguintes características 
fundamentais: é de natureza acadêmica e de pesquisa e mesmo atuando em setores 
profissionais tem objetivo essencialmente científico, enquanto a especialização, via de 
regra, tem sentido eminentemente prático-profissional; confere grau acadêmico e a 
especialização concede certificado; finalmente a pós-graduação possui uma sistemática 
formando estrato essencial e superior na hierarquia dos cursos que constituem o complexo 
universitário. Isto nos permite apresentar o seguinte conceito de pós-graduação sensu 
stricto: o ciclo de cursos regulares em segmento à graduação, sistematicamente 
organizados, visando desenvolver e aprofundar a formação adquirida no âmbito da 
graduação e conduzindo à obtenção de grau acadêmico. (p.4) 

D.03 (Costa Rica) En el sistema de estudios de posgrado de la Universidad Nacional, la maestría profesional 
y la especialidad se conciben como modalidades de posgrado con énfasis en la 
investigación aplicada, orientadas a la solución de problemas en áreas específicas del 
conocimiento.(p.5) 

D.04 (Costa Rica) Los estudios de posgrado son parte integral de la oferta académica institucional y su 
concepción, organización y funcionamiento se rigen por la misión, principios, fines y 
funciones de la Universidad Nacional. (p.2) 
Artículo 8. Grados académicos. 
Los grados académicos que otorga la Universidad Nacional en posgrado son: 
especialidad profesional, maestría académica, maestría profesional y doctorado. Los 
posgrados también podrán organizar actividades conducentes a diploma de actualización, 
profundización o estudios posdoctorales, según lo establecen las leyes, convenios y demás 
normativa que rige a las instituciones de educación superior estatal de Costa Rica. 

D.05 (Equador) Maestría y Máster son referidos iguales, como: Cuarto nivel o de postgrado, destinado a 
la especialización científica o entrenamiento profesional avanzado. Corresponden a este 
nivel los títulos intermedios de posgrado de especialista y diploma superior y los grados 
de magíster y doctor.  

D.06 (Equador) Art. 120 – Maestría - Es el grado académico que busca ampliar, desarrollar y profundizar 
en una disciplina o área específica del conocimiento. Dota a la persona de las 
herramientas que la habilitan para profundizar teórica e instrumentalmente en un campo 
del saber. 

D.07 (México) Los campos de orientación de los programas académicos de posgrado son dos: 
• Los Programas de Posgrado con Orientación a la Investigación, que ofrecen los niveles 
de maestría o de doctorado. 
• Los Programas de Posgrado con Orientación Profesional, que ofrecen los niveles de 
especialidad o de maestría. (p.12) 

D.08 (México) Não especificado. 
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Como pode ser verificado no Quadro 4, mesmo que os aspectos abordados nos 

documentos sejam diferenciados, compartilham alguns aspectos comuns. Indicam, por 

exemplo, que a pós-graduação prevê um aprofundamento de conhecimentos, o que 

instiga reflexões sobre o tipo de aprofundamento que precisa ser desenvolvido na pós-

graduação. 

Os documentos do Equador evidenciam que o mestrado busca a ampliação, o 

desenvolvimento e o aprofundamento em uma disciplina ou área específica do 

conhecimento, dotando a pessoa de ferramentas que a habilitam para aprimorar, teórica 

e instrumentalmente, um campo do saber. No Brasil, a pós-graduação é dividida em lato 

sensu (que inclui os cursos de especialização, “MBA” e residência médica) e stricto 

sensu (mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado). Esta separação não 

acontece nos demais países latino-americanos aqui estudados. As propostas brasileiras 

de pós-graduação stricto sensu são destinadas a preparar pessoal qualificado no 

mestrado e no doutorado para o exercício de atividades de pesquisa e de magistério 

superior. Um dos documentos da Costa Rica explicita uma relação entre a 

especialização e o mestrado profissional ao pontuar que ambos têm ênfase na pesquisa 

aplicada, ou seja, orientada para a solução de problemas em áreas específicas do 

conhecimento. 

Contudo, na pós-graduação, o que difere a especialização de um mestrado 

profissional? 

Sobre este aspecto, são interessantes os esclarecimentos de Quelhas; Faria Filho; 

França (2005, p.98). Os autores entendem que enquanto a especialização permite uma 

atualização de conhecimentos mais delimitada, o mestrado profissional requer o 

aprofundamento de conteúdos aplicados e o envolvimento com a pesquisa. Assim, 

Do ponto de vista conceitual, existe diferença substantiva entre cursos 
[...] de especialização e os mestrados profissionais. A especialização 
possibilita uma verticalização do conhecimento em um subcampo de 
uma área do conhecimento, buscando melhor qualificação de aluno 
para atuação profissional definida e bastante circunscrita. Isso se torna 
patente quando profissionais inseridos no mercado fazem mais de um 
curso de especialização. [...] O mestrado profissional é um mestrado 
stricto sensu e, portanto, obedece aos procedimentos típicos dessa 
modalidade. Embora seja um curso de mestrado dirigido para 
profissionais com ênfase em conteúdos aplicados, as atividades de 
pesquisa devem ser também contempladas, tanto nas disciplinas como 
na dissertação. 
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De acordo com os autores, o mestrado acadêmico parece ter uma definição 

consensual, significando uma possibilidade que coloca o estudante em contato com a 

produção bibliográfica, a fim de capacitá-lo para as “[...] atividades de pesquisa 

buscando um grau cada vez maior de autonomia que o prepare para o doutorado e, como 

resultado, qualificá-lo para o magistério superior.” (Quelhas; Faria Filho; França, 2005, 

p.98). 

Foi também verificado que, no México (Doc.07), os campos de orientação dos 

programas de pós-graduação podem ser direcionados para a investigação (no caso do 

mestrado e do doutorado) ou para a orientação profissional (incluindo a especialização e 

o mestrado profissional). Essas duas alternativas também são comumente desenvolvidas 

em outros países latino-americanos, instigando importantes reflexões: Será que a 

pesquisa precisa integrar somente a formação no mestrado e no doutorado quando estes 

cursos têm enfoque acadêmico? Será que uma ênfase na orientação profissional tornaria 

a pesquisa dispensável no mestrado profissional? 

Recorrendo novamente à discussão proposta por Quelhas; Faria Filho; França 

(2005), entende-se que o mestrado profissional também precisa formar profissionais 

capacitados para a pesquisa, para o desenvolvimento e a inovação. Segundo os autores, 

enquanto a especialização busca apenas melhorar a qualificação do profissional – o que 

pode incluir apenas o ensino de técnicas, por exemplo – o mestrado profissional precisa 

qualificar a formação por meio da aplicabilidade concreta e específica, sendo capaz de 

mudar o patamar do conhecimento existente naquele campo. Esses desafios somente são 

possíveis de ser alcançados por meio das atividades de pesquisa. 

Assim, diferentemente da especialização, o mestrado profissional é direcionado 

a problemáticas identificadas por uma instituição ou propostas por 

instituições/entidades/empresas específicas, cujas demandas destacam um campo de 

problemas a serem enfrentados. Aos estudantes (profissionais), orientados pelos 

professores, cabe a tarefa de equacionar esses problemas no cotidiano. Nessa 

perspectiva, caberia à universidade: 

[...] não só buscar, mas também identificar problemas e questões, 
como colocar seu conhecimento à disposição dos mestrandos inscritos 
no mestrado profissional, orientando-os na busca dos 
equacionamentos esperados. Esse, por definição, seria o mestrado 
profissional, distinguindo-se igualmente da especialização e do 
mestrado voltado à formação de natureza acadêmica. (Quelhas; Faria 
Filho; França, 2005, p.99) 
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Esta é, em parte, a orientação adotada na Costa Rica (D.03), que sublinha que o 

mestrado profissional é uma modalidade da pós-graduação com ênfase na pesquisa 

aplicada, ou seja, orientada para a solução de problemas em áreas específicas do 

conhecimento. Entretanto, ao estender essa possibilidade para a especialização, acaba 

sendo distinta daquela adotada no Brasil – onde a pesquisa é enfatizada somente no 

mestrado e no doutorado, e não nos cursos de especialização ou de aperfeiçoamento. 

Nessa perspectiva, o recente Plano Nacional de Pós-graduação desenvolvido no 

Brasil (PNPG 2011-2020) deixa claro que o núcleo da pós-graduação stricto sensu é a 

pesquisa, o que depende de treinamento e exige dedicação plena ao estudo, seja no 

mestrado/doutorado acadêmico ou no mestrado profissional. Assim, a tarefa das 

instituições acadêmicas e dos institutos de pesquisa públicos e privados é aliar o estudo 

com a pesquisa. 

Este documento também salienta que os resultados das investigações realizadas 

no contexto da pós-graduação, ao serem aplicados, levam a tecnologias e a 

procedimentos que podem ser usados tanto no setor público, como no sistema privado. 

Essa diretriz valoriza a parceria entre a universidade, o Estado e as empresas, abrindo 

importantes desafios não somente para a pós-graduação brasileira, mas, para outros 

países latino-americanos também, principalmente para aqueles que ainda não têm muita 

tradição de pesquisa. 

Outra categoria destacada nesta análise é corpo docente. Os dados levantados 

evidenciam que os sistemas de pós-graduação do Brasil e do Equador exigem que os 

professores sejam doutores e, excepcionalmente, podem atuar na pós-graduação tendo 

apenas a formação equivalente à oferecida. Este é, também, o caso da Costa Rica e do 

México, como pode ser verificado no Quadro 5. 

Considerando a temática da formação/titulação, no Equador, a formação do 

docente poderá ser no mínimo de mestrado se este for professor titular agregado ou 

auxiliar do Sistema de Educação Superior, o que abre possibilidades para que um 

professor com título de mestre seja docente do mestrado. Isso pode ser compreensível 

em realidades que contam com poucos professores com doutorado concluído, mas, não 

pode significar um empecilho ou justificativa para a não continuidade da qualificação 

docente, principalmente quando há envolvimento com a pós-graduação. 
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Quadro 5 – Corpo docente da pós-graduação 

Documento 
 

Conteúdo 
 

D.01 (Brasil) Art. 4º. A implantação de um curso de pós-graduação dever ser precedida da existência de 
condições propícias à atividade criadora e de pesquisa, aliando-se disponibilidade de 
recursos materiais e financeiros às condições adequadas de qualificação e dedicação do 
corpo docente nas áreas ou linhas de pesquisa envolvidas no curso. 
Art. 7º. Aos docentes de curso de pós-graduação exigir-se-á exercício de atividade 
criadora, demonstrada pela produção de trabalhos originais de valor comprovado em sua 
área de atuação, e formação acadêmica adequada, representada pelo título de Doutor ou 
equivalente. 
Parágrafo único. Em casos especiais, a juízo do CFE, o título de Doutor poderá ser 
dispensado desde que o docente tenha alta qualificação por sua experiência e conhecimento 
em seu campo de atividade. 
Art. 8º. Exigir-se-á dos docentes-pesquisadores, em especial dos orientadores, além das 
qualificações constantes do artigo anterior, dedicação à pesquisa e ao ensino em condições 
de formar ambiente favorável à atividade criadora. 
 

D.02 (Brasil) Não especifica. 
D.03 (Costa Rica) La composición y el número de miembros del grupo asesor deberán ser establecidos en el 

reglamento interno de cada programa.  Los integrantes deben poseer al menos el grado 
académico que otorga el programa. (p.6) 
 

D.04 (Costa Rica) Artículo 35. Requisitos. Para ser nombrado y hacerse cargo de cualquier actividad 
académica regular, será requisito poseer el grado, reconocido y equiparado cuando 
corresponda, equivalente al menos al que otorga el posgrado respectivo, así como amplia 
experiencia en investigación en las áreas definidas por el posgrado. Excepcionalmente, se 
podrá levantar el requisito del grado con personal que participa en tribunales de tesis y 
apoyo en proyectos de investigación y extensión. Esto se aplicará únicamente a personas 
de reconocido prestigio por su producción intelectual, artística o científica. En estos 
casos, el académico deberá ser propuesto por el Comité de Gestión Académica ante el 
Consejo Central de Posgrado, quien resolverá al respecto. 
 

D.05 (Equador) Não especifica. 
 

D.06 (Equador) Art. 150 - Para ser profesor o profesora titular principal de una universidad o escuela 
politécnica pública o particular del Sistema de Educación Superior se deberá cumplir con 
los siguientes requisitos:  
a) Tener título de posgrado correspondiente a doctorado (PhD o su equivalente) en el 
área afín en que ejercerá la cátedra;  
b) Haber realizado o publicado obras de relevancia o artículos indexados en el área afín 
en que ejercerá la cátedra, individual o colectivamente, en los últimos cinco años;  
c) Ser ganador del correspondiente concurso público de merecimientos y oposición; y  
d) Tener cuatro años de experiencia docente, y reunir los requisitos adicionales, 
señalados en los estatutos de cada universidad o escuela politécnica, en ejercicio de su 
autonomía responsable, los que tendrán plena concordancia con el Reglamento de 
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior. Los 
profesores titulares agregados o auxiliares deberán contar como mínimo con título de 
maestría afín al área en que ejercerán la cátedra, los demás requisitos se establecerán en 
el reglamento respectivo.  
 

D.07 (México) Não especifica. 
 

D.08 (México) La producción de la planta académica asociada al programa deberá incluir productos 
según el área del conocimiento y disciplinas, tales como: artículos de investigación 
original publicados; libros y/o capítulos de libros científicos y de texto; presentaciones en 
eventos académicos especializados; patentes registradas y en proceso de explotación; 
desarrollos tecnológicos; prototipos experimentales; sistemas y/o programas de 
computación. 
 

 
Nesta pesquisa foi constatado que no Equador, no México e em menor 

proporção na Costa Rica, a maioria dos professores do mestrado não possui título de 
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doutor, tendo concluído somente o mestrado. Esta realidade pode ser decorrente, em 

parte, da escassez de professores universitários com titulação de doutor nestes países, e 

de doutores que tenham estudado as temáticas centrais dos programas (lazer, recreação 

e tempo livre). Em contrapartida, apesar da legislação brasileira também abrir uma 

exceção neste sentido, no Brasil todos os professores participantes ou vinculados ao 

mestrado são doutores, inclusive muitos já realizaram pós-doutorado. 

Nesta mesma linha, os dados contidos no Quadro 5 chamam a atenção para outro 

aspecto: o destaque conferido à produção intelectual dos docentes da pós-graduação. A 

qualidade dessa produção pode ser evidenciada por meio da publicação de livros, 

capítulos de livros e artigos em periódicos indexados nacionais e internacionais, 

apresentação de trabalhos em eventos especializados e atividade científica reconhecida 

pela comunidade da área, assim como a trajetória ou experiência profissional como 

docente ou investigador. No Brasil e na Costa Rica considera-se que, em casos 

excepcionais, a alta qualificação do docente por sua experiência e conhecimento em seu 

campo de atividade poderá até mesmo dispensar o título de doutor (ou a titulação 

equivalente à modalidade oferecida), caminhando em direção ao reconhecimento de 

notório saber – o que, no entanto, requer aprovação específica pelos órgãos 

competentes. 

Ao discutir a temática da produção intelectual, Dal Rosso (2008) chama a 

atenção para a importância de vinculá-la à intensificação do trabalho docente verificada, 

nos últimos anos, em vários países. O autor analisa esse tema considerando cinco 

aspectos distintos que marcam o contexto atual, o que gera impactos inevitáveis no 

trabalho docente: (a) o prolongamento da jornada de trabalho, (b) o aumento do ritmo 

de trabalho, (c) o acúmulo de atividades, (d) a polivalência na execução de tarefas e (e) 

a organização da gestão do trabalho por resultados. Esses pontos evidenciam uma 

intensificação do trabalho docente na pós-graduação em decorrência da adoção de um 

modelo de gestão cada vez mais próximo dos princípios e práticas empresariais, que 

foram incorporados por meio da implementação de políticas educacionais 

governamentais, como pontuam Maués; Mota Jr. (2011). 

Ocorre, portanto a valorização do professor empreendedor, com a 
capacidade de buscar recursos externos, passando a ser tão ou mais 
importante que a reputação acadêmica. Assim, a produtividade 
acadêmica passa então a ser avaliada pelo número de publicações e 
orientações concluídas; pela capacidade de mobilizar recursos 
externos para financiamento de atividades de pesquisa; pelo número 
de publicações no exterior (internacionalização) e outros indicadores 
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que a literatura normalmente associa à produtividade acadêmica. A 
questão problemática não é a produtividade, mas o produtivismo, com 
seu efeito perverso que é o que Trindade (2001, p.163) denomina de 
“erosão do próprio tecido acadêmico [...] que se esgarça progressiva e 
perigosamente, inclusive por sua privatização interna na captação 
crescente de recursos compensatórios”. (Silva, 2010, p.130-131)  
 

Bianchetti; Machado (2007, p.10) também chamam a atenção para as 

consequências do produtivismo na pós-graduação. Os autores dizem ser tradicional 

considerarmos a publicação como sinônimo de uma descoberta, pois, originalmente, seu 

sentido era colocar em circulação novas descobertas para que fossem socializadas e 

apreciadas por outros pesquisadores, permitindo seu uso em implementações que 

viessem a beneficiar a humanidade. No entanto, uma das pesquisadoras por eles 

entrevistadas afirmou que a lógica produtivista obriga os pesquisadores a publicar 

mesmices: “Você pega um autor, um pesquisador, que é bom, mas ele publicou quinze 

coisas e aí você vai ler as quinze coisas e é a mesma coisa. Isso é problemático.” 

Ao considerar que a qualidade das produções deixa muito a desejar, outra 

entrevistada declarou o seguinte para Bianchetti; Machado (2007, p.10): “[...] o 

produtivismo não me ofende só pela mediocrização; me ofende eticamente. É a venda 

de sucata como ouro. Nós não estamos nem apresentando cobre como ouro, como diria 

Freud; nós estamos apresentando sucata como ouro.” 

Em outras palavras, como adverte Waters (2006, p.42), até mesmo “[...] as 

publicações acadêmicas se tornaram tarefas em série, como as peças que rolam pelas 

esteiras de uma linha de montagem [...]. O produto é tudo o que conta e não sua 

recepção, não seu uso humano”. 

Essa alarmante situação é apenas uma expressão da transformação de sujeitos e 

instituições em mercadorias, o que está intimamente relacionado com o processo de 

privatização da educação que avança a passos largos na América Latina. Ao analisar o 

caso da Argentina, estudos de Follari (2006) indicam que os processos de privatização 

das universidades latino-americanas nos últimos anos derivam de certos mecanismos 

privatistas que impõem aos próprios alunos o financiamento da pós-graduação, 

inclusive nas universidades públicas. 

Nesse sentido, a pós-graduação nas universidades públicas brasileiras difere das 

demais instituições públicas aqui estudadas, sendo uma na Costa Rica e a outra no 

Equador. No Brasil, as universidades públicas não podem cobrar nenhum tipo de 

mensalidade ou pagamento dos estudantes selecionados para integrar o corpo discente 
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do mestrado ou do doutorado, existindo ainda uma política de concessão de bolsas para 

que os mestrandos e doutorandos contemplados com este benefício possam se dedicar 

exclusivamente à sua formação pós-graduada. 

Cabe ressaltar que o processo de concessão de bolsas a cada programa de pós-

graduação brasileiro também segue a lógica do produtivismo comentada anteriormente. 

Dessa forma, recebem mais bolsas os programas que são avaliados com conceitos mais 

altos dentro de uma escala mínima de 3 a 7 pontos, que são atribuídos a cada três anos 

mediante um processo de avaliação. O processo avaliativo valoriza substancialmente a 

quantidade de publicações dos professores e estudantes, vinculados à pós-graduação, 

que foi efetuada no período. A qualidade dessas publicações é aferida principalmente 

por meio do número de artigos publicados em periódicos indexados, os quais são 

classificados segundo os rankings internacionais hegemônicos. Nesse sentido, não se 

considera a qualidade das produções acadêmicas levando em conta a sua importância 

para o avanço do conhecimento sobre uma temática, e sim a quantidade de trabalhos 

que um pesquisador publicou num determinado período de tempo. 

Com isso, uma das exigências atuais é investigar e publicar, sendo 

permanentemente avaliado o êxito de quem coordena ou participa de uma pesquisa. 

Mesmo quando as possibilidades não são excludentes – o que é cada vez mais raro – 

tudo isso implica disputa, pois, a existência de categorias permite comparações e mútuas 

valorações, como discute Follari (2008). Dessa maneira, as titulações, as certificações, 

as pós-graduações, os congressos e as publicações estão submetidas a uma pressão 

muito maior, nos dias de hoje, em comparação com outros tempos. Além disso, o autor 

sublinha que os docentes da pós-graducação são submetidos a avaliações constantes.  

Ainda que nem todas as avaliações sejam suficientemente rigorosas, aquelas que 

integram os incentivos de pesquisa e de pós-graduação contêm níveis razoáveis de 

exigência. Essa questão foi salientada por um dos participantes do grupo focal: 

Estamos sendo cobrados pelo volume de produção, que nós dizemos 
que é uma lógica da produtividade e ela não pode ser qualquer 
produção, tem que ser uma produção em periódicos ou em revistas 
especializadas que são classificadas por este mesmo sistema de 
avaliação. Então temos que publicar nessas revistas que estão nos 
estratos superiores dentro dessa classificação. Disso depende a 
melhoria e o maior investimento em um programa de pós-graduação. 
Então as notas que são atribuídas aos programas de graduação 
depende não exclusivamente, mas principalmente, do volume de 
produção e de publicação dos professores. Por um lado, isso faz com 
que nosso grupo de lazer tenha uma maior preocupação e tenha 
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publicado mais, mas por outro lado isso está relacionado com toda 
essa lógica de produção que pode ser questionada, pois, essa é uma 
avaliação muitas vezes quantitativa e não se avalia a qualidade dos 
trabalhos apresentados. (GF.C.B.) 
 

Outra faceta dessa questão relaciona-se com o tipo de vínculo que uma 

instituição ou um programa pós-graduação estabelece com o professor. Assim, sabe-se 

que vários professores são contratados por períodos específicos de tempo, unicamente 

para desenvolver determinada disciplina, sem estabelecer vínculos maiores com a 

universidade, com o programa pós-graduação, com pesquisa, o currículo desenvolvido, 

os professores e até mesmo com os próprios estudantes. 

O tipo de vínculo estabelecido entre os docentes e os programas de pós-

graduação estudados nesta pesquisa foi um dos aspectos destacados pelos voluntários da 

pesquisa. Neste âmbito, foi comentado que “[...] hay una gran diferencia con Brasil en 

que el programa tiene docentes a tiempo exclusivo dedicados a la investigación o la 

asesoría o tutoría de estos trabajos.” (GF.C.E.), De fato, no grupo focal, esta questão 

foi enfatizada por um entrevistado brasileiro: 

Em nosso caso, como somos uma instituição pública, temos 40 horas 
de dedicação exclusiva à universidade, então nosso tempo de aula na 
graduação é de 8 a 12 horas semanais. Então isso acaba  possibilitando 
nosso envolvimento com as pesquisas e com os projetos que são 
financiados pelos órgãos ligados ao Estado. (GF.C.B.) 
 

A possibilidade de trabalhar em regime de dedicação exclusiva à universidade 

não é observada majoritariamente nos demais mestrados estudados, sendo salientadas 

várias dificuldades por participantes do grupo focal: 

Puede decirse que las características de las públicas y las 
particulares difieren en las formas. Por ejemplo en las contrataciones 
del profesor en que la docencia no es su actividad principal. Tienes 
que estar con otra actividad en el campo… si eres administrador 
tienes que estar en una empresa administrando y no puede ser la 
docencia la única actividad como un requisito también. El maestro 
tiene que trabajar en otras actividades. Entonces si alguien no se 
dedica por completo a la docencia y está en un trabajo de 40 horas 
semanales, ¿a qué hora investiga? (GF.C.M1.) 
 
No le hemos exigido al profesor que como parte de los requisitos 
como tales que participe publicando y escribiendo. Obviamente nos 
quejamos de los alumnos pues agregamos a los profesores. 
(GF.C.M1.) 
 
Los profesores que no pueden investigar no lo hacen tampoco afuera. 
(GF.C.CR.) 
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El docente, al menos en el caso de nosotros, el 80 o 90% son maestros 
a honorarios entonces es complicado porque el maestro da clases en 
10 universidades. Entonces no se le cubre sus gastos o no hay una 
posibilidad de que también pueda dedicarse a la investigación o que 
pueda dedicarse a escribir mucho en el área, más bien lo tiene que 
hacer por una iniciativa personal. Y es complicado para muchos 
docentes porque solamente se les paga sus clases directas, no hay un 
pago más por otro tipo de investigaciones. (GF.C.M2.) 
 

Esta informação é somente o indicativo de uma tendência que vem alcançando 

quase toda a América Latina, onde existe inclusive a denominação pejorativa de 

“professor taxi” para designar o docente que se desloca entre um trabalho e outro na 

maior parte de seu tempo. Nestas condições, o professor não dispõe de tempo, tampouco 

de recursos para se envolver com pesquisas, como foi ressaltado nos depoimentos 

anteriores. 

Essa situação é muito mais grave no caso das universidades privadas, pois, sua 

principal e, às vezes, única fonte financeira depende diretamente do pagamento de 

mensalidades por parte dos estudantes. Neste caso o docente é contratado, quase 

sempre, para lecionar uma disciplina específica, sem tempo para a preparação das aulas 

e, frequentemente, sem nenhum tipo de incentivo ou condições de trabalho para 

pesquisar, publicar ou realizar atividades de extensão comunitária que não seja capaz de 

gerar lucros – ou, pelo menos, que seja suficiente para financiar a proposta 

desenvolvida. Segundo esses critérios tudo o que não propicia algum retorno econômico 

imediato para a instituição será desconsiderado e visto como não factível. 

Nesta mesma lógica, muitas vezes observa-se que os novos programas de pós-

graduação que não alcançam um número mínimo de matrículas (ou seja, que têm 

resposta baixa no mercado educacional) são descartados e, com eles, também os seus 

professores. Isto é muito grave já que, nestes casos, os programas formativos e os 

professores são concebidos unicamente como mercadorias educacionais geradoras de 

lucro como outra qualquer, perdendo qualquer motivação social ou de desenvolvimento 

humano que o programa possa ter. Situação similar ocorre no nível de graduação. 

Assim, muitos docentes de instituições de educação superior vivem a tendência 

mundial da precarização do trabalho, que de forma mais leve também vem sendo 

chamada de flexibilidade laboral. Como indica Bosi (2007), isso é um produto da 

mercantilização da educação superior. O autor destaca algumas das principais causas da 

precarização do trabalho docente no Brasil, o que pode ser homologado para muitas 

realidades educativas latino-americanas: (a) o crescimento da força de trabalho docente 
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ocorrido, principalmente, no setor privado e em novas universidades estaduais, em que 

as condições de trabalho e de contrato geralmente são precárias, (b) a mercantilização 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão nas instituições de educação superior, e 

(c) a adoção de critérios exclusivamente quantitativos para a avaliação do trabalho 

docente. 

Além desses problemas que acometem os professores universitários podem ser 

acrescentados outros, tais como o esvaziamento de seu papel político na sociedade. 

Follari (2008) esclarece que muitos intelectuais acabam servindo ao poder hegemônico 

dentro da própria universidade, mas, nem todos permitem que isso seja notado 

abertamente. 

El progresivo abandono de las responsabilidades del intelectual ante 
los grandes retos históricos ha sido lo dominante en los últimos 
lustros. Ello se há advertido principalmente en el lamentable silencio 
que acompañó la época de oro del neoliberalismo. [...] En la mayoría 
de los casos, hubo decidida incapacidad para conquistar un lugar 
desde el cual convertirse en interlocutores de la sociedad, a los fines 
de sostener posiciones alternativas a la hegemónica. (Follari, 2008, 
p.32-33) 
 

Ao discorrer sobre a transformação que acomete os intelectuais latino-

americanos nas últimas décadas, o autor também elucida que a valorização da 

especialização daqueles que são considerados expertos em um campo frequentemente é 

acompanhada de um abadono das questões globais. Assim, os intelectuais se colocam a 

serviço de decisões tomadas por outros com o objetivo de que a expertise oferecida se 

converta em retribuição econômica ou considerável prestígio. 

Sin duda, allí se halla uno de los nudos decisivos para entender la 
deserción hacia lo político por parte de no pocos inelectuales. Estos, 
conformes de hecho al modelo histórico de lo que ha sido la 
universidad latinoamericana, se han convertido en profesionales, 
especialistas en um área determinada, sabedores del know-how que se 
da en ese campo singular, ajenos a toda búsqueda de orientaciones 
normativas o de perspectivas sociales de conjunto; estos hijos de la 
modernización capitalista en su fase globalizada, se sienten por 
completo ajenos a la definición misma de “lo intelectual” o de lo 
académico. Ellos son técnicos, que trabajan al interior de la 
racionalidad instrumental, sin que crean que venga a cuento 
discutirla ni cuestionarla en sus finalidades o su ejercicio. (Follari, 
2008, p.38) 
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Outras reflexões podem ser adicionadas ao debate. Entre elas, pode ser citada a 

“retirada” dos intelectuais24 como consequência da difusão da racionalidade mercantil 

na pós-graduação. Se as oportunidades de trabalho são crescentemente precárias em 

muitas universidades, os intelectuais e profissionais mais engajados social e 

epistemicamente acabam buscando espaços de trabalho mais seguros e, por vezes, mais 

convenientes do ponto de vista econômico. Com isso, somente as instituições que 

podem pagar pelos profissionais considerdos exitosos contam com os seus serviços. 

Desta forma, são reproduzidas na educação as variadas modalidades de exclusão social, 

pois, as universidades mais qualificadas são aquelas que têm um custo maior para os 

alunos – mesmo nas universidades públicas. Afinal, os processos seletivos baseados na 

meritocracia acabam facilitando a entrada de estudantes que tiveram uma formação de 

base mais consistente, geralmente proporcionadas por escolas e colégios particulares, 

perpetuando a continuidade de um círculo vicioso. 

Outra dificuldade medular no ensino superior é que, frequentemente, os 

professores ingressam nas universidades para atuar em cursos já prontos, com currículo 

e disciplinas preestabelecidas, ementas definidas previamente e sem orientação para 

elaborar seu planejamento ou plano de ensino. Além disso, os professores não recebem 

nenhuma orientação sobre os processos de planejamento, metodológicos ou avaliativos; 

não têm que prestar contas ou fazer relatórios, como acontece geralmente nos processos 

de pesquisas, que, em muitos casos, são objeto de preocupação e controle institucional, 

como ponderam Pimenta; Anastasiou (2002). As autoras ainda destacam que: 

Na maioria das instituições de ensino superior, incluindo as 
universidades, embora seus professores possuam experiência 
significativa e mesmo anos de estudos em suas áreas específicas, 
predomina o despreparo e até o desconhecimento científico do que 
seja o processo de ensino-aprendizagem, pelo qual possam ser 
responsáveis a partir do instante que ingressam na sala de aula. 
(Pimenta; Anastasiou, 2002, p.37) 

 
Além disso, como evidenciam Zanchet; Ghiggi (2009), a formação exigida dos 

docentes universitários tem se limitado ao conhecimento da disciplina que lecionam. 

Por ser um conhecimento originado no exercício acadêmico, pouco ou nada tem sido 

requerido dos docentes em termos pedagógicos. Nesse sentido, o nível superior tem sido 

                                                 
24 Follari (2008) esclarece que apesar de “intelectuais” ser uma palavra que pode ser empregada para 
designar vários grupos distintos, neste caso específico refere-se aos “acadêmicos”, ou seja, profissionais 
que atuam em universidades e que participam sistematicamente de atividades de docência e de pesquisa. 
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sustentado por docentes titulados que possuem uma grande bagagem de conhecimentos 

específicos, mas, nem sempre, têm uma adequada preparação didático-pedagógica. 

La lógica predominante es que el profesional que labora en la 
universidad se debe preocupar únicamente de las cuestiones 
específicas referentes a su área de conocimiento. Esa situación 
genera un perfil “acadêmico” del profesor universitario basado en la 
especificidad del conocimiento que funda su profesión. Ser profesor 
universitario supone el dominio de un campo específico de 
conocimiento y para equilibrar tendrían que apropiarse de 
conocimientos que contribuyan a la enseñanza. La idea que se asoma 
es que entre más conocimientos específicos acumule el profesor, 
mejor será su desempeño profesional como docente universitario. Si 
los docentes traen consigo un gran cúmulo de conocimientos sobre 
sus respectivas áreas de ejercicio profesional, difícilmente se 
cuestionan sobre lo que es necesario saber para transmitir esos 
conocimientos. (ZANCHET; GHIGGI, 2009, s.p.) 

 
Essas reflexões também dizem respeito aos estudantes de pós-graduação, outra 

categoria definida para guiar a análise documental desta pesquisa. Os oito documentos 

selecionados foram analisados no sentido de buscar informações que permitissem 

entender alguns elementos relacionados com este grupo. Foi verificado que, além de não 

ter sido encontrada bibliografia para ampliar a discussão, somente um documento 

(Doc.01), entre os oitos aqui considerados, traz algumas informações pontuais ao tratar, 

de forma geral, dos requisitos para a admissão de estudantes em cursos de mestrado e de 

doutorado no Brasil: 

Art. 9º. A admissão de estudantes aos cursos de pós-graduação deverá 
estar condicionada à capacidade de orientação de cada curso, 
comprovada através da existência de orientadores com disponibilidade 
de tempo para esse fim. 
Art. 10. Para matrícula nos cursos de pós-graduação, além do diploma 
de curso de graduação, as instituições deverão estabelecer requisitos 
que assegurem rigorosa seleção intelectual dos candidatos. 

§ 1º. O mesmo curso de pós-graduação poderá receber 
diplomados de cursos de graduação diversos, verificada a 
compatibilização curricular, com ou sem estudos adicionais de 
nivelamento. (DOC.01) 

 
Quatro aspectos podem ser destacados neste documento, e o primeiro deles é a 

preocupação com que os programas de pós-graduação tenham professores disponíveis 

para orientar os mestrandos e doutorandos, sendo esta a condição básica para o 

recebimento de novos estudantes. Considera-se que este cuidado é fundamental, pois, a 

orientação é uma condição importante para que os estudantes consigam concluir seus 

trabalhos finais. No Brasil, a capacidade de orientação é limitada a, no máximo, oito 

estudantes por professor, um número relativamente elevado. Ademais, embora a 
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disponibilidade de tempo para orientar estudantes de pós-graduação seja importante, ela 

não é suficiente. Para que os trabalhos de pesquisa realizados pelos estudantes tenham a 

qualidade condizente com este nível formativo, é imprescindível que os orientadores 

tenham conhecimento aprofundado sobre o tema estudado por seus orientandos. 

Outro aspecto contido no documento diz respeito à “rigorosa” seleção que 

precisa ser desenvolvida pelos programas de pós-graduação, que devem avaliar o nível 

intelectual dos candidatos como critério básico para admitir o ingresso de novos alunos. 

Entretanto, considerando as fragilidades educacionais verificadas em toda América 

Latina, em especial quando se pensa nos sistemas públicos de educação básica, pode ser 

muito restrito o grupo de estudantes com potencial para atingir os patamares 

idealizados. Além disso, geralmente os estudantes mais preparados são aqueles que 

tiveram acesso a um processo formativo de qualidade no decorrer de sua trajetória 

estudantil, o que cada vez mais se circunscreve ao setor privado, beneficiando os 

segmentos privilegiados do ponto de vista socioeconômico. Essa situação evidencia a 

importância dos governos investirem nos sistemas públicos educativos em todos os 

níveis, e não somente na pós-graduação. 

O documento também especifica que, para ser matriculado na pós-graduação, 

obviamente é preciso ter concluído um curso de nível superior, e que os programas de 

mestrado e de doutorado poderão receber estudantes graduados em diversas áreas. Esses 

dois aspectos foram destacados pelos cinco mestrados investigados nesta pesquisa, 

respectivamente, como um pré-requisito e como uma possibilidade para ingressar na 

pós-graduação, como será tratado mais adiante. 

Em suma, a análise documental possibilitou conhecer algumas características 

dos sistemas de pós-graduação adotados nos quatro países onde são desenvolvidos os 

mestrados em Lazer/Tiempo Libre/Recreación aqui pesquisados. Por isso, torna-se 

fundamental destacar algumas peculiaridades desses programas. 
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9 Similaridades e diferenças entre os mestrados25 

 
 
No decorrer da pesquisa, várias semelhanças e diferenças foram identificadas 

entre os mestrados desenvolvidos no Brasil, na Costa Rica, no Equador e no México. 

Alguns dos aspectos percebidos como pontos em comum entre os cinco mestrados 

foram comentados pelos participantes do grupo focal: 

Los contenidos académicos, los tiempos de duración, los propósitos 
generales a alcanzar. Tenemos muchísimos puntos en común más allá 
de la diversidad de teorías y de criterios. (GF.C.E.) 
 
Los tiempos de duración, que todos estamos en dos años, es un tema 
en común. Los nombres de algunas materias (disciplinas), los 
alcances en cuanto al objetivo y en las áreas de oportunidad hay 
puntos en común. (GF.C.M1.) 
 

Como pode ser visualizado no Quadro 6, quatro mestrados são profissionais e 

somente um tem enfoque acadêmico. Em cada nova turma ingressam cerca de 15-20 

estudantes nos mestrados, que contam com um tempo médio de 24 meses para 

desenvolver o processo formativo. 

 
Quadro 6 – Características dos mestrados de acordo com o país 

PAÍS MEXICO COSTA 
RICA 

EQUADOR BRASIL 

 
Universidade 

 

Universidad 
Regional 
Miguel 
Hidalgo  

Universidad 
YMCA 

Universidad 
de Costa Rica 

Escuela 
Politecnica 
del Ejercito 

(ESPE) 

Universidade 
Federal de 

Minas Gerais 

Pública ou 
Privada 

Privada Privada Pública Pública Pública 

Ano de 
criação/1ª 

turma 

 
1997 

 
2004 

 
2004/2005 

 
2006 

 
2006/2007 

 
 

Denominação 

Maestría en 
Recreación y 

Administración 
del Tiempo 

Libre 

 
Maestría en 
Recreación 

 
Maestría 

Profesional en 
Recreación 

 
Maestría en 
Recreación y 
Tiempo Libre 

 
Mestrado em 
Estudos do 

Lazer 

Tipo Profissional Profissional Profissional Profissional Acadêmico 
 
 

Site Web 

http://www.ur
mh.edu.mx/ 

http://www.
uniymca.edu
.mx/Ofer_Ed
u_Posgra.ht

ml 

http://www.ed
ufi.ucr.ac.cr/w
ebs/mpr/objeti

vos.htm 

http://www.es
pe.edu.ec/port
al/portal/main.
do?sectionCod

e=926 

http://www.ee
ffto.ufmg.br/c
elar/?main=me

strado 

Requer algum 
tipo de 

pagamento? 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
Sim 

 
Não 

                                                 
25 Este tópico foi elaborado por Christianne L. Gomes e Rodrigo Elizalde com a colaboração de Ana 
Carolina Assis Ribeiro e Joyce Kimarce, sendo revisado por toda a equipe. 
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Modalidade Presencial Presencial Presencial Presencial Presencial 
 
 
 
 

Cidade/ 
Sede 

institucional 

 
 

Ciudad 
Madero, 

Tamaulipas/ 
Facultad de 

Trabajo Social 

 
 

Ciudad de 
México,DF/

Campus 
Lago 

Alberto 

 
Ciudad de San 
Pedro/Escuela 
de Educación 

Física y 
Deportes, 

Facultad de 
Educación 

Quito- 
Sangolquí/Car

rera de 
Ciencias de la 

Actividad 
Física, 

Deportes y 
Recreación - 

Departamento 
de Ciencias 
Humanas y 

Sociales 

 
Belo 

Horizonte/  
Escola de 
Educação 

Física, 
Fisioterapia e 

Terapia 
Ocupacional 

 
Duração  

 
24 meses 

 
24 meses 

16 meses (a 
partir de 2012 

serão 24 
meses) 

 
20 meses 

 
24 meses 

 

Como já foi mencionado, são gratuitos todos os programas de mestrado e de 

doutorado acadêmicos desenvolvidos pelas universidades públicas brasileiras. Nos 

demais países aqui considerados, os mestrados na área de recreação e tempo livre, 

independente de serem realizados por universidades públicas ou privadas, requerem 

pagamento de mensalidades por parte dos estudantes. Isso acontece porque os 

programas não têm financiamento próprio. 

Além de ser gratuito, o mestrado acadêmico desenvolvido no Brasil conta com 

bolsas de estudos concedidas pela CAPES (órgão responsável pela avaliação da pós-

graduação brasileira que integra o Ministério da Educação) e por outras instituições de 

fomento à pesquisa e à pós-graduação, como as fundações de apoio à pesquisa de 

âmbito estadual. Isso também representa uma diferença destacada por alguns 

participantes do grupo focal: 

No Brasil, existe uma bolsa de estudo para que o aluno possa estudar 
[…]. Para que o aluno receba bolsa, precisa não estar trabalhando. 
Mas alguns alunos têm que manter casa, família, etc., então o valor 
que recebem pela bolsa pode não ser suficiente para eles. Esses alunos 
optam por fazer o mestrado sem bolsa e continuar trabalhando. Então 
aqui nós temos alunos que trabalham e alunos que não trabalham, mas 
ambos conseguem concluir o mestrado.  (GF.C.B.) 
 
Hay diferencias en los procedimientos administrativos y beneficios a 
que tienen acceso. Porque por ejemplo en Brasil tienen la posibilidad 
de hacer programas gratuitos, no es así en otros países donde 
necesariamente tiene que verse con una cartera económica propia del 
candidato, como también con ayudas institucionales y de estamentos 
gubernamentales. (GF.C.E.) 
 
[…] algunos programas son gratuitos, otros se vuelven costosos para 
la realidad de las personas. (GF.C.M2.) 
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Esa es una gran diferencia y ojalá que en todos los cursos existiera 
eso. (GF.C.E.) 
  

Nos relatos a seguir é possível verificar que alguns mestrados concedem becas 

(bolsas) a estudantes, mas, neste caso, este benefício significa uma isenção parcial ou 

total do preço a ser pago pelo programa. 

Hemos becado a casi el 70% de los alumnos de la universidad, tanto 
de licenciatura como de maestría. Y es darles la oportunidad de que 
ellos sigan también, independientemente si es la maestría en 
recreación o no, pero que ellos sigan también avanzando en su 
formación académica. Entonces la Universidad YMCA siempre ha 
tenido como esta proyección de la labor social y de apoyar a la gente 
que más lo necesita. (E.C.M2.) 
 
En Ecuador los becados después de dos años de egresados tienen que 
titularse porque si no lo hacen también les toca pagar, retribuir o 
devolver [a la institución] la beca y el dinero invertido en ellos. 
(GF.C.E.) 
 

Embora uma beca tenha como finalidade apoiar socioeconomicamente os 

estudantes, ela incide sobre o pagamento de mensalidades à universidade. Não 

representa, assim, um recurso financeiro adicional para que o estudante se dedique 

prioritariamente ao mestrado, como acontece com as bolsas concedidas, no Brasil, pelos 

órgãos públicos que subsidiam a pós-graduação. Esta é uma diferença marcante entre os 

mestrados acadêmicos desenvolvidos pelas universidades públicas brasileiras em 

comparação com os mestrados profissionais oferecidos pelas universidades públicas e 

privadas dos demais países estudados, que são pagos. Esse tipo de comercialização 

ocorre frequentemente no Brasil no que diz respeito aos programas de especialização, já 

que geralmente são cobradas mensalidades para cursá-los mesmo nas instituições 

públicas. 

Essa realidade condiz com duas tendências. Uma delas é a diminução do apoio 

financeiro dos governos latino-americanos para financiar a educação pública, o que é 

ainda mais significativo no caso da pós-graduação. A outra tendência é a 

mercantilização e privatização da educação universitária em geral, em toda América 

Latina, ao ser um mercado potencialmente gerador de muito lucro. 

Asistimos hoy a procesos a nível mundial, tanto de mercantilización 
como de privatización de la educación universitaria. Con lo primero 
nos referimos a procesos por lo cuales la lógica del mercado penetra 
a las instituciones educativas, aun cuando éstas sean de propiedad 
público-estatal. Por privatización, entendemos el aumento del peso 
relativo de las instituciones de propiedad privada, o en su caso de 
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gestión privada, dentro del sistema educativo. Casos de 
mercatilización son los de posgrados arancelados [...]. (Follari, 2008, 
p.103) 
 

O autor considera que tais diretrizes têm levado “[...] al manejo de un 

‘presupuesto paralelo’ dentro de las universidades [públicas], en buena medida 

inevitable en cuanto el modo de ejercicio del presupuesto ordinário es sumamente 

engorroso y burocrático.” (Follari, 2008, p.65). 

Certamente, isso acontece não somente porque a educação vem sendo vista 

como um rentável negócio, mas também por causa da diminuição de financiamento 

público, por parte dos Estados latino-americanos, nos programas de pós-graduação 

desenvolvidos pelas universidades públicas na região. Nesse sentido, ambos os 

elementos confluem no que diz respeito à necessidade real de sustentar financeiramente 

os cursos, o que resulta na inevitável cobrança de pagamentos mensais. Porém, para não 

cair em ingenuidades é importante destacar que quando os mestrados pagos não 

conseguem ser rentáveis, correm um grande risco de serem fechados quando a 

instituição que os desenvolve se preocupa apenas com a obtenção de lucro. 

No caso dos mestrados profissionais que foram estudados nesta pesquisa, pelo 

que foi relatado pelos seus respectivos coordenadores em diferentes momentos da 

entrevista e do grupo focal, supõe-se que algumas propostas chegam a ser deficitárias do 

ponto de vista financeiro. Isso revela a existência de um apoio institucional para que 

essas iniciativas se consolidem na Costa Rica, no Equador e no México. 

Outro aspecto a ser ressaltado é que, mesmo que os cinco mestrados sejam 

presenciais, são diferenciados os formatos adotados para desenvolver as propostas. 

Alguns mestrados são modulares, com aulas concentradas em determinados períodos do 

ano. Este é o caso do mestrado do Equador e dos dois mestrados do México. Outras 

propostas são realizadas ao longo do ano, como ocorre no Brasil, na Costa Rica, e 

também nos dois mestrados do México (ambos compõem suas turmas por meio de duas 

possibilidades: extensivo e concentrado nos períodos de verão). 

Em comum, há o fato de todos os cinco mestrados serem abertos a profissionais 

graduados em nível superior em diversas áreas do conhecimento. Todos os mestrados 

realizam um processo seletivo, mas, ele acontece de forma distinta em cada país, como 

pode ser verificado no Quadro 7. 
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Quadro 7 – Requisitos para a seleção de candidatos 

PAÍS MEXICO COSTA RICA EQUADOR BRASIL 

 
Universidade 

 

Universidad 
Regional 
Miguel 
Hidalgo  

Universidad 
YMCA 

Universidad de Costa 
Rica 

Escuela 
Politecnica del 
Ejercito (ESPE) 

Universidade 
Federal de 

Minas Gerais 

Requisitos 
para ingresso/ 

Processo 
Seletivo 

- Cumplir los 
requisitos de 
admisión 
- Experiencia 
en el campo 
de la 
recreación y 
áreas afines 
- Entrevista 
- Desarrollo 
de habilidades 
sociales y de 
servicios 
 

-  Carta de 
exposición de 
motivos  
-  Entrevista 
- Currículum 
vitae 
- Original y 
copia del acta 
de nacimiento 
- Copia de 
título y cedula 
profesional (o 
constancia de 
conclusión de 
la 
licenciatura) 
- 3 fotografías 
- Carta de 
servicio social 
liberado 

a. Requisitos solicitados 
por el SEP: 
1.poseer bachillerato 
universitario 
2.presentar la 
documentación 
solicitada 
3.dominio instrumental 
de un idioma extranjero 
b.Requisitos 
específicos: 
Prueba sobre: 
1. Recreación. 
2. Dominio instrumental 
del idioma inglés. 
3.Entrevista 
4. Contar con 30 horas 
semanales para el 
posgrado 

- Currículo 
Vítae 
- Copia del 
título de tercer 
nivel 
- Copia de la 
cédula de 
identidad o 
certificado de 
votación.  
- Copia del 
pasaporte y visa 
para candidatos 
extranjeros 
- Copia del 
registro del 
título en el 
CONESUP 
- Tres 
fotografías 

- Apresentar 
documentação 
especificada 
no Edital 
- Prova escrita 
- Avaliação de 
proj. de 
pesquisa 
- Análise de 
currículo 
documentado 
- Entrevista 
com argüição 
oral 
- Dedicação 
prioritária ao 
mestrado 

 

De acordo com o que foi relatado por dois participantes do grupo focal, o 

processo de seleção de candidatos ao mestrado é acompanhado por algumas 

dificuldades que, quando não são superadas, inviabilizam a abertura de novas turmas. A 

composição de turmas por meio do ingresso de alunos novos é um dos problemas 

existentes, o que decorre da pouca procura de candidatos interessados no mestrado – 

seja em contextos onde é grande a oferta de programas de pós-graduação e onde muitas 

vezes a temática ainda é desconhecida. 

Solo la universidad católica tiene 264 programas de postgrado en un 
país que no tiene 5 millones. Solo la universidad católica sin contar la 
UNES y otras universidades públicas y sin contar las 50 
universidades privadas que tienen sistemas de postgrados. […] 
Entonces ¿como voy a escoger los candidatos a la maestría si no 
tengo donde escoger? (GF.C.CR.) 
 
En la maestría se hace publicidad en el periódico de postgrado y por 
diversos medios en la universidad. Ahí llamas un poquito a la gente. 
En el caso de nosotros fueron seleccionados quince y ya con catorce 
el sistema de postgrado no permite. [...] El sistema de postgrado es 
inteligente y sabe que se van a salir más o menos tres… y a mí se me 
salieron tres antes que se matriculen. Ya me quedan tres menos. Si se 
me sale uno o dos más ya probablemente no me dejan abrir la 
maestría. La universidad no me deja, porque los costos no dan. 
(GF.C.CR.) 
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Como relatou um participante do grupo focal, há uma dificuldade que gera 

impactos na selação de candidatos: “No podemos hacer un filtrado muy detallado y 

exigente del ingreso de los alumnos que bueno eso también significa menos ingreso a la 

propia universidad.” (GF.C.M2.). Desse modo, nem sempre os candidatos apresentam o 

nível de qualificação requerido para a pós-graduação. Isso indica um problema muito 

mais grave, ou seja, a deficiente formação básica, média e universitária, de um modo 

geral, que marca toda a América Latina. 

Os professores dos mestrados estudados são graduados em diferentes áreas do 

conhecimento, com a diferença que somente na proposta do Brasil eles trabalham na 

universidade em tempo integral e precisam ter doutorado completo para atuar como 

docentes do mestrado, como indicado anteriormente. 

Se hizo una evaluación de los programas y hay de tipo A, B y C. 
Entonces esa es una forma de evaluar. Por ejemplo, el programa se 
evalúa en cuanto al número de docentes que tienen maestría o 
doctorado. (GF.C.E.) 
 
Una de las preocupaciones [...] es ahora que los docentes que sean 
contratados para la maestría de hecho es de tener maestros titulados 
de cuarto nivel, de maestría, doctorados y doctorandos, y aparte de 
eso que están y tienen experiencia en el área de la recreación, el 
tiempo libre y el ocio, y que sean docentes a nivel universitarios. 
(GF.C.E.)  
 
Ahora la propia institución se ve obligada a abrir a los maestros 
[profesores] de medio tiempo y de tiempo completo. Aprovechar esta 
apertura que se va a tener con esta acreditación para que se dedique 
un grupo de docentes a la investigación. (GF.C.M2.) 
 
La formación de los docentes es otra dificultad. Involucramos gente 
de otras áreas que no siempre es del área de la recreación y del ocio. 
Y es difícil el proceso para que ellos se involucren y logren aterrizar 
toda su área de conocimiento al tema que nosotros estamos 
abordando. El tema de la formación docente en algunos casos es 
complicado. (GF.C.M2.)  
 

Pelo que foi exposto neste tópico, a exigência específica quanto à titulação dos 

docentes não está prevista nos quatro mestrados profissionais, o que é amparado pela 

legislação de cada país. Deste modo, para ser professor dos quatro mestrados 

profissionais pode-se ter somente o título de mestre, o que também é uma diferença do 

mestrado acadêmico realizado no Brasil. 
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9.1 Objetivos das propostas 

 
Considerando os objetivos gerais dos mestrados estudados, aprofundar 

conhecimentos e/ou desenvolver pesquisas é uma meta almejada por todos, como pode 

ser verificado no Quadro 8. 

 
Quadro 8 – Objetivos gerais dos mestrados 

Universidade/País Objetivo(s) geral(is) 

 
Universidad Regional 

Miguel Hidalgo / México 

- Formar profesionales capaces de generar procesos de investigación y diagnóstico 
detectando necesidades sociales en el área de recreación. 
- Dirigir servicios y programas de recreación, considerando los sectores escolar, 
comunitario y turístico. 
 

 
Universidad 

YMCA/México 

El Maestro será capaz de diseñar, organizar, implementar y dirigir programas 
recreativos en diferentes áreas para instituciones privadas o públicas que motiven las 
capacidades recreativas del ser humano y así lograr impulsar el cambio en las 
organizaciones. 
 

Universidad de Costa 
Rica / Costa Rica 

Ofrecer el primer plan de estudios en Costa Rica que prepare profesionales en el 
campo de la recreación. 
 

 
Escuela Politecnica del 

Ejercito (ESPE) / 
Equador 

- Formar profesionales con conocimiento científico e investigativo, capaces de liderar 
los procesos de cambio de los estilos de vida de una sociedad cada vez más 
tecnificada.  
- Presentar nuevas propuestas que logren aportar acciones y posibilidades de 
participación a todos los actores de la población ecuatoriana. 
 

Universidade Federal de 
Minas Gerais/Brasil 

Aprofundar conhecimentos interdisciplinares sobre a temática do lazer em nosso 
contexto. 
 

 

Os objetivos específicos definidos pelas cinco propostas, em contrapartida, 

evidenciam que as particularidades de cada mestrado são encaminhadas em outra 

perspectiva, de modo que aprofundar conhecimentos e/ou realizar pesquisas nem 

sempre é uma prioridade. 

Neste sentido, o Quadro 9 evidencia que a maioria dos mestrados focaliza 

principalmente os conhecimentos que possam qualificar os profissionais para que 

desenvolvam projetos, conduzam programas e prestem serviços recreativos em 

diferentes âmbitos e contextos.  

Os objetivos dos mestrados profissionais desenvolvidos na Costa Rica, no 

Equador e no México contrastam com os objetivos do mestrado acadêmico realizado no 

Brasil. Esta proposta busca qualificar o conhecimento sobre a temática do lazer por 

meio de pesquisas interdisciplinares, da formação de pesquisadores e de docentes para o 

nível superior, da criação/consolidação de grupos de pesquisa, realização de eventos 

científicos, publicações e intercâmbios acadêmicos com instituições brasileiras e 

estrangeiras. 
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Quadro 9 – Objetivos específicos de cada mestrado 

Universidade 
País 

Objetivo(s) específico(s) 

 
Universidad 

Regional Miguel 
Hidalgo / México 

 
- Desarrollar proyectos de recreación en el marco de las políticas sociales ya sean públicas, 
privadas o comerciales. 
- Generar servicios empresariales en el ámbito de la administración del tiempo libre.  

 
 
 
 
 

Universidad 
YMCA/México 

- Elaborar proyectos de recreación administrando la distribución de los recursos. 
- Conducir programas recreativos dentro de las organizaciones. 
- Desarrollar habilidades técnicas y metodológicas para el desarrollo de investigación del 
área de recreación. 
- Implementar servicios de tiempo libre en los ámbitos de recreación turística y laboral. 
- Orientar actividades recreativas. 
- Dominar habilidades directivas que permitan gestionar los proyectos de recreación en 
organizaciones o de manera independiente. 
- Asesorar a instituciones en el diseño de programas recreativos. 
- Planear y dirigir actividades recreativas. 
- Estructurar programas permanentes de recreación con el fin de lograr un alto grado de 
eficiencia en su tiempo de trabajo o tiempo libre.  

 
 
 

Universidad de 
Costa Rica / 
Costa Rica 

- Capacitar profesionales en el campo de la recreación quienes ofrezcan programas 
recreativos que mejoren la calidad de vida de las diferentes poblaciones de costarricenses.  
- Especializar profesionales que puedan desenvolverse en las diferentes áreas de trabajo de la 
recreación, tales como recreación al aire libre, recreación terapéutica, entre otras.  
- Preparar profesionales que eduquen al costarricense a usar provechosamente su tiempo 
libre. 
- Preparar profesionales en recreación quienes aporten a este campo los conocimientos de sus 
estudios de grado.  

 
 
 

Escuela 
Politecnica del 

Ejercito (ESPE) / 
Equador 

- Conocer los orígenes, fundamentos y evolución de la recreación y utilización del tiempo 
libre. 
- Fomentar el  conocimiento científico, la capacidad de análisis y aplicación técnicas para el 
desarrollo  de funciones relacionadas con la planificación, organización, dirección y gestión 
de unidades de desarrollo turístico. 
- Liderar en la utilización del tiempo libre, proyectándose hacia mercados globalizados. 
- Capacitar profesionales para la innovación y creación de nuevos productos, métodos, 
conceptos y técnicas de gestión en las distintas incumbencias de las estructuras formales y no 
formales relacionadas con el tiempo libre y la recreación. 
- Ampliar la posibilidad de inserción laboral en ámbitos no tradicionales.  

 
 

Universidade 
Federal de Minas 

Gerais/Brasil 

- Promover a pesquisa interdisciplinar e a reflexão crítica sobre o lazer em nosso contexto 
- Formar pesquisadores de ponta na produção e difusão do conhecimento sobre o lazer 
- Promover o avanço qualitativo da área, por meio da criação e consolidação de grupos de 
pesquisa, realização de eventos científicos e publicações, em nível nacional e internacional 
- Formar docentes do ensino superior e profissionais que atuam no campo do lazer e áreas 
afins; 
- Favorecer o intercâmbio científico com outros departamentos e instituições; 
- Fomentar o intercâmbio com a comunidade científica internacional, sobretudo na América 
Latina.  

 

Além dos objetivos especificados no Quadro 9, o currículo de alguns dos 

mestrados – principalmente dos mestrados profissionais – revela uma formação que 

valoriza, principalmente, alguns aspectos mais instrumentais e/ou administrativos, algo 

que também os diferencia da proposta curricular do mestrado acadêmico desenvolvido 

no Brasil. Assim, algumas disciplinas obrigatórias parecem contemplar esses aspectos, 



139 
 

revelando uma das tradições que marcam a sistemática da recreação, conforme discutido 

anteriormente. 

Como salientado por E.P1.M1., a Universidad Regional Miguel Hidalgo, no 

México, corresponde a uma “vertiente del desarrollo comunitario, con la educación 

popular, con la cuestión de la educación social”. O currículo deste mestrado apresenta, 

entre outras, algumas disciplinas que parecem tratar de aspectos mais instrumentais da 

recreação, evidenciando algumas de suas características enfatizadas na formação de 

seus mestrandos: 

• Campamentos y excursiones 
• Metodología de grupos operativos 
• Taller de programas de recreación 
• Comunicación recreativa 
 
Considerando a proposta curricular da Universidad YMCA, no México, uma das 

entrevistas destaca que essa vertente mexicana “[...] ha sido muy administrativa [...], 

porque obviamente está encaminada a gente que administre deportivos, administre 

campamentos, administre hoteles.” (E.P1.M1.). Nesse contexto, a proposta curricular 

contempla disciplinas tais como as listadas abaixo:  

• Programación de la recreación al aire libre y la animación turística 
• Formulación y evaluación de proyectos de recreación 
• Administración estratégica y elaboración de proyectos recreativos turísticos 
• Administración de los servicios para el tiempo libre 
• Administración y desarrollo de los recursos financieros y materiales 
• Adaptación e infraestructura de la recreación al aire libre 
 
O currículo da Universidad de Costa Rica também conta com disciplinas que 

sugerem um caráter instrumental para a formação de seus estudantes de pós-graduação 

em recreação:  

• Programación en la Recreación 
• Recreación al Aire Libre 
• Técnicas y análisis de información cualitativa 
• Técnicas y análisis de información cuantitativa 

 
Também foi verificado o mesmo na Escuela Politécnica del Ejército/Equador:  

• Campamento 
• Técnicas de Animación 
• Organización de Actividades Recreativas 
• Informática 
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Obviamente, considerar somente o título das disciplinas não é suficiente, mesmo 

nos casos em que elas possam ser denominadas da mesma maneira. Assim, “habría que 

ver el contenido de los cursos [disciplinas], si se llaman igual para ver si son iguales o 

no.” (GF.C.CR.). Mesmo que os exemplos anteriores se restrinjam à denominação das 

disciplinas, evidenciam a presença de aspectos operativos em quatro propostas de 

formação em recreação estudadas nesta pesquisa. 

Esta constatação se aproxima dos estudos empreendidos na pesquisa 

bibliográfica, evidenciando que muitos saberes preservam a dimensão empírica contida 

na ideia de recreação como atividade ou como um serviço especializado a ser prestado, 

instigando o repensar sobre a relação teoria e prática no contexto dos cinco mestrados 

latino-americanos pesquisados. 

 
 

9.2 Relação teoria e prática 

 
Procurando atribuir uma perspectiva mais ampla a essa discussão, mas, sem 

restringi-la a alguma disciplina em particular, foi perguntado aos entrevistados o que 

eles opinavam sobre a relação teoria e a prática no contexto de cada mestrado. 

Em uma das entrevistas foi identificado que a teoria é importante, mas, seu papel 

é contribuir para colocar em prática aquilo que se aprende. Isso requer um componente 

técnico-metodológico, que funciona como um “andaime” para se pesquisar ou para se 

fazer algo: 

Lo importante es […] ir en la búsqueda de teóricos que nos ayuden a 
saber hacer las cosas. Los alumnos aprendieron a siempre valorar 
una explicación técnica de lo que hacemos. Y esta es una de las 
razones para seguir en una maestría. Que no se puede investigar y no 
se puede hacer si no tienes la metodología. […] también han venido 
emprendedores teóricos, es decir, gente que ha venido no tan solo a 
vender entretenimiento, sino a vender servicios en recreación que 
necesiten un andamiaje.  (E.P2.M2.) 

 

Nessa mesma linha de interpretação, um entrevistado afirma que a teoria precisa 

ser confrontada com a prática: 

Yo siempre a mis alumnos les digo que es muy bonito venir y hablar 
de teoría pero yo los invito a que se enfrenten a la práctica, se 
enfrenten realmente a organizar un evento, se enfrenten realmente a 
organizar a la gente, se enfrenten a ver cuales son sus necesidades, 
para qué tipo de público estás trabajando, donde estás tu trabajando, 
hacia donde va lo que estás trabajando, como lo vas a poder medir, 
costo beneficio, pero también costo satisfacción. (E.EG.M2.) 
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Esses dois depoimentos evidenciam que, na relação entre a teoria e a prática, fica 

subentendida uma ênfase na segunda, o que é configurado principalmente por meio de 

critérios técnico-metodológicos e operacionais. Ou seja, mesmo que seja destacada a 

importância da teoria, acaba sendo salientada a primazia da prática. 

No entanto, essa visão não foi unânime, pois, majoritariamente, os entrevistados 

defendem a unicidade entre teoria e prática: “É obvio que teoria e prática não podem ser 

dissociadas, na medida em que uma influencia na outra. O contexto que a gente estuda 

tem que ser entendido na sua totalidade” (E.P1.B.). 

Procurando associar os dois âmbitos, outro entrevistado explicou: 

 
Lo que digo es que detrás de cada práctica hay una teoría, lo sepamos 
o no. La práctica es importante, pero la práctica sin teoría es caminar 
como un ciego’. (E.P2.E.) 

 
Os esforços para articular teoria e prática na formação dos estudantes de pós-

graduação, por meio de determinadas estratégias, foram ressaltados por alguns 

entrevistados. Seja organizando visitas técnicas a centros recreativos, aplicando 

questionários e entrevistas ou desenvolvendo projetos e investigações de campo. Assim, 

“proponer proyectos, proponer estudios es importante”  (E.EG.CR.). Isso foi 

corroborado pelo professor E.P2.M1., ao explicar que “se dan algunas prácticas como 

ir a centros recreativos y aplicar algunas dinámicas de lo que se va aprendiendo o un 

pequeño proyecto”. 

As reflexões sobre a relação teoria e prática nos remetem às considerações aqui 

realizadas sobre as polarizações e suas implicações tanto no âmbito da formação, quanto 

na intervenção profissional. Nos mestrados estudados, este repensar foi complementado 

com a identificação das principais metodologias didáticas adotadas pelos professores 

para desenvolver as disciplinas e outros conteúdos pedagógicos.  

Os entrevistados da pesquisa forneceram informações interessantes sobre as 

principais metodologias desenvolvidas pelas atividades curriculares que integram a 

formação dos mestrandos, sendo possível constatar uma diversidade de estratégias 

utilizadas em cada contexto: 

Se van haciendo pequeños trabajos de campo. En cierto momento se 
aplican encuestas, se aplican entrevistas. Durante las materias de 
metodología de la investigación, que son tres, se ven cada uno de los 
tipos de investigación […] . (E.P2.M1.) 
 



142 
 

Se trabaja mucho con estudios de casos, se hacen investigaciones de 
campo también en algunas de las materias. (E.C.M2.) 
 
[...] vemos toda la teoría, estudios de casos. (E.C.CR.) 
 
En recreación y tiempo libre las cosas no son muy cerradas. Hay la 
posibilidad de que el alumno cree mucho y que desarrolle por ejemplo 
una empresa que nunca se ha escuchado o actividades que en 
realidad no son muy comunes. (E.P1.E.) 
 

No levantamento de informações que foi efetuado junto aos coordenadores, por 

sua vez, foram salientadas as estratégias que estão dispostas no Quadro 10. 

 
Quadro 10 – Metodologias empregadas 

 
Universidade/País 

 
Metodologias utilizadas pelas disciplinas que compõem o currículo do mestrado 

 
 

Universidad Regional 
Miguel Hidalgo / México 

 
Plan de trabajo de la materia; Guía de evaluación; Guía de medios y recursos 
didácticos; Bibliografía, memoria y antología bibliográfica.  

Universidad 
YMCA/México 

 
Debate, discusión grupal, demostración de procedimientos, estudios de caso.  

 
 
 

Universidad de Costa 
Rica / Costa Rica 

 
La mayoría de los cursos son teórico-prácticos y se caracterizan por incluir una 
práctica supervisada de campo en alguna institución pública o empresa privada 
durante tres semanas del cuatrimestre (cada cuatrimestre consta de 14 semanas). Para 
ello, la población estudiantil recibirá clases durante nueve semanas -al inicio del 
cuatrimestre- para cubrir los contenidos del curso, y luego realizará la práctica de 
campo. Durante las 2 últimas semanas de clases, el estudiantado volverá a clases a 
exponer y a compartir sus experiencias con sus compañeros y profesor o profesora, y a 
concluir con otras actividades de cada curso.  

Escuela Politecnica del 
Ejercito (ESPE) / 

Equador 

 
Conferencia magistral, co-participación, utilización de nuevas TICS [tecnologías de la 
información y comunicación], lectura, extensión universitaria.  

Universidade Federal de 
Minas Gerais/Brasil 

 
Aulas expositivas, seminários, grupos de discussão, debates de textos escritos e de 
materiais audiovisuais, estudos dirigidos e trabalhos de campo.  

 

No caso do Brasil, o foco é direcionado para grupos de estudo e de pesquisa, 

sendo este tipo de estratégia considerada de suma importância para a produção de 

conhecimento: “Eu acho a existência dos grupos de estudos algo central, fantástico, 

então eu defendo o grupo de estudo como o lócus da produção do conhecimento” 

(E.P2.B.). Outra possibilidade citada por este mesmo entrevistado é a constituição de 

grupos de estudo voltados para as orientações coletivas, permitindo “aprofundar em 

abordagens teóricas que ajudam a dar profundidade maior em determinado universo de 

conhecimento.’’ 
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Mesmo havendo esforços para inter-relacionar teoria e prática, alguns 

entrevistados estão cientes da pouca articulação desenvolvida no mestrado ao qual se 

vinculam. Este aspecto foi salientado por E.C.CR., ao explicar que no mestrado da 

Costa Rica a teoria e a prática são vistas simultaneamente, mas, a sinergia dos termos 

precisa ser aprimorada. Nessa perspectiva, ‘‘[…] vemos en la teoría lo que vamos 

viendo en la práctica. Pero falta más, falta más, falta más.’’ 

Este entendimento foi compartilhado por um dos entrevistados mexicanos, 

quando esclarece: ‘‘Eso es donde nos falta muchísimo más.’’ (E.P1.M1.) Um dos 

entrevistados brasileiros também considera que há uma carência em diversificar e 

aprofundar as metodologias teórico-práticas aplicadas no programa: ‘‘Eu acho que o 

nosso mestrado ainda precisa, digamos, crescer muito, ampliar muito as suas 

possibilidades neste campo.’’ (E.C.B.) 

Outras dificuldades foram percebidas, pelos entrevistados, no contexto de cada 

mestrado. O professor E.P2.B. relata que muitos candidatos procuram o mestrado 

considerando uma lógica mais técnico-profissionalizante, o que não condiz com os 

objetivos da proposta formativa desenvolvida no Brasil. Conforme afirma esse 

professor, esses candidatos pensam: ‘‘esse mestrado vai me possibilitar voltar para o 

mercado de trabalho com uma formação melhor.’’  

Também foi mencionado por alguns entrevistados brasileiros que existe uma 

dificuldade de se visualizar a “prática” em um mestrado que tem um caráter “teórico” 

por ser acadêmico. Entretanto, foi salientado que os conhecimentos sistematizados neste 

mestrado representam: 

[...] uma teoria extremamente constituída como prática, então eu sinto 
que a nossa produção teórica, que não faz essa dissociação teoria e 
prática neste sentido, é uma produção de conhecimento marcada pela 
empiria, seja pela lógica de etnografia, seja pela lógica do trabalho de 
campo. Produzir conhecimento teórico nesse mestrado tem sido 
estabelecer um diálogo com a prática social, seja ela política, seja ela 
cultural, seja ela de intervenção profissional, então é esta que é a 
marca, é um mestrado extremamente teórico, mas uma teoria que se 
reconhece como prática social. (E.P2.B.)  

 
Essa diferença pode estar associada com as tradições que marcam os saberes 

sobre a temática geralmente difundidos na América Latina, segundo os quais a 

recreação/recreación é (supostamente) mais “prática”, enquanto o lazer/ocio é 

(supostamente) mais “teórico”. Isso foi percebido por um dos participantes do grupo 

focal quando pontuou que uma diferença entre as cinco propostas “está relacionada com 
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a denominação dos mestrados (lazer, recreación, tiempo libre), o que acaba conferindo 

uma diferença na abordagem de cada programa.” (GF.C.B.) 

Desse modo, uma peculiaridade do mestrado acadêmico aqui estudado é o fato 

de seu currículo priorizar estudos e pesquisas interdisciplinares que envolvem aspectos 

sociológicos, culturais, pedagógicos, psicológicos e políticos, entre outros, que 

concebem o lazer como uma prática social. Essa característica foi recorrente entre os 

entrevistados brasileiros e contrastou com depoimentos de entrevistados vinculados aos 

mestrados profissionais, que, muitas vezes, associam a prática da recreação com 

aspectos técnico-operativos. 

Ao serem convidados a dialogar sobre esses aspectos, os participantes do grupo 

focal estabeleceram um interessante intercâmbio de idéias. Algumas dessas 

considerações são apresentadas a seguir, revelando a preocupação do grupo com um 

grande desafio a ser vencido: superar a tradição técnico-operativa que marca a recreação 

na América Latina. 

[...] cuando se acercaban las personas o los candidatos a la maestría 
muchos pensaban: vamos a aprender esto, vamos a hacer esto. 
Entonces ahí se les explica que en realidad no se trata de formar 
técnicos operativos, y en mis palabras les decía: para hacer eso no se 
necesita una maestría. Pero a la vez ellos argumentan que nos dicen 
que esto es recreación pero nos tienen solo en el aula estudiando o 
nos mandan a hacer trabajo todo el tiempo, lo cual crea mucho 
conflictos para ellos. (GF.C.E.) 
 

Foi também mencionado que, em alguns casos, não é somente o estudante que 

tem a expectativa de que a formação priorize aspectos técnico-instrumentais. Alguns 

professores do mestrado também enfatizam este enfoque, o que de acordo com o relato 

que se segue é bastante problemático. 

 
El estudiante no va para ser investigador, va para aprender algo en 
su forma de trabajo operativo. [...] es muy común que como su 
construcción es en el patio no requiere jamás abrir un libro, eso es 
solo técnica. Se supone que va a la maestría entonces a aprender más 
técnica o a perfeccionar su técnica. Y cuando se da cuenta que no es 
así, hay una responsabilidad nuestra: el insistirle en el trabajo de 
investigación a través de los propios profesores. No es el caso aquí el 
hacer pasos prácticos y hacerlos cantar o ponerse de pie y hacer 
ejercicios, porque el alumno no quiere dejar su carga práctica del 
patio y si se encuentra con un profesor de maestría que les permita 
hacer esto, ¿Porqué? Porque ellos no están acostumbrados a estar 
sentados 10 horas en sesiones de trabajo. Entonces esa cuestión ahí 
es un punto o inclusive he tenido que hablar con algunos profesores y 
decirles: maestro, su contenido lo está llevando muy práctico, tiene 
que entrar más a la teoría. Segunda oportunidad, segunda llamada de 
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atención nuestra es una oportunidad, porque ya a la tercera ya no 
está el profesor. Su contratación, como es por hora y a honorarios, ya 
no se le contrata porque no quiere el profesor dejar de ser un ser 
práctico, porque va con todos los suplementos para que todo el 
mundo se relaje y se divierta. (GF.C.M1.) 
 

Outros participantes do grupo focal também chamaram a atenção para a 

importância de não reduzir a prática à dimensão técnica, pois, isso não representa a 

finalidade de um mestrado. 

 
Não existe uma teoria sem uma relação com uma prática. Inclusive na 
pesquisa, porque você investiga os contextos, o cotidiano. Então, 
nesse sentido, acho que não há um rompimento entre teoria e prática. 
Prefiro pensar que estamos trabalhando com essas duas coisas 
interligadas, apesar de se você olhar de fora, se perceber uma ênfase 
na discussão e construção teórica do campo, pode achar que este 
talvez seja nosso objetivo maior aqui. A prática não se desvincula, 
mas não é qualquer prática, não é a prática a partir da dimensão 
técnica. Porque essa prática da dimensão técnica, no meu ponto de 
vista, vai ser trabalhada nos níveis anteriores, na graduação, nos 
cursos técnicos. […] no nível de pós-graduação, eu penso que essa 
dimensão técnica, não é que ela seja secundária, mas ela já não é o 
objetivo primordial deste nível.  (GF.C.B.) 
 

Seguindo essa perspectiva, foi ainda destacado que o mestrado envolve análise e 

pesquisa, o que tem sido esclarecido junto aos interessados desde o momento das 

entrevistas que integram o processo seletivo. 

 
[…] creo que ahora se está con una propia visión, una propia 
visualización del candidato que se quiere inscribir al postgrado 
diferente. Porque ya no es la concepción de juego de práctica. De 
hecho, pues, ya nuestras materias son más de contenidos teóricos que 
prácticos. Y eso se les dice desde un inicio a los postulantes en las 
entrevistas. No vamos a salir de campamento. O sea, el trabajo es 
teórico, es de análisis, es de investigación y eso es lo que les 
mencionamos ahora.  (GF.C.M2.) 
 

Estas considerações indicam a importância de abordar, também, alguns aspectos 

relacionados à pesquisa, aos trabalhos finais dos mestrandos e à eficiência terminal, 

buscando identificar similaridades e diferenças entre as propostas de pós-graduação aqui 

estudadas, como será tratado na sequência. 
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9.3 A pesquisa, o trabalho final e a titulação nos mestrados 

 

A pesquisa bibliográfica evidenciou que ainda falta uma tradição de pesquisa 

sobre a recreação na América Latina. Considerando a realidade da pós-graduação 

mexicana, por exemplo, Aguilar (2011) salienta ser escasso o interesse dos mestrandos 

em se dedicar à pesquisa, pois, como visto anteriormente, ela é considerada apenas uma 

“opção” para os interessados e isso é respaldado pela própria legislação que rege os 

cursos nesse país. Isso, segundo a autora, tem gerado sérios problemas: 

1 - Producción bibliográfica. La producción de libros o la edición de 
artículo en revistas científicas indexadas es poca, por no decir casi 
nula. Esto se debe a la escasa cultura que se tiene sobre escribir y al 
poco interés en publicar. La producción que existe se reduce a 
ensayos y a revisión de otros autores del área. Es decir, no existe 
producción científica, ni reporte de investigaciones.  

2 - Sin vocación científica y poco interés por los especialistas del 
área por continuar sus estudios de posgrado, se refiere al hecho de 
que los egresados de las licenciaturas relacionadas con el tema, no 
ingresan a las maestrías del área. Los interesados son los profesores 
de Educación Física, quienes representan más del 80% de los que 
estudian Maestría en Recreación y Tiempo Libre. Para los profesores 
de Educación Física, la maestría será la primera vez en que se 
acerquen al tema y en muchos casos la única ocasión en que estudien 
la Recreación y el Tiempo Libre.  

3 - Los paradigmas en la investigación y en el Tiempo Libre, Ocio y 
Recreación. Más del 95% de las investigaciones que se han hecho en 
el posgrado utilizan el enfoque cuantitativo de investigación, herencia 
de nuestra formación positivista, existe una tendencia marcada hacia 
lo medible y cuantificable, por lo que son raras las propuestas 
cualitativas. Lo cuantitativo y cualitativo son miradas 
complementarias y siempre beneficiosas al acercarnos a lo social de 
la mejor manera y modo posible. (Aguilar, 2011, p.197)  
 

Como se sabe, por meio da pesquisa é possível produzir conhecimento novo, que 

seja capaz de promover avanços qualitatitos sobre uma determinada temática. A 

presente investigação, por meio das entrevistas e do grupo focal, indicou que a escassez 

de pesquisas é uma fragilidade que marca não somente a maioria dos mestrados 

estudados, mas a região latino-americana de uma forma geral. Esse problema é 

agravado pela falta de tradição em pesquisar visando sistematizar novos conhecimentos 

contextualizados e críticos. 

Tal desafio é fundamental para o próprio desenvolvimento do trabalho final dos 

mestrandos. No levantamento de informações sobre cada mestrado, efetuado junto aos 

seus respectivos coordenadores, foram esclarecidos quais são os formatos desses 
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trabalhos e quem são os responsáveis pela sua avaliação e aprovação. Estas informações 

foram dispostas nos Quadros 11 e 12. 

 
Quadro 11 – Características do Trabalho final 

 
Universidade/País 

 
Tipo de trabalho final para concluir o mestrado  

 
Universidad Regional 

Miguel Hidalgo / México 

Es la realización de una investigación que el alumno realiza con la asesoría de un 
profesor de la plantilla académica. Esta investigación puede ser respuesta a un 
planteamiento instittucional (aplicada) o (pura) según sea el interés del alumno, 
eligiendo modelo cualitativo o cuantitativo. Puede ser realizado en grupo. 

Universidad 
YMCA/México 

 
Não informado. 
 

 
Universidad de Costa 

Rica / Costa Rica 

Es una tesis de Maestría Académica. Es el trabajo que debe presentar cada estudiante 
al final de su carrera para graduarse. Debe basarse en la aplicación de teorías, 
modelos o premisas estudiadas en la maestría. El nombre correcto es Trabajo Final de 
Investigación Aplicada (TFIA). 

 
Escuela Politecnica del 

Ejercito (ESPE) / 
Equador 

 
Basado en la normas APA. El trabajo final es una tesis de investigación por lo general 
de intervención social y gerencial por las características del programa. 
 

 
 

Universidade Federal de 
Minas Gerais/Brasil 

Consiste em um trabalho de Dissertação desenvolvido individualmente pelo mestrando 
com o auxílio de seu orientador. É uma produção escrita decorrente de atividade 
investigativa. Envolve problematização e precisa ter objetivos claros e bem definidos, 
sistematização metodológica, aprofundamento bibliográfico sobre o tema escolhido e 
consistência analítica, com potencial para contribuir com o avanço de conhecimentos 
sobre a temática do lazer. Requer uma defesa pública para ser aprovado. 

 

O Quadro 11 revela que são distintas as características do trabalho final e, o 

Quadro 12, indica que a composição das comissões encarregadas de avaliá-lo também é 

diferente em cada instituição. 

 
Quadro 12 – Responsáveis pela avaliação 

 
Universidade/País 

 
Responsáveis pela avaliação do Trabalho final  

 
 

Universidad Regional Miguel 
Hidalgo / México 

Directora del programa de Investigación y Comité evaluador (Catedráticos del 
programa). 

Universidad YMCA/México Não informado. 

 
Universidad de Costa Rica / 

Costa Rica 

Lo evalúa y aprueba una comisión compuesta por cinco personas. El Comité 
asesor del estudiante, compuesto por profesor o profesora guía y dos personas 
lectoras. Además, la persona coordinadora de la Maestría o su representante y la 
Decana o Decano del Sistema de Estudios de Posgrado o su representante. 

 
Escuela Politecnica del 

Ejercito (ESPE) / Equador 

El coordinador revisa e informa sobre la tesis al Consejo de Departamento el que 
aprueba y designa un Director (con la sugerencia de la coordinación). Una vez que 
el director aprueba, pasa a ser revisado por el Profesor Oponente y si éste último 
aprueba se fija fecha para la disertación pública con un tribunal: Director, 
Profesor Oponente, Coordinador, Secretaria Académica. 

 
 

Universidade Federal de 
Minas Gerais/Brasil 

É formada uma comissão para avaliar cada dissertação, constituída por professores 
portadores de título de doutor, com três membros titulares (o orientador do 
trabalho, um professor da universidade e um professor de outra instituição) e dois 
membros suplentes (um professor da universidade e um professor de outra 
instituição). Somente os membros titulares compõem a comissão avaliadora da 
defesa de dissertação, podendo ocorrer substituição por seu respectivo suplente em 
caso de necessidade. 
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No Quadro 12 foi verificado, ainda, que em três propostas o próprio coordenador 

do mestrado participa de todas as comissões avaliadoras, o que certamente deve gerar 

uma sobrecarga adicional de atividades para o dirigente desses programas. 

Ao dialogar sobre o trabalho final, a falta de uma “cultura de pesquisa” foi 

destacada pelos participantes do grupo focal como um problema que gera impactos 

negativos no mestrado, pois, ainda é grande a dificuldade dos mestrandos se titularem. 

Isso ocorre porque eles precisam, necessariamente, desenvolver o trabalho final com o 

auxílio de um professor orientador que tenha experiência no tema escolhido, defendê-lo 

publicamente perante um comitê e obter a aprovação, o que representa uma condição 

sine qua non para que consigam concluir o mestrado, como será discutido na sequência. 

O Quadro 12 apresenta o número de estudantes que foram titulados no período 

de três anos que antecedeu a coleta de dados – levando-se em consideração, portanto, o 

período de março de 2008 a março de 2011, quando foram realizadas as últimas 

entrevistas. 

As informações contidas no Quadro 12 revelam a existência de dificuldades em 

termos de eficiência terminal na maioria dos mestrados, de modo que o nível de 

titulação identificado no período foi baixo em vários países. 

 
Quadro 13 – Número de titulados no período 2008-2011 

PAÍS MEXICO COSTA 
RICA 

EQUADOR BRASIL 

 
Universidade 

 

Universidad 
Regional 

Miguel Hidalgo  

Universidad 
YMCA 

Universidad 
de Costa Rica 

Escuela Politecnica 
del Ejercito (ESPE) 

Universidade 
Federal de 

Minas Gerais 

Número de 
titulados nos 

últimos 3 anos 
(março 2008 / 
março 2011) 

70 
 

0 
(Estamos 
diseñando 

esquemas de 
seminarios de 
titulación que 
están dando 
resultados, 
tenemos en 
cierre de 

titulación un 
grupo de 30 
egresados) 

3  
 

(Más de dos 
estudiantes 

están en 
proceso para 
el trámite de 
graduación) 

 
 
 
 
 
0 
 

29 
 
 

 

No caso do mestrado do Brasil, foram titulados 29 mestrandos no período de 

março de 2008 a março de 2011, entre o total de 40 estudantes que haviam ingressado 

no programa nas três primeiras turmas (2007, 2008 e 2009). Até o mês de junho de 

2011, 38 desse total se titularam, sendo verificadas duas desistências.  
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Apesar de terem sido titulados 70 mestrandos pela URMH no período 

compreendido entre março de 2008 a março de 2011, foi salientado no grupo focal que 

o índice de titulação nessa universidade também é preocupante. Além disso, de acordo 

com o levantamento feito por Aguilar (2011), durante 11 anos ingressaram 12 turmas, 

das quais os mestrandos de 10 dessas turmas já eram considerados egresados (porque 

cumpriram e foram aprovados em todas as disciplinas) e, assim, estavam em condições 

de se titular. A autora não mencionou quantos mestrandos foram admitidos pela URMH 

no período englobado por sua avaliação, mas, verificou os seguintes resultados: Dos 389 

egresados, 210 não se titularam, sendo que apenas 179 (menos da metade) foram 

formados no período. 

Os coordenadores dos mestrados que ainda não registravam nenhuma titulação 

até o momento em que as entrevistas foram realizadas (março/abril de 2011) afirmaram, 

no grupo focal (outubro/2011), que alguns estudantes já haviam se titulado ou estavam 

em processo de concluir o trabalho final. Neste momento coletivo da pesquisa, os 

participantes do grupo focal puderam conversar um pouco mais sobre essa questão. 

Foram salientadas algumas peculiaridades que marcam cada uma das propostas 

estudadas, as quais estão intimamente relacionadas com a importância que a pesquisa 

assume no mestrado e também com o papel determinante da orientação de um professor 

guia ou tutor dos trabalhos: 

 
Porque hay problemas para terminar. No tenemos un sistema de 
metodología de la investigación, no tenemos una cultura de la 
investigación. Por eso es que nuestros países, en la investigación, 
estan muy bajos. […]  La experiencia que tenemos es que, por 
ejemplo, les ponían directores de las tesis de investigación a 
pedagogos que no conocían nada de la recreación. Al no conocer 
nada del tiempo libre, ni del ocio, entonces decían: está mal, está mal, 
y a todo se negaban. Así el tema es el sistema de metodología de la 
investigación, la persona dedicada a la investigación y la finalización 
o el tiempo dedicado a la investigación. No tenemos financiamiento 
apropiado para las investigaciones y no tenemos el tiempo necesario 
para las investigaciones. (GF.C.E.) 

 
Hay tres cosas: Una es que si el profesor tutor no se empata con el 
tema y no se empata con el estudiante, no le puede ayudar. Otra cosa 
es el tema. A veces el estudiante escoge un tema que no 
necesariamente el estudiante quería desarrollar. Yo le dije a todos: 
tiene que escoger un tema que usted lo sienta que quiere desarrollar. 
Porque si usted tiene un tema que lo siente, usted se la va a jugar por 
hacerlo. Y la otra cosa es la facilidad administrativa. Por ejemplo una 
alumna va a investigar el tema de recreación laboral a un ministerio 
con gerentes y uno de ellos le dijo: si usted hace esto como nos dijo y 
en el tiempo que nos indicó, lo más probable es que le saquemos la 
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plaza (la contratemos). Entonces le crearon una oportunidad, pero 
después le dijeron que las 15 personas con quienes iba a hacer la 
investigación ya no podían. (GF.C.CR.) 
 
En México la eficiencia terminal se considera a los egresados en 
cuanto al porcentaje de titulación. La eficiencia es si el 100% lo 
logra, o cual es el porcentaje de titulados. Y esa eficiencia es diferente 
en cada curso, porcentaje altos, medio y bajos, y hay un punto en 
común que es la investigación por tesis, pero otras opciones existen. 
Sin dejar la investigación en equipo se pueden dedicarse a un trabajo 
o a proyectos rectores que dirige un profesor al que se suman o 
inscriben los alumnos. Son opciones para alcanzar la eficiencia 
terminal desde nuestra universidad. (GF.C.M1.) 
 

Considerando a realidade mexicana, outro entrave para a titulação dos 

mestrandos relaciona-se com a possibilidade de conseguir uma progressão profissional 

na carreira do magistério quando todas as disciplinas do mestrado são cumpridas, antes 

mesmo que a titulação seja obtida. Essa promoção no plano de carreira gera um 

aumento no salário dos alunos-professores (em geral, são professores de educação 

física) e, muitas vezes, alguns mestrandos estão interessados na “[…] necesidad de 

estudiar por la cuestión de escalafón, que se da mucho aquí, de poder subir un nivel 

más como docente de la Secretaría de Educación Pública.”  (E.P2.M1.). Assim, muitos 

não se empenham por concluir o mestrado e obter o título de mestre, o que envolve 

necessariamente a realização de um trabalho final e implica um custo financeiro 

adicional para os estudantes. 

 
Otro problema es la parte de la investigación terminal. […] Los 
costos de titulación pueden ser 15 mil a 20 mil pesos mexicanos que el 
alumno va pagando en el trabajo final… al final si recibo un mejor 
sueldo [mismo sin la titulación], ahí me quedo. Una parte importante 
es reunir ese dinero a parte de lo que ya se pagó por los años de 
estudio. (GF.C.M2.) 
 
En los alumnos que estudian una maestría su interés está en un 
asenso laboral, su interés está en ganar puntos, en ganar más. Pero 
no tienen una construcción metodológica de curiosear, de indagar 
preliminarmente que es lo que quieren hacer. Se batalla mucho en la 
cuestión de esa construcción positiva que el estudiante de maestría 
desarrolle y se insiste. Se insiste porque cuando el estudiante 
preguntaba ¿Y hay titulados? Pues yo les decía las primeras veces, les 
decía: pues mira tenemos dificultad, queremos hacer esto, queremos 
hacer esto otro. Y yo decía pues como es posible. Y él se inscribía y 
terminaba y pasaba a ser de las filas que se dan cuenta que no se 
hace investigación. Entonces yo les decía que si a ustedes no les 
interesa la eficiencia terminal y no va ser porque tengan el título 
colgado, sino por lo que ustedes están eligiendo, que el eje del 
postgrado es la investigación. Acá cuando crecí me acuerdo que a los 
libros de investigación de la secundaria les decían las  famosas fugas 
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de cerebros de México, que los pocos investigadores de México ¿A 
dónde se iban? Corrían para Estados Unidos, porque era una 
cuestión de que no teníamos esa cultura, yo insisto ahí. Que un primer 
lugar para un estudiante de maestría está su asenso laboral. 
(GF.C.M1.) 
 

A eficiência terminal é avaliada, entre outros aspectos, pelo índice de titulação 

dos estudantes matriculados em cada turma. Sem a intenção de concluir o mestrado, os 

estudantes acabam comprometendo a eficiência terminal do programa, negligenciando a 

relevância de finalizar esta etapa tão importante de sua formação. Na maioria das vezes, 

o que acaba pesando mais para o estudante que trabalha como professor do magistério é 

a possibilidade de ascender laboralmente após ter sido aprovado em todas as disciplinas, 

o que o permite ser considerado egresado. Em uma das entrevistas foi explicado como 

ocorre este processo: 

En México existe la carrera magisterial por escalafón. No sé si en 
Brasil existe algo igual. Consiste en que los profesores ganan puntos 
en base a sus estudios cursados y esto convierte en aumento de su 
sueldo. Entonces se da mucho que existen personas que estudian las 
maestrías para obtener mayor puntaje, no solo aquí, esto es en todo 
México. Entonces ellos son una pesadilla, son los que quieren 
excelentes calificaciones, los que no quieren hacer mucho. El 
escalafón se crea con muy buena intensión para ayudar a la gente 
para seguir estudiando. Pero después se revirtió. La gente nada más 
estudia para ganar más, no estudia para saber más, no estudia para 
madurar su mente y su constructo. Entonces imagina gente que viene 
porque cree que se lo merece y va a terminar muy bien. Entonces, 
como muchas otras universidades tienen este problema. O sea no es 
un problema de la Universidad YMCA. Lo que pasó es que a nosotros 
nos llamó mucho la gente de educación física. Entonces muchas 
personas nunca se van a titular, porque no les preocupa titularse. 
Pero hay que tenerlo muy claro. O sea no podemos decirlo. A lo 
menos no funciona. No funciona, pero uno tenemos carrera 
magisterial, eso que determina gente que estudia pero que nunca se 
va a titular. A diferencia de otros que si les ocupa y les preocupa. 
(E.P2.M2.) 
 

A dificuldade de titulação também vem ocorrendo no Equador, mas, por razões 

diferentes daquelas que foram relatadas anteriormente: 

 
Tenemos tres promociones y a penas tenemos cuatro graduados. Lo 
cual no quiere decir que sea ineficiente el programa, pero es 
inadecuado. Entonces se están tomando estrategias porque hemos 
tenido dificultades más bien en el tipo burocrático y administrativo. 
Entonces como conversamos hace un rato, en las maestrías de México 
a pesar de llevar tantos años también tienen la misma dificultad 
común por la parte administrativa y porque te exigen idioma 
extranjero. Entre otras razones esto explica el bajo nivel de titulación. 
No tenemos el número de titulados de acuerdo… no es el 100%. […] 
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En Ecuador con 75 % de sus créditos cumplidos el estudiante puede 
ya presentar su tema de tesis y para eso ya ha recibido metodología 
de la investigación y todo eso… tiene tiempo de hasta 2 años para 
después de egresado podrá hacer su tesis. (GF.C.E.) 

 
Me resulta contradictorio el que se diga que la gente estudia la 
maestría para tener un asenso laboral y no terminarla. Entonces es 
contradictorio el que como yo asiendo en mi espacio laboral si no 
presento el título de que di concluí esa maestría. Esto también 
comenzó a ocurrir en Ecuador y ocurre. […]  Lo que queremos es que 
se titulen. De otra forma no vamos a conseguir nunca titulados o el 
nivel de titulados que queremos. (GF.C.E.) 

 
O problema da evasão de estudantes não foi identificado no mestrado do Brasil, 

como indicado no seguinte relato: “Entre todos os mestrandos que entraram do início 

até agora [...], tivemos somente duas desistências. […] porque os alunos [desistentes] 

entenderam que não queriam fazer uma opção acadêmica.” (GF.C.B.). Os demais 

participantes do grupo focal perguntaram qual era a “receita” para isso. A resposta foi: 

“Há um compromisso por parte dos alunos e um comprometimento por parte dos 

orientadores. É grande a vontade e o empenho de todos para que as conclusões 

aconteçam.” (GF.C.B.) 

De toda forma, a pesquisa documental e as entrevistas indicaram algumas das 

possíveis razões que podem estar colaborando com a eficiência terminal do mestrado do 

Brasil, tais como: 

 
• O fato de não ser necessário um número mínimo de alunos para compor uma 

nova turma. 

• A exigência de que o candidato apresente um projeto de pesquisa no momento 
em que se inscreve no proceso seletivo, o que deixa mais claro o seu interesse de 
estudo antes de ingressar no programa e permite ao corpo docente verificar quais 
professores têm disponibilidade e interesse para orientar aquele trabalho. 

• A definição do orientador e o início do processo de orientação desde o momento 
que o mestrando se matricula. 

• A possibilidade de concessão de bolsas para que alguns estudantes possam se 
dedicar prioritariamente à sua formação no mestrado. 

• O desenvolvimento contínuo da pesquisa nos dois anos de formação, e não 
somente depois de cumpridas as disciplinas. 

• A participação de mestrandos e professores em grupos de estudos e pesquisas. 

• O fato dos professores trabalharem em tempo integral na universidade e já terem 
experiência com orientação e pesquisa. 
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• A possibilidade dos mestrandos cursarem disciplinas em outros programas de 
pós-graduação da universidade, o que permite um aprofundamento maior em 
áreas de interesse do estudante ou em temáticas não contempladas pelo currículo 
do mestrado, o que propicia mais fundamentos para a realização de pesquisas 
interdisciplinares. 

• O envolvimento de estudantes e professores do mestrado em eventos 
acadêmicos, buscando apresentar trabalhos e publicar textos. 

Essas características, em geral, são peculiares aos programas que integram o 

sistema de pós-graduação vigente no Brasil – o qual tem critérios rígidos de avaliação 

anual e trienal que, se não forem cumpridas, inviabilizam a continuidade da proposta. 

Estes níveis de exigência demonstram características que podem ser consideradas 

produtivistas e inacessíveis para muitas pessoas interessadas em ingressar na pós-

graduação, o que também precisa ser repensado pela pós-graduação brasileira. 

Ao problematizar a questão da evasão universitária e também dos índices muito 

elevados de titulação, as palavras de Follari (2008) constituem uma importante 

advertência: 

[...] cuanto más abierto es el ingreso, mayor será el porcentaje de 
deserción. Por ello, suponer que un bajo porcentaje de deserción es 
um índice valioso em sí mismo, es sostener uma noción elitista de la 
educación (y hacerlo solapadamente). Lo cual no significa que a 
mayor deserción, mejor estamos: creo que podría establecerse 
critérios de selección para el ingreso a la universidad que no fueran 
fuertemente restrictivos, a la vez que se debiera acompañar más a los 
alumnos durante el desarrollo de sus respectivos estúdios. (Follari, 
2008, p.2) 
 

Certamente, o êxito em termos de titulação, no mestrado do Brasil, também é 

acompanhado de muitos problemas, tais como as pressões para que os mestrandos 

desenvolvam a pesquisa dentro do tempo máximo de 24 meses com o nível de qualidade 

requerido, as dificuldades de conciliar as responsabilidades profissionais e pessoais de 

cada aluno e de cada professor com as demandas do mestrado, o produtivismo que 

marca a pós-graduação, entre outros, como foi abordado no tópico que discorreu sobre 

os sistemas de pós-graduação dos quatro países estudados. 

Outro aspecto a ser considerado, neste processo, diz respeito às possibilidades de 

inserção profissional e de desenvolvimento laboral dos egressos dos mestrados. Embora 

todas as cinco propostas indiquem que o campo de atuação para os mestres formados 

engloba o setor público, o privado e o chamado terceiro setor, de acordo com os 

entrevistados, as possibilidades de inserção nesses campos são distintas. 
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9.4 Perspectivas de inserção profissional 

 
As temáticas da inserção laboral e do desenvolvimento profissional são amplas e 

envolvem múltiplos aspectos. Chamou a atenção o fato da bibliografia sobre este 

assunto ser escassa, apesar da relevância que possui. 

Sabe-se que o desenvolvimento profissional não acontece exclusivamente nas 

universidades, pois, há muitas outras esferas da vida social que possibilitam estes 

significativos processos, entre as quais o mundo do trabalho é uma das mais 

importantes. Com isso, não se desconsidera o relevante papel que as instituições formais 

de ensino assumem neste contexto, mas, se reconhece que este processo é realizado e 

enriquecido com muitas outras experiências, as quais são vividas pelos sujeitos em 

distintos âmbitos. 

A perspectiva de que um profissional titulado consiga desenvolver suas 

capacidades e talentos sociais e pessoais, e que ao mesmo tempo se insira no mundo do 

trabalho – seja por meio de um emprego formal ou mediante uma atividade profissional 

independente – representa uns dos objetivos básicos de toda proposta de formação 

universitária. Ou seja, ao tratar da inserção laboral, se aborda algo inerente ao processo 

de formação e desenvolvimento profissional, pois, a maioria das pessoas estuda uma 

carreira universitária e depois busca uma pós-graduação para conseguir melhores 

possibilidades de trabalho. 

Como destacam Brunner et al (1995), as instituições de educação superior 

formam pessoas que, ao conquistarem um grau ou título profissional, se incorporam ao 

mercado laboral com a expectativa de receber uma retribuição que não seria possível de 

ser obtida caso não possuíssem um certificado educacional. Segundo os autores, a 

rentabilidade dos certificados de educação superior segue sendo alta na América Latina, 

o que explica, em parte, a forte atração que os estudos universitários exercem na 

população em geral, como uma via de acesso a uma vida melhor. 

Sendo assim, para a maioria dos entrevistados o sucesso dos mestrandos na vida 

profissional está ligado ao sucesso laboral, conforme indicado nos depoimentos que se 

seguem. Nesse sentido, frente à pergunta sobre as perspectivas de inserção laboral e 

desenvolvimento profissional para os titulados em cada mestrado, as respostas dos 

entrevistados evidenciam alguns desafios em relação a este tema. 

 
Máster en recreación ¿Qué es eso? […]  Estamos trabajando en esa 
área para que se sepa que esa gente que salió máster en recreación 
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tiene capacidad para sumar programas de recreación, etc., 
planificación en las empresas y que podría ayudarles. Pero si la hay, 
o sea la hay, es cuestión de que alguien esté interesado. Por ejemplo 
un muchacho se metió en el ministerio del trabajo, comenzó a 
trabajar ahí y creó su propia plaza en recreación. (E.C.CR.) 
 
A maior dificuldade que eu vejo, na verdade, é em relação com esta 
questão do campo de trabalho para aqueles que estão se formando. 
Isso pra mim é um perigo, porque se eles não forem absorvidos, as 
pessoas não vão querer mais fazer este curso, então esta é minha 
grande preocupação. (E.P1.B.) 
 
Eu acho que este é um grande problema nosso, na verdade assim, este 
é o primeiro curso de mestrado em Lazer no país, na medida em que a 
gente tem como objetivo formar profissionais para atuar na docência 
de ensino superior, isso ao mesmo tempo não vem acontecendo com 
tanta facilidade [...] nós estamos cavando um espaço de inserção para 
o nosso egresso no mercado de trabalho e cavar um espaço. Vai ser 
isso, vai ser uma luta contínua. Por outro lado, alguns concursos já 
abriram inscrição para mestres em Lazer. (E.C.B.) 

Paralelamente, também se percebe um otimismo ao saber que, por ser um campo 

de atuação profissional relativamente novo, este também está gerando uma área de 

trabalho emergente e que pode abrir oportunidades para o desenvolvimento profissional 

dos titulados, e também para sua inserção laboral no mercado do trabalho. 

Como la carrera es nueva el mercado de trabajo está apenas 
surgiendo. (E.P1.CR.) 
 
[…] está creciendo porque actualmente hay mucha demanda 
especialmente en el sector privado para especialistas, sobre todo para 
dirigir algunos programas en empresas. Pero si es un mercado que 
está creciendo. (E.P2.CR.) 
 
[…] no hay la competencia, hablemos de los profesionales, porque 
son los primeros magíster en recreación que estaría teniendo el país. 
[…] es un campo virgen de inserción y las posibilidades son cien por 
ciento […] no hay competencia porque no hay otros profesionales en 
esta área. (E.C.E.) 
 
Es lo que la sociedad realmente va a necesitar más. Entonces yo veo 
que tienen muy buenas posibilidades, pero principalmente en el sector 
privado. En el sector público hay que trabajar más. (E.P2.CR.) 
 
[…] si es que ellos logran captar todos los conocimientos y además de 
eso tienen iniciativa para hacer las cosas y desarrollan proyectos que 
aporten o que agreguen valor a la sociedad, estoy seguro que tienen 
amplio espectro para que ellos puedan ser aceptados y puedan ser, 
introducidos dentro del ámbito laboral […] (E.P1.E) 
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[...] é notório que, socialmente há uma demanda cada vez maior por 
profissionais habilitados a dialogar com o que hoje vem sendo 
nomeado cientificamente e cotidianamente como lazer. (E.P2.B.) 
 

Cabe ressaltar, entretanto, que muitos entrevistados acreditam que a desejada 

inserção laboral será alcançada dependendo da tenacidade e perseverança pessoal de 

cada estudante. 

Eso depende mucho de cada estudiante. De cada personal graduado. 
(E.P1.CR.) 
 
[…] hay que buscar las opciones. Las opciones no están ahí para que 
uno mágicamente las adopte. Hay que presentarse en instituciones 
públicas, privadas. Hay que diseñar la propia empresa, en fin. Todo 
lo que uno pueda hacer tiene que ser desde la iniciativa del propio 
profesional. (E.P2.E.) 
  
Depende de cada uno de nosotros. Y lo que me dio fue un aprendizaje 
no solamente en la parte intelectual, sino en la parte humana. Y eso 
fue lo más importante actuar diferente con mis semejantes, tratar de 
mirar todos hacia un fin común y ser él motivador y el detonante para 
que juntos seamos factores de cambio. (E.EG.M2.) 
 
Si, insistimos mucho en que el profesional egresado de la maestría 
debe ser no un buscador de empleo, sino un generador de empleo o de 
organización de servicios comerciales, privado sin fines de lucro o 
social.(E.C.M1.) 
 

Embora isso possa ser considerado válido para qualquer área profissional na 

atualidade, chama a atenção que o êxito dos mestres formados em termos de inserção 

laboral e de desenvolvimento profissional seja considerado uma responsabilidade 

individual. Seguindo essa linha de interpretação, os entrevistados mencionam a 

existência de diversos espaços de trabalho nos quais os titulados estão conseguindo 

ingressar: 

Algunos lo que hacen es que usan la actividad recreativa como una 
forma de obtener dinero extra […]  Algunos están incursionando en 
ofrecer actividades recreativas y lo combinan con su otro trabajo. 
(E.P1.CR.) 
 
[...] no geral eu penso que ajudou colegas em concursos, facilitou o 
ingresso em outras faculdades [...] (E.EG.B.) 
 
[...] pessoas que retornam aos seus campos de intervenção profissional 
que hoje a gente percebe o campo da escola, o campo da educação, é o 
campo, por exemplo das grandes sistemas de lazer no nosso país, 
como SESC, SESI, SESC [...] (E.P2.B.) 
 
 […] yo veo aquí un campo que los mismos alumnos lo han ido 
abriendo, es la parte de las consultorías. […] muchos de nuestros 
alumnos están empezando a trabajar en la parte capacitación y 
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consultorías en balnearios, en clubes deportivos, incluso algunos en 
parques naturales ya llevan proyectos importantes de recreación y 
muchos de ellos son ya consultores. (E.C.M2.) 
 
Mira, aquí la cuestión de los tres sectores es importante. En la 
cuestión de lo público no se puede dejar de lado. La cuestión de lo 
privado, tanto por la línea empresarial de manera organizada o de la 
línea voluntaria, que es voluntariado social. Y obviamente la 
comercial creo y siempre repetimos en los foros y en los espacios que 
tenemos a bien dirigirnos a los alumnos, que las tres cosas las 
necesitamos. Que no podemos casarnos solamente con la cuestión 
comercial o que no podemos casarnos solamente con la cuestión 
pública. (E.C.M1.) 
 
Hay mucho interés por ejemplo en la recreación laboral. Hay mucho, 
mucho interés. Ya la mayoría de las grandes corporaciones como 
Bemet, Coca-Cola, Fensa, Americana, Aeroméxico, Banamex, todos 
tienen sus departamentos de recreación, que dependen de recursos 
humanos. Entonces conozco muchísimos egresados que van 
directamente ahí. El otro gran contratador para la cuestión de la 
recreación es el sector público. […] Luego hay muchos otros que van 
y van incrustándose y trabajando en la cuestión de la recreación al 
aire libre. Muchos, hay un movimiento fuerte en México de 
campamentos, muy fuerte. Hay muy buenas perspectivas de 
ecoturismo que es todo eso donde encajan ellos perfectamente. 
(E.P1.M1.) 
 
Actualmente profesionales nuestros están trabajando en el Ministerio 
de Deporte, de Actividad Física y de Recreación […] Tenemos 
personas que ya han puesto sus propias empresas recreativas […] 
También hay el ecoturismo que se está fomentando […] Están 
también incursionando en el campo de la docencia. Están 
incursionando en los campos de la asistencia social. A nivel de 
hospitales los proyectos son muy buenos. Están dirigidos a los niños 
de la calle, están dirigidos a las cárceles, están dirigidos a nivel de 
hospitales. (E.C.E.) 
 
Pues mi aspiración es ahora que he identificado lo que para mí es 
muy importante, es la docencia. Esto va a definir finalmente mi 
participación como docente en esta escuela o tal vez en otra donde se 
puedan tratar estos temas. (E.E.M2.)  
 
[…] recreación terapéutica, de recreación para personas adultos 
mayores y recreación familiar, como intervención también. (E.E.CR.) 
 
Yo siempre he pensado que cuando yo concluya tengo que realizar un 
proyecto laboral. (E.E.M1.) 

 
Como pode ser observado nesses diversos relatos, muitos dos entrevistados 

vislumbram múltiplas possibilidades de inserção laboral e de desenvolvimento 

profissional. Um exemplo disso é o fato dos entrevistados terem mencionados que os 

egressos dos mestrados podem atuar em escolas, instituições públicas, entidades de 
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serviço social; no âmbito acadêmico com docência e pesquisa. Foram também citadas 

oportunidades para trabalhar com projetos, com assistência social, ecoturismo, turismo, 

acampamentos, hospitais, balneários, parques naturais e ainda com esportes. Os 

entrevistados mencionaram, ainda, que muitos dos estudantes que participaram do 

mestrado abriram suas próprias empresas na área da recreação. Isso foi afirmado não 

somente pelos coordenadores e professores, mas também pelos estudantes e egressos 

dos programas de pós-graduação. 

Em contrapartida, o que foi relatado anteriormente não impede a existência de 

problemas a serem enfrentados pelos titulados para conseguir abrir espaços no que 

concerne à sua inserção laboral e desenvolvimento profissional. Um deles é que, em 

geral, por ser uma área relativamente nova, muitos profissionais já trabalham neste 

campo. Assim, há animadores e educadores sociais e populares, assistentes sociais, 

psicólogos comunitários e organizacionais, entre outros, além dos professores de 

educação física, cuja participação é significativa neste campo de atuação profissional. 

Outra dificuldade destacada é que o trabalho na área de recreação e lazer não 

requer, necessariamente, formação ou título profissional específico para trabalhar no 

setor, como afirma E.P1.M1.: “Porque aquí en México […] si vas a pedir un trabajo no 

te exigen el título.” 

Assim, entre algumas das principais dificuldades salientadas está a não 

profissionalização do campo de atuação laboral, que na maioria das vezes não demanda 

profissionais capacitados. Somado a isso, está o não reconhecimento do próprio valor da 

recreação e do lazer, o que evidencia uma necessidade de legitimação social deste 

campo de atuação profissional. 

 
Yo siento que si hay muchas posibilidades. O sea, yo lo veo. Pero 
como no hay una... en el sector no hay esa identificación del concepto 
de recreación, así como que lo ven algo superficial. Siento que se 
requiere muchos esfuerzos para convencer y para que el sector 
identifique que requiere de estas personas. […] Entonces para 
insertarse en el sector si hay oportunidades pero que no han sido bien 
identificadas por el prestador de servicio. (E.P1.M2.) 
 
Realmente hay muchas cosas que se hacen a nivel recreativo, hay 
muchos trabajos que caen en este nivel, pero tendríamos que hacer 
una visión más profunda, un estudio para saber cómo hacer. 
(E.E.M1.) 
 
Entonces tenemos que pensar que un servicio es una cuestión 
intangible, perecedera, pues tenemos que hacerla tangible por lo 
menos en un programa o en una actividad o en un evento, y eso lo 
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hace únicamente el egresado. Pero la institución tiene la obligación 
de decirle: mira, hicimos un estudio de mercado y estás son tus 
posibilidades. Pero no son las únicas. Tú tienes que buscar aparte de 
este abanico otras posibilidades. (E.P2.E.) 
 

Os depoimentos anteriores destacam a importância das próprias universidades 

estudarem mais a problemática da inserção profissional e do desenvolvimento 

profissional dos estudantes em formação, assim como daqueles que se titulam, pois, isso 

não se trata de uma responsabilidade exclusivamente individual. Obviamente, este 

problema não acontece apenas nos mestrados estudados, sendo algo que acomete muitas 

universidades de vários países do mundo. De fato, a maioria das universidades que 

compõe a região latino-americana muitas vezes se responsabiliza somente pela 

formação profissional/acadêmica, não tendo políticas claras que colaborem ou 

direcionem a inserção dos alunos titulados no campo de atuação profissional. 

Em relação ao desenvolvimento profissional dos titulados, muitas vezes este 

tema é visto e entendido quase exclusivamente como uma possibilidade de continuidade 

de estudos e de educação permanente, sendo também visualizado como uma 

responsabilidade particular de cada pessoa. Será que isso é, de fato, uma atribuição 

pessoal? Neste processo, o que é pertinente às próprias universidades? 

Essas indagações são relevantes no que se refere às políticas de responsabilidade 

social universitária das instituições de educação superior, o que mostra um desafio 

pendente não apenas para os cinco mestrados estudados, mas, para muitas universidades 

latino-americanas. 

Além disso, como comentam Brunner et al (1995), está se produzindo na 

América Latina uma desvalorização dos diplomas universitários no mercado laboral em 

decorrência de uma verdadeira “inflação” de graduados. Isso se traduz na presença de 

muitos profissionais formados em determinadas áreas em relação às poucas vagas de 

trabalho existentes em cada país. 

De acordo com as reflexões empreendidas nesta pesquisa, acredita-se que as 

universidades e instituições de educação superior não podem determinar a abertura de 

novos programas de formação universitária unicamente pelos critérios indicados pelos 

chamados mercados educacionais. Neste sentido, Follari (2005) enfatiza: 

 
Ello no es posible, ni tampoco deseable. La formación debe incluir 
aspectos conceptuales que vayan más allá de la demanda (sobre todo 
la demanda inmediata), de modo de trascender la característica 
exclusivamente actual de las necesidades del mercado laboral. Ello 
garantiza la capacidad de adecuación a modificaciones posteriores de 
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las prácticas profesionales, a la vez que promueve la capacidad de 
autorreflexión siempre necesaria frente a las mismas. (Follari, 2010, 
p.24). 

 

De outra forma, a formação universitária fica submetida às demandas do 

mercado, perde a possibilidade de gerar pensamento crítico e, com isso, de possibilitar a 

inovação e a mudança social. Com isso, ressalta-se a necessidade de aprofundar o 

pensamento crítico no sentido de fazer com que o profissional seja um intelectual, um 

analista simbólico que não fica preso à imediatez da demanda. (Follari, 2010) 

 
Sin embargo, aquí no terminan los problemas, sino que apenas 
comienzan. Sucede que las prácticas que en su momento definimos 
como alternativas y emergentes no suelen estar ni suficientemente 
delineadas en la realidad del campo laboral efectivo, ni mucho menos 
en la definición de los planes de estudio. Ello lleva a que —a 
menudo— los profesionales adscritos a profesiones con campo 
laboral relativamente definido, terminen realizando lo que plantean 
las prácticas dominantes, incluso si ha habido esfuerzos de formación 
en sentido contrario; así,  la formación de las disciplinas científicas 
lleva a sus egresados directamente a la desocupación, o a la 
necesidad de trabajar en áreas ajenas a su formación. (Follari, 2010, 
p.24-25) 

 
Tais preocupações evidenciam uma complexa situação em que esses dois 

mundos – a universidade e o mercado laboral – se entrecruzam e, apesar dos esforços, 

quase sempre, gerando desencontros e conflitos. 

 
Así, nos encontramos con la escisión entre “dos mundos”. Por una 
parte la universidad, donde los criterios de aceptabilidad pasan por 
la calidad académica o la aptitud docente, por la capacidad teórica y 
el pensamiento crítico; por la otra el espacio profesional, donde a 
menudo la adaptación al mercado laboral exige nula capacidad 
crítica, escasa aptitud para la teoría, y donde la capacidad académica 
o docente no vienen en absoluto a cuento. (Follari, 2010, p.25) 
 

Assim, a educação em geral precisa retomar seu sentido originário de finalidade 

e função social, e não ser entendida como uma mera atividade empresarial geradora de 

lucro econômico. Ao considerar, sobretudo, a busca ganho econômico, bastaria a 

qualquer instituição formativa contar com alunos suficientes para abrir um programa. 

Isso é aqui entendido como um problema que desvirtua a função social da educação e 

desconsidera a importância de associar a formação universitária com o campo de 

inserção laboral e de desenvolvimento profissional para os futuros titulados. 

Considera-se que esses aspectos precisam ser repensados tanto pelas 

universidades, como pelo mundo do trabalho, no sentido de possibilitar diálogos 
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criativos e propositivos que contemplem o aproveitamento das oportunidades e 

potencialidades oferecidas por ambos, o que representa um desafio ainda pendente para 

os cinco mestrados estudados. 

 
 

9.5 Aspectos de destaque, dificuldades e desafios comuns 

 
Nas entrevistas foi também perguntado aos voluntários se eles identificavam 

algum elemento diferenciador do mestrado, assim como os aspectos de destaque por 

eles visualizados e as dificuldades e os desafios a serem superados. A seguir serão 

tecidas algumas considerações sobre estes temas. As respostas foram agrupadas por 

mestrado observando a ordem de criação de cada proposta, como foi feito em tópicos 

anteriores. Assim, a discussão se inicia com o México, seguida da Costa Rica, do 

Equador e, finalmente, do Brasil, que é o mais recente dos cinco mestrados aqui 

pesquisados.  

O México, como se sabe, conta atualmente com dois mestrados no campo da 

recreação e tempo livre. Um dos entrevistados da Universidad Regional Miguel Hidalgo 

entende que o mestrado por eles criado foi um “divisor de águas” no que se refere à 

formação de profissionais em seu país: 

 
Ha sido un parte aguas profesionalmente hablando para abrir, 
porque llegó el momento, por ejemplo, que pueden hacer otras 
especialidades […] (E.C.M1.) 

 
Nesse mesmo sentido, foi mencionado que a diversidade de enfoques é um 

elemento diferenciador do mestrado, o que possibilita conferir uma riqueza à formação 

profissional desenvolvida pela URMH. 

 
[…] yo creo que el elemento diferenciador de esta maestría es tener 
una visión diferente en el enfoque que se le puede dar a la recreación 
y al tiempo libre, a lo que es la administración de ese tiempo. 
(E.P2.M1.) 
 
La otra ventaja que le veo, es que la gente ve precisamente por la 
diversidad, que no tiene un enfoque muy fuerte […]. He tenido 
licenciados en turismo, trabajo social, comunicación, maestros de 
educación física, maestras de preescolar, maestras de primaria. Esto 
es bien interesante, porque los grupos son muy variados, en las 
preguntas, en las propuestas, en lo que quieren hacer, etc. Eso es muy 
interesante. Yo creo que eso enriquece la misma maestría y a los 
propios grupos en los que ellos participan. (E.P1.M1.) 
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Entre todas as considerações efetuadas neste mestrado, sem dúvida o elemento 

mais indicado como um diferencial foi a possibilidade das aulas serem realizadas em 

períodos de férias, concentrando-se no verão, ou ainda nos finais de semana. 

[…] maestría que hay y que creo que ha sido parte de su éxito es que 
funcione en el verano. […] se llena la escuela, es muy interesante, con 
gente de todo el país. […]  Se llevan lecturas, trabajo de campos, 
cosas que tienen que hacer y regresan el otro verano. (E.P1.M1.) 
 
Hoy en día es una necesidad para todos los que cursan la maestría, 
este, pues tener tiempo para cursarla. En el caso de la regional es un 
fin de semana al mes. Entonces esta posibilidad de horario le permite 
a más gente acceder. (E.EG.M1.) 
 
Yo creo que esta maestría la diferencia es que hay tiempos libres para 
poder ejecutar un trabajo, no es tan coercitiva la situación. […] 
estudiar una maestría sábados y domingos, para mi fue un aspecto 
bien positivo. (E.E.M1.) 

 
Somado a isso, de acordo com os entrevistados, a amabilidade e a boa disposição 

dos professores com relação aos alunos são outros elementos positivos e 

diferenciadores, assim como a bibliografia disponível para que os alunos aprofundem 

seus estudos. 

Nos respetaron como personas y sobre todo su amabilidad de las 
personas con nosotros, de nuestros maestros, de atendernos, de 
escucharnos. […] facilidad es que los maestros nos decían que si 
teníamos alguna duda podríamos comunicarnos con ellos […] Otra 
cosa es que nos mandaban los sustentos teóricos por internet. Que 
este libro hay que leerlo, que esto tienes que hacerlo, tu puedes 
investigar en otras partes pero aquí está. (E.E.M1.) 
 
La otra, que creo que esa ya es producto del trabajo de los maestros 
que hemos tenido, es que había muchísimas bibliografía disponible. 
(E.P1.M1.) 
 

O que mais preocupa os professores deste mestrado é o fato de que muitos 

estudantes finalizam as disciplinas, mas, não concluem o mestrado. Como foi explicado 

em tópicos anteriores, o fato dos alunos egresados que atuam na educação básica não 

realizarem o trabalho final – e, consequentemente, não obterem o título –, não os 

impede de conseguir a pontuação necessária para que tenham um aumento de salário na 

carreira de magistério. 

 
[…] la cuestión del perfil del egresado incluso en el trabajo de 
investigación que hacían o no, han egresado muchos alumnos pero 
solamente se han titulado algunos ¿Por qué? Porque algunos nada 
más buscaban el perfil los puntos de la cuestión escalafón a nivel de 
carrera magisterial que se maneja en México. (E.P2.M1.) 
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Outra dificuldade indicada pelo grupo de entrevistados é a localização da URMH 

dentro do México, pois, está distante das principais cidades do país, além dos problemas 

decorrentes de mudanças administrativas e de instalações inadequadas para as aulas. 

 
Y por el otro lado la geográfica. La distancia. Estamos pues en la 
parte del Golfo de México a ocho o diez horas de distancia de la 
Ciudad de México o de otras ciudades. De Vera Cruz, de San Luís, 
son siete horas. (E.C.M1.) 
 
El problema es por cuestiones, creo yo, políticas, de que entra una 
persona y cambia la administración y luego entra otra y hace sus 
cambios. (E.EG.M1.) 
 
Otra, es que no tenemos una instalación adecuada y permanente. 
Andamos de un lugar a otro. La instalación no era muy buena, ni 
para los que exponían ni para nosotros. […] Que nos buscaban lo 
mejor, si cierto, de acuerdo a la economía, pero siempre había 
incomodidades. (E.E.M1.) 
 

Paralelamente, foram apontados interessantes desafios, os quais incluem a 

necessidade de ampliar as pesquisas, criar um programa de doutorado e fazer a 

universidade crescer. 

 
Número uno: la investigación. Bueno, podíamos verlo en diferentes 
contextos, porque a lo mejor desde el contenido del postgrado de 
investigación […]. (E.C.M1.) 
 
Yo creo que el desafío más fuerte que tenemos, porque ya lo hemos 
estado anunciando, es abrir el doctorado […]. El otro que veo 
también es un reto difícil, es que la propia universidad, nuestra 
universidad, tiene que crecer […], es una universidad chiquita, muy 
funcional, muy bonita, pero creo que puede crecer más. (E.P1.M1.) 
 

Algumas das dificuldades, desafios e aspectos positivos comentados 

anteriormente também se fazem presentes na Universidad YMCA. Mas é interessante 

constatar que apesar de ambas as universidades serem mexicanas elas são muito 

distintas, assim como são diferentes as propostas dos mestrados desenvolvidos em cada 

uma delas. 

[…] de la otra maestría de México son totalmente diferentes. La razón 
de ser es diferente, porque las instituciones que las arman son 
diferentes. […] bueno a la Regional hay que agradecerle la maestría 
[…] ellos tienen más sentido social como en inserción en una ONG, 
de salud comunitaria, más que de la gestión. […] Y aquí ese asunto de 
los negocios a veces nos da una mala jugada y nos podemos perder. 
Entonces me parece que pueden cubrir dos áreas del quehacer de la 
recreación. […] me parece que es un maravilloso principio porque 
las dos universidades tienen buenas relaciones. No son contrincantes. 
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Tuvimos un proyecto en conjunto. Nos conocemos, colaboramos en su 
momento. (E.P2.M2.) 
 

Com respeito aos elementos diferenciadores e positivos do programa de 

mestrado da Universidad YMCA, as respostas destacam a boa disposição dos docentes 

como algo que favorece o estudo, o que está de acordo com o lema da instituição. 

Também foi ressaltado que é possível fazer especialização e aproveitar esta formação 

como parte integrante do mestrado, pois, como visto, os currículos de ambas as 

possibilidades de pós-graduação são congruentes, conferindo maior flexibilidade e 

liberdade de opção ao estudante. Outro elemento pontuado foi a consolidação do corpo 

docente básico. 

La calidad humana. El compromiso. Y tratar de buscar, creo que, 
innovación. Y ver hacia nuevos caminos. (E.EG.M2.) 
 
La buena disposición de los maestros, para poder intercambiar esas 
informaciones y complementar las suyas, con las nuestras, con las 
mías particularmente. Este, el ambiente en que se propicia el estudio, 
que siempre se facilita a los estudiantes, que pueden solicitar o pedir, 
a lo mejor, alguna condición que pueda favorecer el mismo estudio. 
(E.E.M2.) 
 
[…] la posibilidad que el alumno pueda elegir que sus estudios sean o 
únicamente realizar las especialidades en el primer año o subirse al 
segundo año ya con el nivel del postgrado, de la maestría y que tenga 
esa orientación. […] Entonces creo también que la planta docente 
que se ha consolidado y que si ha llevado un poco de tiempo, pues es 
otro elemento que es diferenciador. […] el que pueden hacer el uso de 
todas las instalaciones deportivas, con el pago de su propia 
colegiatura y bueno se les da algunas… bueno se les da asesoría 
nutricional gratuita. […] Elemento también para que vayan ellos 
adoptando el esquema de filosofía de la Universidad YMCA, que es 
espíritu, mente y cuerpo. (E.C.M2.) 

 
Entre as dificuldades, foram citadas pelos entrevistados: 

 
Va bien, pero creo que hay un cierto letargo, sea porque es una 
institución con un rasgo cristiano, un rasgo, no lo sé, no quiero 
pensar en eso, pero creo que hace falta más empuje y más impulso. 
(E.EG.M2.) 
 
[…] para poder estudiar la universidad no tiene el apoyo financiero 
[…] Esa es una dificultad. […] Pero han hecho todos los esfuerzos 
para no disminuir los servicios que se están dando. […] es una 
universidad pequeña, digna, correcta, funcional a lo que puede 
ofrecer. Pero el asunto económico está pesando. (E.P2.M2.) 
 
Otra dificultad, pues quizá el que en un primer año no haya tanta 
práctica, aplicaciones más prácticas, ejercicios ya directamente con 
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una situación real. […] Quizá llevar más cuestiones a la práctica. 
(E.E.M2.) 
 

Considerando a possibilidade de o mestrado ser oferecido em módulos 

concentrados, foi indicado que as aulas são espaçadas umas das outras. Por um lado, 

isso pode facilitar a vida dos alunos trabalhadores, mas, por outro lado, também pode 

dificultar o aprendizado dos estudantes pela sobrecarga de informações fornecidas pelos 

professores nos momentos de aula. 

 
[…] el modelo que yo sigo es una ventaja pero al mismo tiempo una 
dificultad, porque nos da muchas ventajas el hecho de que no 
vengamos tan seguido, porque nos da libertad para seguir atendiendo 
otros aspectos, incluso el mismo trabajo. Pero eso mismo se convierte 
en dificultad porque en ocasiones si es muy pesada la carga de 
trabajo. Entonces esa sería una dificultad. Una sobresaturación de 
pronto de la información. (E.E.M2.) 

 
As respostas vinculadas às dificuldades e desafios a serem superados destacam a 

busca por um nível maior de titulação dos estudantes, a necessidade de realizar uma 

reestruturação curricular, de consolidar o corpo docente e de incentivar a pesquisa. 

 
[…] lo que empezamos fue la parte de la eficiencia terminal. […] 
Entonces uno de los retos, creo que uno es ese inmediato […] 
empezar a traerlos nuevamente para que concluyan con la titulación. 
Creo que eso es lo más importante. […] También la parte a la par de 
estar haciendo toda la parte del rediseño curricular. […] Pero si creo 
que necesitamos fortalecer nuestros cuadros de docentes, más 
estabilidad. […] empezar la vinculación con el exterior para empujar 
muy fuerte todo lo que es la investigación. (E.C.M2.) 
 
Docentes que creyeran ahí si en la razón de ser y que estuvieran 
abiertos a aprender. Entonces lo primero fueron los cuadros 
docentes. […] pero conseguir al docente especializado ese es el 
problema. (E.P2.M2.) 
 

Também se destaca a importância de melhorar continuamente, considerando em 

especial o desafio da mudança tecnológica atual, para a qual a necessidade de fortalecer 

as pesquisas é premente. 

 
Los desafíos son la mejora continua, tienen que mejorar 
continuamente. Tienen que buscar nuevas visiones de lo que se está 
manejando. […] O sea, somos esta generación de este cambio, y creo 
que tenemos que ver los desafíos a los que nos vamos a enfrentar y 
como nos tenemos que enfrentar a través de las nuevas tecnologías. 
[…] buscar áreas de investigación, fortalecer la investigación. 
(E.EG.M2.) 
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No caso do mestrado da Costa Rica, como elemento diferenciador foi ressaltado 

que este é o único mestrado em recreação desenvolvido na América Central.  

 
Es la única en recreación. Porque hay un curso obligatorio del 
bachillerato y en el bachillerato. […] es la única de América Central. 
(E.P1.CR.) 

 
Neste mesmo sentido foi mencionado, como um desafio, a necessidade de 

regionalização do mestrado no contexto centro-americano, bem como ter êxito em 

termos de periodicidade e continuidade da proposta.  

 
Siento como algo importante la regionalización, que es tener más 
estudiantes de otros países, Centroamérica, Caribe. […] hay un 
estudiante de Honduras, pero que no ha logrado graduarse. En fin, 
hay que trabajar un poco más en eso para realmente tener una 
maestría de impacto regional y siento yo que eso es muy importante 
de fortalecer. […]  Entonces la idea es que se tenga periódicamente 
una cantidad de gente que quiera ingresar para que cada dos años 
poder abrirla y tener estudiantes de otros países. (E.P2.CR.) 
 
[…] que se siga abriendo la maestría cada dos años. Porque eso 
implica no solo divulgación, verdad, sino que se inscriban 15 
estudiantes mínimo, que eso es lo que estipula el SEP para que se 
abra una maestría profesional. […] Otro reto es que se mantenga la 
población porque en todas hemos tenido deserción. (E.P1.CR.) 

 

Os entrevistados destacaram outros elementos diferenciadores e positivos, tais 

como a diversidade nas áreas de formação inicial dos alunos e o agradável ambiente 

humano existente no mestrado da Costa Rica.  

 
Podría decir que el estudiantado, siento yo que es más creativo, es 
muchísimos más lúdico el trabajo que se hace, ojalá así fueran todas 
las demás maestrías […] . Pero, esta si tiene esa característica, se 
promueve la creatividad, la producción en el estudiantado. Pero es un 
ambiente que es muy lúdico, es un ambiente que también es muy 
cálido. Y eso es básicamente lo que más le distingue. Porque lo demás 
es similar. La exigencia académica siempre es alta igual que 
cualquier otra maestría, pero tiene esos otros elementos que la 
distinguen. (E.P2.CR.) 
 
La maestría tiene esa ventaja también que está en la Escuela de 
Educación Física, pero no todos los que están ahí son educadores 
físicos. Entonces le permite a gente de otras áreas, que les gusta la 
recreación, y es algo de parte de las ciencias sociales, formarse en 
esto. […] . Entonces creo que eso es una ventaja que le da un campo 
de formación a diferentes carreras de las ciencias sociales y, más 
allá, que le interesan y que saben de la importancia que tiene la 
recreación, entonces ese sería otro punto a favor, que permite el 
trabajo interdisciplinario con distintas personas. Y uno conoce 
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también el punto de vista de otros profesionales y que complementan 
muy bien el trabajo de uno específicamente. (E.EG.CR.) 
 

Também foi apontada, como diferencial, a ênfase na formação prática, algo que 

distingue a proposta da maioria dos outros programas de pós-graduação da Costa Rica.  

 
Realmente es única, por como está pensada y hasta yo diría que en su 
forma de esas prácticas supervisadas. Yo lo veo con otros directores 
de postgrado y les llama la atención verdad, porque tal vez los cursos 
son más teóricos, no tienen esa práctica. […] (E.P1.CR.) 

 
Outro elemento importante é que o mestrado vem abrindo maiores espaços para 

a profissionalização da recreação na Costa Rica. Desse modo, os estudantes vão se 

envolvendo, cada vez mais, com programas recreativos nos setores públicos e privados.  

 
La maestría ha abierto un campo que aquí no se estaba trabajando 
profesionalmente. […] ha abierto la posibilidad que haya 
profesionales que trabajan para la recreación pero que están 
debidamente capacitados para esto. Esto ha generado una idea 
distinta de lo que es la recreación porque ya la conceptualización al 
tener profesionales que trabajan en el campo de la recreación, eso 
implica un concepto diferente de lo que es la recreación. Y eso 
todavía está en proceso, pero ya se empieza a hablar de recreación 
terapéutica, de recreación familiar, cosas que antes no se manejaban 
dentro del vocabulario popular, entonces ya no es solo recreación 
sino que se habla de tipos de recreaciones. Y luego aparejado con 
esto esta la apertura de procesos de recreación en entes públicos, 
privados […]. Bueno, ahora ya se ven programas que están ahí 
llenando esas infraestructuras, esos centros recreativos que por años 
han existido, solo que lo que había era la infraestructura para que la 
gente llegara y bueno sin mayor ideas de cómo aprovecharlas. 
Entonces se han abierto más programas y siento que esto ha sido 
mucho también de impacto positivo de la gente que ha salido de aquí 
de la maestría. (E.P2.CR.) 
 

Foram também assinalados diversos desafios, entre os quais a criação de uma 

equipe docente estável, a valorização da recreação, o reconhecimento da profissão na 

Costa Rica e a ampliação do mercado de trabalho nessa área. 

 
[…] el reto es conformar un grupo de profesores estable, que se 
mantenga, para poder utilizar la experiencia que van adquiriendo 
cada vez que dan el curso. […] que valoricen a la recreación y a la 
profesión como tal en el país. […] Y de alguna forma un reto es ir 
creando mercado de trabajo para los estudiantes que se gradúan. 
(E.P1.CR.) 

 
No caso dos entrevistados do mestrado do Equador, foi identificado como um 

importante elemento diferenciador e positivo o fato de contar com professores 
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estrangeiros, valendo o mesmo para alguns alunos. Também foi destacada a 

possibilidade de que os estudantes realizem um módulo do mestrado em outro país, o 

que certamente enriquece a formação. 

 
[…] el ofrecernos módulos con profesores extranjeros donde ya se ha 
incursionado, ya se trabaja en el ámbito de la recreación y el tiempo 
libre, yo creo que es una maestría diferenciadora porque no estamos 
trabajando con personas que desconocen o que son principiantes, 
sino con profesionales de renombre y que tienen amplia trayectoria. 
[…]  Bueno también el que nos ofrezcan un módulo en el extranjero, 
yo le veo a eso muy importante.  (E.E.E.) 
 
Otro criterio es que manejamos alumnos de diferentes 
nacionalidades, no solamente son ecuatorianos, pues han venido 
bolivianos, colombianos, estamos teniendo una aceptación bastante 
importante. (E.P1.E.) 

 
Um aspecto ressaltado como positivo é a forma de ensino adotada na proposta, o 

que se traduz em boas relações humanas entre os estudantes.  

 
La forma en que nos han hecho comprender. Eso es para mi muy 
positivo, la forma de enseñar. El trato también, el trato que tenemos 
nosotros como estudiantes. Y los profesores son personas que nos han 
sabido guiar, nos han sabido dar su amistad, como le digo para mi 
también eso es algo muy positivo. (E.E.E.) 
 

Outro ponto positivo diz respeito ao fato da recreação ser uma temática nova no 

Equador em termos de estudos, o que significa um grande desafio para a universidade e 

para o país, onde se buscam novas oportunidades profissionais neste âmbito. 

 
Donde creo que se puede marcar la diferencia es en el ejercicio 
profesional, porque hay países que tienen más tradición, más trabajo 
realizado que otros. Y en el caso de la ESPE en Quito, Ecuador, pues 
apenas se está empezando este camino que otros países ya 
recorrieron desde hace mucho tiempo. Hablamos de Uruguay, 
hablamos de Argentina, hablamos de Brasil, de Colombia ahora, de 
México, de los que en este momento me vienen a la cabeza. Entonces 
Ecuador está empezando un proyecto formal, porque tiene 
especialistas informales que se han desarrollado a través de la 
práctica, pero este camino es difícil, es complejo. (E.P2.E.) 
 
Lo positivo sería que estamos consiguiendo aunque sea muy 
lentamente […] ese enfoque de la importancia del ser humano, de la 
importancia del derecho a la utilización del tiempo libre, del derecho 
a esa recreación. (E.C.E.) 
 
El país con sus políticas muy pronto se va a exigir que haya en cada 
departamento provincial un departamento de recreación. ¿Y quienes 
van a ocupar esos puestos si ya estamos preparados? Vamos a ser 
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nosotros. Y si estamos nosotros lo vamos a hacer de una manera 
adecuada. (E.EG.E) 

 
Entre as dificuldades e os desafios citados, está a necessidade de superar o que 

foi denominado por alguns entrevistados como “pouca cultura na recreação”, o que se 

relaciona com a legitimação de um espaço profissional neste âmbito. 

 
Bueno, dificultades, como digo... La poca cultura en la recreación, el 
ocio, el tiempo libre a nivel país. (E.C.C.E.) 
 
Pero hay problemas sustanciales. Primero, la recreación no tiene una 
identidad profesional. No tiene un campo de intervención definido. 
Tiene confusiones conceptuales graves: juego, animación, recreación, 
ocio. Que son diferentes y que hay relación estrecha entre ellos, pero, 
¿Qué estamos formando? Por ahí decíamos, ¿Recreadores o 
recreólogos? Que es también una falacia eso, otra vez separar teoría 
y práctica. ¿A quién estamos formando? Y luego vienen los problemas 
del propio campo profesional, vienen los problemas sociales. ¿Qué 
tanto la recreación en nuestro país está institucionalizada? Luchan 
con formas de recreación no institucionalizada. La población a veces 
no la identifica como tal, es decir que no está debidamente 
legitimada, es el otro aspecto. Y dentro de eso cuantas agrupaciones 
profesionales se dedican a ella, para fomentarla, difundirla, etc. 
(E.P2.E.) 
 
Que también nos logren ubicar […] Entonces que sea la universidad 
que diga: tengo maestrantes que deben ocupar tales cargos y 
meternos en el Ministerio del Deporte, en donde está esto, cierto, 
tenemos que dirigir estas cosas. Pero no, está el futbolista que metió 
10 goles en el campeonato del mundo, él está en la dirección. Y eso 
está mal. (E.EG.E.) 
 

Como desafio mais amplo, está a criação de vínculos entre as instituições latino-

americanas que desenvolvem mestrado sobre a temática, possibilitando o intercâmbio e 

a mobilidade de alunos e professores. 

 
Retos que nos hemos puesto es pues alcanzar esta relación 
latinoamericana en el que nosotros tengamos la posibilidad de que 
nuestros maestrantes y nuestros docentes puedan tener esa 
posibilidad de la movilidad, de la movilidad latinoamericana y que 
vayamos pues trabajando en red, y así podamos lograr un cambio, 
una revisión a que es lo que estamos haciendo con nuestras 
sociedades. (E.C.E.) 

 
Algumas dessas possibilidades já foram iniciadas no Equador, de forma que o 

mestrado tem um papel essencial neste processo. 

Os entrevistados brasileiros enfatizaram principalmente dois aspectos: o 

pioneirismo do mestrado no Brasil e o enfoque interdisciplinar da proposta, que conta 
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com a participação de professores de distintas áreas, ampliando os olhares sobre a 

temática.  

Primeiro que é um curso pioneiro aqui no Brasil. [...] a questão do 
corpo docente do nosso curso ter esta característica interdisciplinar, eu 
acho que isso também o diferencia. (E.C.B.) 
 
[...] o diferencial que eu vejo deste programa hoje, enquanto um 
programa pioneiro no Brasil é que ele tem sido de fato, um programa 
que consegue acolher diferentes cursos, diferentes campos de 
conhecimento e diferentes abordagens do lazer [...] (E.P1.B.) 
 
A busca da interdisciplinaridade, eu acho que este é um grande 
elemento. (E.P2.B.) 
 
O fato de ele ser interdisciplinar eu acho que é uma coisa muito legal 
que te faz ver de vários ângulos [...] a possibilidade de vir pessoas de 
varias áreas dar aulas pra gente e com vários conhecimentos, eu acho 
que isso é um diferencial [...] (E.E.B.) 
 
O diferencial que eu vejo é ser um mestrado multidisciplinar. Por ter 
professores que migram para outras áreas, por ter um embasamento 
diferente, procuram se inserir nas linhas de pesquisa com esse objetivo 
de fundamentar bem as pesquisas. Então o diferencial é o corpo 
docente, embora essa dedicação muitas vezes comprometa isso 
também, e essa questão de serem várias áreas dando subsídio para a 
discussão em lazer. (E.EG.B.) 
 

Entre os elementos positivos ressaltados pelo grupo do Brasil, foram 

mencionados principalmente o corpo docente e o aumento da produção acadêmica sobre 

a temática do lazer, tanto em quantidade como em qualidade. Somado a isso, se agrega 

o crescimento e o desenvolvimento da infra-estrutura material, assim como as 

possibilidades de ter acesso a mais e melhores projetos de pesquisas. 

 
[...] essa questão interdisciplinar, a possibilidade estar em contato com 
as pessoas, eu acho que aqui é um lugar muito privilegiado. A gente 
está o tempo todo em contato com pessoas que escrevem sobre o 
lazer, como Chris, Hélder, ou Victor que vem direto, são os autores 
que agente lê, então está sempre em contato, ter a possibilidade de ter 
aula com essas pessoas que são referências no país. (E.E.B.) 
 
Eu penso assim, como ponto positivo está o aumento da produção, 
sem dúvida nenhuma uma produção de mais qualidade. [...] Essa 
qualidade dos trabalhos que vêm sendo produzidos tem muito a ver 
com a qualidade dos professores do curso. [...] a diversidade da 
formação dos colegas, dos discentes do curso eu vejo como um ponto 
positivo também. A própria seleção dos mestrandos, eu vejo bem 
positiva, você vê ali pessoas com experiências diferentes. [...] isso 
enriquece a discussão, faz com que ela se torne mais qualificada, mais 
aprofundada. (E.EG.B.) 
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[...] publicações, nos últimos anos a gente percebe, por exemplo, um 
aumento das produções mais qualificadas [...], outra coisa que eu 
destaco são os financiamentos que nós temos conseguido e não 
conseguíamos antes, coisa difícil de a gente ver há dez anos atrás. 
Quer dizer, pesquisa sobre lazer conseguindo financiamentos em todas 
as agências brasileiras de fomento, então assim, seja a FAPEMIG que 
é estadual, mais a CAPES, o CNPq e o Ministério do Esporte e outras 
possibilidades [...]. Eu fico impressionado, a gente tinha uma salinha e 
hoje o que a gente tem de recursos tanto em espaço e infra-estrutura 
física, como de recursos materiais mesmo para o trabalho. Então foi 
um salto tremendo. (E.C.B.) 
 

Ao indagar sobre quais seriam as dificuldades e desafios do mestrado do Brasil, 

foi salientada a necessidade de que alguns professores se envolvam mais com a 

proposta. Em relação aos desafios, foi indicado que se deve continuar aperfeiçoando as 

publicações e a avaliação na CAPES.  

 
[...] o que a gente vem enfrentando desde o começo do curso, quer 
dizer, o envolvimento maior dos professores, esta é uma dificuldade. 
(E.C.B.) 
 
[...] crescer em termo de avaliação mesmo, melhorar mais a avaliação 
da CAPES, acho que todo mundo tem que colaborar para isso. Crescer 
o número de publicações, essas coisas todas, eu acho que os desafios 
são esses. (E.E.B.) 

 
Outro elemento salientado como uma dificuldade é o tempo de duração do 

mestrado, pois, não é simples nem fácil concluir a formação em 24 meses tendo que 

desenvolver uma pesquisa com o nível de qualidade exigido:  

 
Com relação a ponto negativo, está a pressão do tempo pra concluir o 
mestrado. Sei que alguns conseguiram uma continuidade, chegando a 
30 meses. Eu me propus em fazer em 24 meses e fiz em 24 meses, 
mas acho que é um tempo muito apertado [...]. (E.EG.B.) 
 

Entre os desafios, foram lembrados o imperativo de trazer as temáticas sociais à 

formação profissional, a importância de ampliar os espaços de aprendizagem fora da 

aula e gerar mais espaços de debate.  

 
Trazer as questões do “mundo” para dentro da sala de aula enriquece. 
[...] mais grupos, que a gente pudesse estudar mais conjuntamente fora 
dos momentos formais de sala de aula, mas que agente pudesse 
estudar e debater mais sobre o lazer em relação às experiências, a 
própria definição do lazer diferenciada [...], mais grupos de estudos. 
(E.EG.B.) 
 

Também foram apontados, como desafios, superar as dificuldades burocráticas e 

de infra-estrutura.  
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Outro ponto que eu acho que às vezes inviabiliza é a questão 
burocrática, muitas coisas agente vê que fica amarrado [...]. Essa 
questão da infra-estrutura que é dada pro curso é um aspecto que eu 
penso que tem que melhorar [...] (E.EG.B.) 

 
Como se pode observar, mesmo que o mestrado do Brasil tenha sido avaliado de 

forma positiva pelos entrevistados, o grupo considerou que a proposta também 

apresenta desafios e dificuldades por superar. 

Como foi possível observar neste tópico, apesar de terem características 

específicas, todos os mestrados mostram desafios comuns, cada um considerando sua 

própria realidade. Entre estes, pode-se mencionar a importância das pesquisas, de contar 

com um corpo docente estável e comprometido com o programa, de melhorar algumas 

dificuldades administrativas e de infra-estrutura. Além disso, alcançar reconhecimento e 

valorização maior da temática em cada país, ampliar os vínculos de cooperação entre os 

mestrados e buscar o aprimoramento de todas as propostas de forma sinérgica e 

construtiva. 

Algumas dessas possibilidades foram enfatizadas pelos entrevistados quando 

estes foram consultados sobre o desafio de ampliar os diálogos entre as instituições que 

desenvolvem mestrado sobre Lazer/Tiempo Libre/Recreación na América Latina. Todos 

concordaram com esta possibilidade, expressando sua motivação, como exemplificam 

os relatos a seguir. 

 
Você trabalha numa perspectiva muito fechada dentro da sua realidade 
e quando você tem a realidade do outro, isso faz com que você possa 
avaliar aquilo que você está fazendo. Então o diálogo em si já é algo, 
pra mim, muito importante. (E.P1.B.) 
 
[…] se trabaja como un poco aislado […], no sabemos qué están 
haciendo allá, o ellos no saben que hacemos nosotros acá […] 
Entonces creo que se debería hacer más alianzas, un convenio entre 
las universidades. (E.EG.CR.) 
 
[...] o mundo não conhece nem a produção do lazer, o mundo não 
conhece a produção da América Latina e aí vamos começar pelos 
programas de pós-graduação. (E.P2.B.) 
 
Crear investigaciones en común, buscar puntos en común, buscar 
nuestras fortalezas y sobre esas fortalezas trabajarlas. […] Y que 
realmente unamos experiencias […]. ¿Por qué no compartir, por qué 
no pensar en crear esa página común en la que todos podamos 
escribir, en la que todos podamos intercambiar? […] (E.EG.M2.) 
 
Pues que hubiera intercambio documental, intercambio de charlas, 
por ejemplo un intercambio hasta de una información no formal. Si 
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conociéramos, por ejemplo, estudiantes de otras latitudes con los 
cuales pudiéramos intercambiar opiniones. Saber quiénes son ellos y 
que ellos sepan quienes somos nosotros […] (E.E.M2.) 
 

Os entrevistados fizeram várias sugestões para aproximar os mestrados, tais 

como reuniões presenciais e a distância, aproveitando as facilidades da internet, assim 

como o desenvolvimento de projetos de pesquisa comuns. Foi também enfatizada como 

uma importante possibilidade os intercâmbios de variados tipos: de docentes, de alunos 

e de publicações. 

O que vem na minha cabeça quando se fala sobre isso é o intercâmbio. 
Intercâmbio de profissionais, intercâmbio de estudantes, fazer a 
produção das pessoas circularem, fazer com que essa produção chegue 
aqui aos mestrandos, que a nossa produção também circule por lá, por 
outros países da América Latina [...]. (E.EG.B.) 
 
Pues yo creo que sería posible a través de un intercambio de alumnos 
y de profesores, de docentes, de diferentes lugares y trabajar también 
con simposium o foros donde se podría dar cabo esta interrelación. 
(E.P2.M1.) 
 
Pues yo creo que el intercambio va a ser básico. (E.EG.M1.) 
 
Pues que hubiera intercambio documental, intercambio de charlas, 
por ejemplo un intercambio hasta de una información no formal. En 
un momento dado así a distancia, pero otras circunstancias que estas 
instituciones pudieran hacer que sus docentes viajen […] 
aprovechando la facilidad que puede ofrecer el internet u otras 
tecnologías […]. (E.E.M2.) 
 
Bueno, ya con la actualidad nada de esto me debe de sorprender […]. 
Por ejemplo, la cuestión de video conferencias, la cuestión de 
compartir investigaciones […], llevar a cabo proyectos ambiciosos, 
no tan ambiciosos y pequeños también, o sea de todos. Y creo que en 
ese sentido las tecnologías nos pueden permitir eso […]. Los 
intercambios de los libros y todo eso. Yo creo que aquí lo que faltaría, 
parece, sería como establecer muy bien los pasos. (E.P1.M1.) 
 
Podría ser por medio de reuniones. A veces es mejor estar de frente y 
no tanto por correo electrónico […]. Entonces habría que ver o 
buscar varias metodologías. (E.P1.CR.) 
 
[…] creo que una de las líneas es toda la investigación conjunta que 
se pueda realizar, estudios comparativos. Creo que esa es una de las 
estrategias sobre las cuales se puede trabajar. (E.C.M2.) 
 
[...] a partir de intercâmbios vão começar a surgir propostas de 
pesquisas coletivas, propostas de desenvolvimento de disciplinas em 
mestrados e doutorados de professores, de intercâmbio de professores, 
então eu acho que só na medida em que a gente começar a fazer isso 
que a gente vai começar a estabelecer possibilidades de ampliar estas 
trocas. Eu acho que as possibilidades são múltiplas. (E.C.B.) 
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No decorrer das entrevistas foram assinaladas algumas dificuldades comuns a 

superar, entre as quais a necessidade de envolver os dirigentes institucionais, de 

mobilizar as pessoas para ampliar os diálogos e intercâmbios, procurando efetivá-los 

sem muitos obstáculos do ponto de vista burocrático. 

 
Justamente podríamos formar un grupo de personas que estamos en 
cada país trabajando por esto y empezar a trabajar juntos. (E.EG.E.) 
 
[…] yo pienso que es importante involucrar a los directivos, empezar 
a conversar, a realizar programas, proyectos en los cuales nos visiten 
estudiantes maestrantes de otras universidades vengan acá […]. 
(E.E.E.) 
 
 [...] eu acho que a gente precisa, desburocratizar um pouco estes 
intercâmbios no nosso país, na nossa região, na America Latina 
(E.C.B.)  
 
[...] criar alguma entidade que envolvesse esses países [...] que 
pudesse discutir, que fizesse essa interlocução o tempo todo, é alguma 
rede [...] uma rede que a gente pudesse comunicar o tempo todo, 
tivesse um intercâmbio, mas uma coisa fixa, uma coisa tipo países 
associados com o objetivo de discutir e desenvolver discussões 
relacionadas ao lazer e ai fica um intercâmbio contínuo. (E.E.B.) 
 

Outras ideias mais amplas também foram citadas: 

 
[...] na medida em que a gente começar a fazer isso a gente vai 
encontrar outras alternativas que não estão nos papeis e que ainda não 
estão pensadas. (E.C.B.) 
 
Se tiene que hacer mucho con recursos propios, se tiene que hacer 
mucho por amor al arte y empezar a dignificar esta parte de la 
investigación y elevarla al nivel que debe tener en cada uno de 
nuestros países. […] En primera instancia pues creo que podemos 
trabajar los convenios de intercambios […]. (E.C.M2.) 
 

Pelo que foi exposto, sem dúvida ampliar os diálogos entre as instituições que 

desenvolvem os cinco mestrados sobre lazer/tiempo libre/recreación de uma forma 

sinérgica e construtiva é um amplo e necessário desafio para o desenvolvimento deste 

campo na América Latina. 

Esses aspectos também foram ressaltados no grupo focal, quando os 

participantes dialogaram sobre os desafios comuns a serem partilhados pelos mestrados. 

Esses diálogos reforçaram alguns desafios já mencionados anteriormente, tais como a 

necessidade de investigar mais, levando em consideração as características das 

sociedades latino-americanas como ponto de partida para construir nossas próprias 
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teorias. Ademais, indicaram a importância de qualificar os estudos sobre as temáticas do 

lazer/tiempo libre/recreación, pois, muitos trabalhos são superficiais e consistem em 

relatos de experiências desacompanhados de reflexões e de sistematizações mais 

consistentes. 

Vencer a barreira linguística que muitas vezes separa os países de língua 

espanhola do Brasil, e vice-versa, foi também anunciado como um desafio a ser 

enfrentado urgentemente por todas as pessoas, grupos e instituições latino-americanas. 

Ademais, ampliar as possibilidades de comunicação, aproveitando os recursos 

informacionais e as novas tecnologias, como a internet, que pode contribuir com a 

redução das distâncias e com a ampliação da integração latino-americana no campo do 

lazer/tiempo libre/recreación. 

Para isso, foi sugerida a criação de redes de colaboração entre os mestrados 

estudados, que funcionem como um espaço informal de intercâmbio de conhecimentos, 

ideias, experiências, metologias de ação e encaminhamentos político-pedagógicos entre 

pessoas e instituições interessadas na pesquisa e na pós-graduação sobre a temática. 

Como esclarece Gazolla (2008, p.136), “Sabemos que la producción intelectual se da en 

red. Sean redes de personas, sean redes de instituciones o de grupos.” 

O desenvolvimento de estratégias comprometidas com a valorização e com a 

ampliação do campo de atuação profissional para os mestres titulados em lazer/tiempo 

libre/recreación foi também pontuado como um importante desafio a ser alcançado 

pelos programas latino-americanos analisados nesta pesquisa. 

Foi assinalada a importância de investir em publicações decorrentes dos estudos 

e pesquisas realizadas pelos professores e estudantes de cada mestrado, fortalecendo os 

espaços e as formas de publicação latino-americanas. Ademais, foi destacada a 

relevância de vincular os conhecimentos sobre o lazer/tiempo libre/recreación com 

aspectos sociais e políticos com um compromisso social. 

Em síntese, as similaridades e as diferenças existentes entre os cinco mestrados 

estudados não são uma barreira que impossibilita a interação e a colaboração, e sim uma 

rica possibilidade de trocas e intercâmbios de forma solidária e construtiva.  Sendo 

assim, foram identificadas na pesquisa inúmeras possibilidades para constituir vínculos 

de cooperação entre essas propostas de pós-graduação, já que o mais importante é a 

vontade comum de trabalhar no sentido de consolidar o campo da recreação e do lazer 

na América Latina. 
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10 Políticas públicas de lazer/ocio/recreación: Estudos e pesquisas sobre a 
temática26 

 

Como sublinha Almeida (2002), as políticas públicas implementadas na América 

Latina desde a década de 1980 são objeto de intenso debate, o que amplia 

substancialmente o interesse de instituições financeiras e organismos internacionais pela 

“questão social” latino-americana. Desse modo, a definição de agendas políticas e a 

indicação de reformas na área social acabam ficando vinculadas a empréstimos e apoios 

financeiros, como tentativa para superar as crises cíclicas e constantes que têm 

caracterizado a situação regional nas últimas décadas. 

Assim, em vários países latino-americanos, a crise econômica27 e a mudança na 

perspectiva de desenvolvimento conduzida pelo Estado vêm sendo instigadas, o que 

ocorre paralelamente ao avanço da hegemonia neoliberal e às exigências de ajustes 

macroeconômicos impostas pelos credores internacionais, aumentando de forma 

significativa as desigualdades sociais na região. Isso é agravado, via de regra, pelos 

complicados processos de transição democrática verificados em diferentes países latino-

americanos (Almeida, 2002). 

 
O balanço das décadas de 80 e 90 na América Latina é desanimador: 
crescimento econômico inexistente ou muito modesto e cíclico; 
concentração de renda cada vez mais intensa e perversa; aumento 
importante dos níveis de desigualdade, do número de pobres e da 
exclusão social, com crescentes limitações ao desenvolvimento e à 
superação dessas condições de pobreza [...]. (Almeida, 2002, p.24)  
 

Essa situação, inevitavelmente, agrava as desigualdades sociais no campo do 

lazer/tiempo libre/recreación praticamente em toda a região latino-americana. Sabe-se 

que diversos países da região reconhecem, constitucionalmente, o lazer (ou termos 

correlatos em castelhano, como ocio e recreación) como um direito social28, tais como 

                                                 
26 Este tópico foi elaborado por Christianne L. Gomes, Gabriela Baranowski Pinto e Rodrigo Elizalde 
com a colaboração de Vânia Noronha. O texto final foi revisado por integrantes da equipe envolvida com 
a pesquisa. 
27 No que se refere ao aspecto econômico, a condição brasileira atual é caracterizada por um significativo 
crescimento, o que coloca o país numa posição destacada não somente na América Latina, mas, em todo o 
mundo. Entretanto, mesmo que nos últimos anos os governos brasileiros tenham adotado políticas e ações 
voltadas para a superação da pobreza material extrema de muitos de seus cidadãos, este país ainda é 
marcado por intensa concentração de renda e desigualdades sociais, assim como acontece em 
praticamente todos os demais países latino-americanos. 
28 A clássica categorização que distingue os direitos dos cidadãos em civis, políticos e sociais, tal como 
foi proposto por Marshall, considera como direito social aquele que permite “participar por completo da 
herança social, levando a vida de um ser civilizado, de acordo com os padrões prevalecentes na sociedade 
em que está inserido.” (Menicucci, 2006, p.138). Mesmo que a prerrogativa “ser civilizado” requeira 
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Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, 

Guatemala, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e 

Venezuela (Ramos, 2012). Entretanto, como salienta Telles (2006, p.71), “[...] a 

existência formal de direitos não garante a existência de um espaço público e dessa 

sociabilidade política que a prática regida pela noção de direitos é capaz de criar.” 

Em outras palavras, pode-se dizer que a efetivação do direito ao 

lazer/ocio/recreación está diretamente relacionada com a existência de políticas 

públicas e sociais que busquem contemplar as diferentes necessidades de toda a 

população. Mas, o que significam os termos política, política pública e política social? 

Para Amaral (2004, p.181), política “[...] refere-se ao exercício de alguma forma 

de poder, com suas múltiplas consequências.” A autora salienta que esse poder significa 

um grupo de pessoas tomando decisões coletivas de comum acordo, ainda que hajam 

conflitos e divergências. As políticas públicas, por sua vez, compreendem o conjunto de 

decisões e ações relativas à alocação de poderes, devendo comprometer-se com o bem-

estar coletivo. 

Segundo Souza (2006, p.24), a expressão política pública pode ser entendida e 

conceituada a partir de diferentes enfoques: 

 
Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política 
pública. Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da 
política que analisa o governo à luz de grandes questões públicas e 
Lynn (1980), como um conjunto de ações do governo que irão 
produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue o mesmo veio: 
política pública é a soma das atividades dos governos, que agem 
diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos 
cidadãos. Dye (1984) sintetiza a definição de política pública como “o 
que o governo escolhe fazer ou não fazer”. A definição mais 
conhecida continua sendo a de Laswell, ou seja, decisões e análises 
sobre política pública implicam responder às seguintes questões: quem 
ganha o quê, por quê e que diferença faz.  

 

Tendo em vista a multiplicidade de compreensões e de abordagens sobre 

políticas públicas, Souza (2006) assinala alguns de seus elementos principais, que são 

aqui sintetizados: 

 

                                                                                                                            
reflexões e questionamentos, reconhecer o lazer como um direito social significa que todo cidadão tem o 
direito de usufruir o patrimônio sociocultural, material e simbólico produzido ludicamente em cada 
contexto histórico-cultural-social. 
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• Embora seja materializada através dos governos, a política pública 
envolve vários atores e níveis de decisão. Além disso, ela não se restringe 
a participantes formais, já que os informais também são importantes. 

• A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer 
e o que, de fato, ele faz. 

• A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras.  

• A política pública é uma ação intencional e visa o alcance de 
determinados objetivos. 

• A política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma ação de 
longo prazo. 

• A política pública envolve processos subsequentes à sua proposição, ou 
seja, implica implementação, execução e avaliação. 

 

Höfling (2001) elucida que as políticas públicas não podem ser reduzidas a 

políticas estatais, mas, em termos de implementação e de manutenção, elas são de 

responsabilidade do Estado. Isso acontece a partir de um processo de tomada de 

decisões que envolve órgãos públicos e diferentes organismos e agentes da sociedade 

relacionados à política implementada. 

A autora também chama a atenção para as diferenças e articulações estabelecidas 

entre Estado, governo e política pública: 

 
[...] é possível considerar Estado como o conjunto de instituições 
permanentes – como órgãos legislativos, tribunais, exército e outras 
que não formam um bloco monolítico necessariamente – que 
possibilitam a ação do governo; e Governo, como o conjunto de 
programas e projetos que parte da sociedade (políticos, técnicos, 
organismos da sociedade civil e outros) propõe para a sociedade como 
um todo, configurando-se a orientação política de um determinado 
governo que assume e desempenha as funções de Estado por um 
determinado período. Políticas públicas são aqui entendidas como o 
“Estado em ação” (Gobert, Muller, 1987); é o Estado implantando um 
projeto de governo, através de programas, de ações voltadas para 
setores específicos da sociedade. (Höfling, 2001, p.31)  

 
Entendidas assim, as políticas públicas de lazer são uma das múltiplas ações a 

serem realizadas pelo Estado, o que envolve diversos sujeitos, grupos e instituições 

públicas, privadas ou do chamado “terceiro setor”. Contudo, como adverte Marcellino 

(1996), nem sempre a “ressonância social” do lazer é reconhecida, seja no setor público 

e até mesmo nos meios acadêmicos, principalmente, quando está em jogo a liberação de 

recursos. Segundo o autor, apesar da sua relevância, as políticas públicas de lazer são 

frequentemente relegadas a um segundo plano. 
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De acordo com Menicucci (2006), somente por meio da construção do lazer 

enquanto um problema a ser enfrentado pelas sociedades, ou seja, como uma questão 

que mereça a intervenção governamental ativa, é que se tornará possível estabelecer 

políticas públicas e sociais direcionadas a este setor. Fundamentando-se em Meny e 

Thoenig, a autora (Menicucci, 2006, p.141-142), destaca que um programa 

governamental deve conter as seguintes características: 

  
(i) a existência de um conteúdo; (ii) um programa que articula ações 
em torno de eixos específicos; (iii) uma orientação normativa que 
expressa finalidades, preferências e valores e tende para objetivos 
específicos; (iv) um fator de coerção, dado que a atividade pública se 
impõe em função da legitimidade decorrente da autoridade legal; e (v) 
pelo seu alcance, no sentido de que tem a capacidade de alterar a 
situação, os interesses e os comportamentos de todos que são afetados 
pela ação pública.  

 
A participação dos distintos segmentos da sociedade neste processo é 

imprescindível, uma vez que cabe às populações reivindicar programas, projetos e ações 

que possibilitem o suporte político e a legitimidade de uma política pública e social de 

lazer. Tal desafio engloba diferentes aspectos, entre os quais são destacados por 

Menicucci (2006): 

• Parâmetros norteadores da política (conceitos adotados, visão sobre o 
lazer).  

• Garantia do acesso, utilização de espaços e de equipamentos.  

• A abordagem das ações, que pode ser focalizada ou mais abrangente. 

• Ênfase setorial ou transversal e formas de integração com outros setores.  

• Possibilidades de englobar atividades e conteúdos diferenciados.  

 
A expressão política social, por sua vez, geralmente é entendida como o 

conjunto de diretrizes, orientações, critérios e delineamentos condizentes à preservação 

e elevação do bem estar social, buscando que esses benefícios alcancem todos os 

habitantes da sociedade com a maior equidade possível. No entanto, Maingnon (2004) 

assinala que existe uma diversidade de definições de política social que apresentam 

diferentes posições que levam em conta seus objetivos, extensão e limites. 

O autor agrupa as compreensões de política social em dois tipos específicos. 

Primeiro estão aquelas que se limitam aos programas de bem-estar social e as políticas 

que sustentam ou conformam esses programas. De acordo com este entendimento, 

“política social” faz referência a um conjunto de medidas que contribuem com o 
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melhoramento de uma situação determinada. Portanto, são políticas transitórias e seus 

objetivos são diminuir ou regular os embates das políticas econômicas. Para Maingnon 

(2004), de acordo com essa perspectiva a política social relaciona-se com as distorções 

da política econômica, tendo assim um caráter assistencial e uma função residual. 

Uma segunda concepção considera que a função principal da política social é a 

redução e eliminação das iniquidades sociais através da redistribuição dos recursos, 

serviços, oportunidades e capacidades. Este conceito inclui todas as atividades que 

contribuem com a saúde, educação, lazer, assistência pública, seguridade social e 

moradia da população, e também aquelas que afetam, em geral, a distribuição e 

redistribuição dos recursos materiais e sociais (Maingnon, 2004). 

Almeida (2002, p.25), no entanto, menciona que existe uma falta de clareza 

conceitual sobre o que é uma política social, o que tem permitido “[...] que se 

identifique como tal qualquer política que tenha por objeto ‘problemas sociais’, 

‘independente dos juízos valorativos sobre a ordem social que subscrevem’ [...]”. Desse 

modo, inclui-se nesse rol qualquer ação assistencialista ou focalizada para os “pobres”, 

“mais carentes” e “necessitados” com o argumento de superar desigualdades. Isso 

ocorre mesmo quando se busca apenas mitigar os impactos nocivos de outras políticas 

que nada oferecem em termos de justiça social. Segundo as palavras do autor (p.25), se 

postula que esta é a “[...] melhor forma de superar as enormes desigualdades evidentes 

na região latino-americana, historicamente acumuladas é verdade, mas dramaticamente 

exacerbadas nas duas últimas décadas que encerraram o longo (e intenso) século XX”. 

As políticas sociais dizem respeito, portanto, a ações que determinam o padrão 

de proteção social implementado pelo Estado. Em princípio, elas se voltam para a 

redistribuição dos benefícios sociais visando à diminuição das desigualdades estruturais 

produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico, como esclarece Höfling (2001). 

Ceja-Mena (2004) complementa essa discussão quando argumenta que as 

políticas sociais representam uma possibilidade para que o Estado construa uma 

sociedade unida e equitativa por meio de estratégias e políticas concretas, as quais 

visam uma maior equidade e integração social. Neste sentido, uma política social tem 

como finalidade principal facilitar a convergência entre os interesses individuais e os 

interesses comuns da sociedade. 

As políticas sociais e suas expressões programáticas, entendidas num sentido 

amplo, incluem intervenções setoriais clássicas (educação, saúde, lazer, seguridade 

social, moradia, infra-estrutura básica, etc.) no sentido de desenvolver ações focalizadas 
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na pobreza material. Além disso, elas também devem incorporar as intervenções 

governamentais e estatais destinadas a promover o trabalho e garantir a proteção social 

em face de outras problemáticas sociais (Repetto, 2005). 

Em outras palavras, as políticas públicas comprometidas com a concretização de 

direitos sociais – tais como o lazer – assumem o caráter de políticas sociais. Este 

aspecto se torna relevante, principalmente, em realidades cujas desigualdades sociais 

são alarmantes e expõem níveis absurdos de iniquidades, como é comum na América 

Latina. 

Apesar dos posicionamentos distintos e conflitantes sobre política pública e 

política social, nesta pesquisa considera-se que ambos os termos são adequados para o 

tratamento do assunto quando se pensa nos interesses coletivos e na busca do bem 

comum em cada sociedade. 

Neste sentido, a temática das políticas públicas e sociais contempla uma 

multiplicidade de saberes sobre princípios, diretrizes, estratégias e ferramentas 

essenciais para a concretização do lazer/ocio/recreación como um direito social. Este 

processo envolve vários sujeitos, instâncias e níveis de decisão comprometidos com 

determinados interesses e se efetiva por meio de programas, projetos e ações setoriais 

implementadas pelo Estado. 

À medida que o lazer é considerado como um campo relevante e merecedor de 

intervenções estatais efetivas, passa a integrar as agendas políticas governamentais, o 

que significa uma condição indispensável para a implementação, execução, 

monitoramento e avaliação das políticas públicas e sociais nos diferentes países latino-

americanos. 

Considerando a relevância dessa questão para a presente pesquisa, foi indagado 

aos entrevistados se eles tinham conhecimento de estudos ou pesquisas realizadas sobre 

a temática das políticas públicas de lazer/tiempo libre/recreación no contexto do 

mestrado a que estavam vinculados. A maioria respondeu negativamente, conforme 

evidenciam os depoimentos que se seguem: 

 
Realmente no lo sé porque no me he puesto a investigar que proyectos 
de tesis o que tesis se realizaron al respecto. No sé realmente, no lo 
puedo decir. (E.E.M1.)  

 
[...] el tema de investigación de tesis no recuerdo. No, creo que no. 
(E.C.M1.)  
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No han sido temas. Como nuestra maestría está más orientada a lo 
que es laboral y turístico, las líneas de investigación han ido en esa 
vertiente. (E.C.M2.)  

 
[...] los temas que yo he escuchado son referidos más bien a 
actividades pero no de política. (E.P1.M2.)  

 
Hasta donde yo sé no. (E.P2.M2.)  

 
No, que yo sepa no. (E.E.M2.)  

 
No, en la maestría que yo recuerde no. (E.C.CR.)  

 
No, en la maestría no se ha hecho. (E.P1.CR.)  

  
No, no se ha realizado ningún tipo de esos estudios. (E.C.E.)  

  
No, no tengo conocimiento. (E.E.E.)  

  
A resposta negativa foi apresentada por entrevistados vinculados aos mestrados 

profissionais desenvolvidos na Costa Rica, no Equador e no México. Neste contexto, 

somente dois entrevistados indicaram a existência de pesquisas relacionadas à temática 

das políticas públicas: uma delas sobre a Caja Costarricense del Seguro Social, na 

Costa Rica, e a outra sobre as leis que protegem e promovem o acesso ao direito ao ocio 

e ao tiempo libre no México: 

 
Bien, lo que se ha desarrollado más cercano es a nivel institucional. 
Viendo por ejemplo hay un trabajo que se realizó en la Caja 
Costarricense del Seguro Social para crear toda una estructura que 
no existía ahí del área de recreación. [...] Algunas de las cosas que 
ella había planteado se implementaron, pero no fue todo de la 
envergadura que ella pretendía. Bueno, entonces fue algo que se 
intentó a ese nivel, nivel institucional. (E.P2.CR.)  

 
Sí... sobre políticas de ocio incluso tenemos maestrías ya muy 
específicas no será ahorita sobre las políticas en sí, pero sobre las 
cuestiones del derecho al ocio. Ya ha habido muchos estudios sobre 
las cuestiones de las leyes que protegen, promueven la cuestión de 
acceso a los servicios, al derecho al tiempo libre y todo eso en 
México. Porque de legislación si hay mucha en México. Siempre 
decimos en México que no es el problema de leyes, sino el problema 
de aplicación de las leyes. Entonces si se han hecho estudios de estos. 
(E.P1.M1)  

 
Os estudos que foram mencionados por esses dois entrevistados constituíram 

exceções, pois foi constatado que a temática das políticas públicas de ocio/tiempo 

libre/recreación não vem sendo pesquisada no contexto dos quatro mestrados 

profissionais estudados – desenvolvidos na Costa Rica, no Equador e no México. Esta 
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constatação, ao invés de ser considerada como uma simples limitação, pode ser vista 

como um estímulo para que a temática comece a ser investigada por professores e 

estudantes destes cursos de mestrado. 

Este resultado foi diferente das respostas enunciadas pelos cinco entrevistados 

brasileiros. Neste contexto, foi relatado que o mestrado conta com uma linha de 

pesquisa e com um grupo de estudos direcionado para as políticas públicas de lazer, o 

que vem possibilitando a realização de diferentes ações:  

 
Neste mestrado tem o grupo Polis, que embora do ponto de vista da 
pós-graduação, do mestrado, ele tenha uma presença pequena, [...] ele 
tem uma base importante, ele tem pesquisas importantes, [...] tem 
publicações, tem livros publicados nos últimos anos, que eu acho que 
isso legitima e desafia ao aprofundamento destes estudos [...]. 
(E.P2.B.)  

 
Também foram destacadas, pelos entrevistados, algumas pesquisas de mestrado 

sobre a temática das políticas públicas de lazer. As pesquisas mencionadas já haviam 

sido desenvolvidas ou estavam em andamento no momento em que os depoimentos 

foram coletados: 

[Foram realizadas] duas dissertações de mestrado naquela relação com 
o turismo. Uma, por exemplo, que vai investigar o lazer, as 
concepções de lazer nas legislações [...] de países da América do Sul, 
nas Constituições. E outra que mergulha no campo cientifico que 
também revela, qual foi a política de produção acadêmica neste campo 
que possibilitou esse tipo de produção no campo do turismo. Então, 
isso para mim também é estudo de políticas públicas de lazer. 
(E.P2.B.)  

 
O mesmo entrevistado situa a temática das políticas públicas de lazer em um 

patamar de grande relevância. Ele destaca que este tema 

 
[...] é transversal e a gente precisa reconhecer se não vale a pena dar 
um foco maior nele, no sentido tanto de algum professor que tem uma 
compreensão e clareza sobre isso e de um desenvolvimento maior de 
pesquisas especificas nessa área. (E.P2.B.)  

  
Ressalta, ainda, que o estudo da política está ligado às diversas temáticas do 

campo, sugerindo que 

[...] não se precisaria de um professor especificamente nesta área ou 
se, por exemplo, diferentes áreas poderiam assumir a responsabilidade 
pelo estudo da política pública, então, o que nós precisamos pensar, 
[...], por exemplo, como estudar lazer na América Latina sem estudar 
as políticas de lazer na América Latina, como estudar a história do 
lazer para além da história das práticas sociais sem estudar a história 
das formulações políticas. (E.P2.B.)  
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Entretanto, é importante ressaltar que mesmo os entrevistados brasileiros que se 

lembraram de algumas pesquisas sobre políticas públicas de lazer, não conseguiram 

discorrer muito sobre o que foi efetivamente estudado. Assim, a existência de estudos e 

pesquisas sobre essa temática foi reconhecida pelos cinco entrevistados vinculados ao 

mestrado do Brasil, mas, de maneira geral, eles apenas falaram pontualmente sobre isso: 

 
Tem sim, o trabalho da Amanda que é voltado um pouco mais pra 
isso, mas eu não consigo lembrar. [...] e tem o da Tarcila que fez 
análise. (E.P1.B.).  

 
Tem o trabalho da Amanda, o trabalho da Luciana, da minha turma 
que eu tenho mais conhecimento, se eu não me engano [tem também] 
o trabalho da Tarcila. (E.EG.B.)  

 
[...] na minha turma mesmo deve ter umas três que falam sobre o 
“Segundo Tempo” e outros programas da prefeitura. (E.E.B.)  

 
Desse modo, os entrevistados brasileiros sabem que existem pesquisas sobre o 

assunto no contexto do mestrado ao qual estão vinculados, mas, não possuem 

conhecimento profundo e mais articulado a respeito desses trabalhos, tampouco sobre a 

produção neste campo. Esta constatação também indica a importância de investir neste 

campo, buscando um maior aprofundamento de conhecimentos sobre a temática das 

políticas públicas e sociais de lazer. 

Os entrevistados também foram questionados se consideravam necessário 

desenvolver estudos e investigações sobre políticas públicas de lazer/ocio/recreación na 

região latino-americana. Foi unânime o posicionamento de que as pesquisas sobre essa 

temática são necessárias e importantes. Contudo, como pode ser visualizado a seguir, as 

justificativas elaboradas para fundamentar as respostas foram diversificadas no contexto 

de cada mestrado, diferindo também entre cada uma das propostas formativas 

estudadas.29 

Um aspecto destacado por um dos entrevistados vinculados à Universidad 

Regional Miguel Hidalgo relaciona-se com a consideração do ocio/recreación como 

uma alternativa para solucionar alguns dos problemas existentes nas realidades sociais 

latino-americanas:  

 
[...] En este momento México, a nivel mundial, está catalogado como 
un país violento, cuando los que nos dedicamos a la recreación 

                                                 
29 As justificativas elaboradas pelos entrevistados estão apresentadas por mestrado, partindo do mais 
antigo para o mais recente. 
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creemos que hay muchas cosas por hacer […] . Y hablar ya de 
Latinoamérica, pues, nos abriría ya un preámbulo o nos conectaría 
como países y que todo el mundo respetaría la recreación y que sería 
algo importante para reducir estos niveles que tenemos. Pues es que 
Brasil tiene problemas de delincuencia, Colombia tiene problemas, 
Ecuador, Perú. [...] Entonces hablar de cuestión política con la 
recreación creo que sería o es una de las salidas que podría tener 
cada uno de los gobiernos y en general toda Latinoamérica para 
reducir todos esos males que tenemos. (E.P2.M1) 
 

Essa preocupação, apesar de ser legítima e bem intencionada, sugere uma visão 

parcial e romântica da realidade ao colocar nas mãos da recreação a responsabilidade 

pela solução de problemas sociais. Este tipo de pensamento é bastante comum e foi 

discutido por diversos autores, tais como Padilha (2003). A autora foca sua atenção no 

discurso da utilização do lazer de forma compensatória, para suprir necessidades e 

resolver problemas próprios das práticas do trabalho. Metaforicamente, Padilha 

questiona se o lazer é o remédio para a doença do trabalho.  

Para responder a esta questão, argumenta-se que este tipo de uso contribui para a 

manutenção do sistema vigente, uma vez que não favorece a crítica e a reflexão 

necessárias para a mudança. Ao contrário disso, a melhoria das condições de lazer está 

intimamente atrelada à melhoria das condições de trabalho e de vida da população. 

Neste contexto, o homem precisa emancipar-se do capitalismo e articular-se com o 

objetivo de construir uma sociedade focada no bem comum, minimizando e até 

acabando com a desigualdade social. Do contrário, tanto o trabalho quanto o lazer, 

correm o risco de continuarem a ser práticas humanas alienantes e negativas (Padilha, 

2003). 

Outro entrevistado salientou a importância de conhecer e estudar a temática das 

políticas públicas como ponto de partida para desenvolver projetos de intervenção: 

 
[...] mientras no conozcamos esta parte de las políticas a fondo, 
mientras no sepamos cómo llevarlas a cabo, qué tan viables son, pues 
no vamos a poder desarrollar proyectos de intervención. Necesitamos 
investigar para conocer, para saber el terreno que pisamos y cómo 
vamos a intervenir. (E.EG.M1.) 
 

Complementando essa reflexão, em outra entrevista foi indicado que a tarefa de 

começar a despertar o interesse pela questão política é uma responsabilidade dos 

próprios profissionais da área, o que pode ser visto como um incentivo para que o tema 

comece a ser aprofundado no contexto do mestrado: 
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[...] nosotros somos los que vamos a empezar a hacer esto, o sea, este 
interés sobre la cuestión de las políticas, experiencias, las propias 
funciones, los propios beneficios. (E.P1.M1.) 
 

 Uma das entrevistas salientou que a recreação representa práticas eminentemente 

comunitárias e sociais e, em contextos neoliberais, os Estados, governantes, terceiro 

setor e até mesmo o setor privado têm uma responsabilidade social a desempenhar. Foi 

explicado que quando o Estado não financia e organiza projetos comunitários 

recreativos, precisa legislar a este respeito: 

 
Creo que el tema de la recreación se presta en alto grado [...] porque 
estas prácticas son comunitarias, son sociales. Entonces, por lo tanto, 
que visión tiene un gobernante, que visión tiene una institución para 
promover que eso se siga dando. Porque aunque estamos en el 
momento del neoliberalismo, con el tercer sector siguen 
promocionéndose prácticas porque el Estado no entrega su 
responsabilidad social en el tema. Tiene que provocar que participen 
y que la gente también despierte a participar en lo privado sin fines 
de lucro. Pero el Estado tiene que seguir haciendo. Si no es en el 
financiamiento y organización de proyectos comunitarios en ese 
sentido, sí tiene que seguir legislando al respecto. (E.C.M1.) 
  

Por um lado, este depoimento evidencia uma relevante preocupação com a busca 

de alternativas para que os projetos comunitários de recreação sigam acontecendo 

independente das circunstâncias. Por outro lado, tal encaminhamento pode reforçar uma 

postura conformista caso o Estado não cumpra adequadamente as suas 

responsabilidades sociais junto à população – notadamente, no que se refere aos 

segmentos populacionais mais pobres do ponto de vista material. 

Como visto, o papel desempenhado pelo Estado no âmbito das políticas públicas 

é fundamental. Afinal, cabe a ele a responsabilidade de implementar, efetivar e manter 

políticas públicas comprometidas com o atendimento das necessidades básicas de toda a 

população, o que obviamente precisa considerar as suas necessidades de lazer. Isso se 

torna ainda mais relevante em contextos marcados por desigualdades sociais tão 

perversas como ocorre em toda a América Latina. Além disso, estão em jogo relações 

de poder e interesses que interferem substancialmente nos padrões de distribuição de 

riqueza e de renda adotados, influenciando também a postura assumida pelo Estado e 

pelos governos diante das desigualdades, exclusões e acessibilidade ao lazer. Neste 

âmbito, frequentemente o lazer deixa de ser concebido como um direito para ser tratado 

como um produto a ser consumido na forma de bens e de serviços massificados. 
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Sousa et al (2011, p.28) colaboram com essa discussão ao afirmar que, sendo o 

lazer um direito social, é preciso lutar para que ele exista, de fato, na vida de todos. 

Caso contrário, continuará “sendo um privilégio de poucos que possuem os bens 

econômicos, culturais e educacionais para acessá-lo”. 

Em uma das entrevistas realizadas na Universidad YMCA foi enfatizado que as 

políticas públicas mexicanas são voltadas especificamente para o tiempo libre devido ao 

preconceito quanto ao uso da palavra e à ideia de ocio, por ser este associado com 

improdutividade e preguiça. Algo similar acontece na Costa Rica, onde se opta por falar 

de esparcimiento, ou Equador e inclusive no México, onde se privilegia o uso da 

palavra recreación em detrimento de ocio. Nesse sentido: 

 
Hablamos más bien de políticas de tiempo libre porque en lo 
gubernamental, en los ministerios, no hablan de ocio, hablan de 
tiempo libre. (E.P2.M2.) 
 

 Também foi indicado que, para que as políticas públicas e a legislação 

relacionada à recreação sejam efetivadas é preciso começar a tratar deste tema com 

comprometimento, tendo em vista evitar que sejam perdidas as conquistas sociais e 

políticas neste campo: 

 
[...] creo que es por ahí por donde tenemos que empezar por toda la 
parte de políticas y legislación sobre la recreación. Aquí en México 
ya teníamos una Subsecretaría de Recreación en algún período y 
perderla creo que fue una gran parte como de retroceso. (E.C.M2.) 
 

A temática das políticas públicas de recreação foi abordada de forma associada 

ao turismo em uma das entrevistas, o que não foi muito comum entre os demais 

voluntários da pesquisa. O turismo foi relacionado com o lazer/ocio/recreación/tiempo 

libre a partir do exemplo das férias, como pode ser verificado no seguinte relato:  

 
Sería bueno porque, por ejemplo, yo lo veo, si turismo puede ser un 
poquito más arriba, o sea un concepto más que conocemos más, o 
más del dominio público, la parte de ocio, de recreación, de tiempo 
libre casi no se maneja y es bien importante porque si bueno pues si 
las vacaciones, pero las vacaciones para qué, o qué tipo de 
vacaciones, o qué calidad de vacaciones podemos tener. Y si, yo 
siento que si es bien importante. (E.P1.M2.) 
 

Considerando o que foi indicado nesta entrevista, o turismo e as férias poderiam 

ser abordados pelas políticas públicas de ocio/tiempo libre/recreación de forma mais 

ampla. Cabe ressaltar que o turismo foi reconhecido como um direito pela Organização 
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Mundial do Turismo (OMT). Reunida no Chile em outubro de 1999, a OMT instituiu 

um documento denominado “Código Mundial de Ética do Turismo”. Este Código é 

composto por dez artigos e tem como uma de suas finalidades “[...] promover um 

turismo responsável e sustentável, acessível a todos no quadro do direito que qualquer 

pessoa tem de utilizar o seu tempo livre em lazer ou viagens, e no respeito pelas 

escolhas sociais de todos os povos”. (OMT, 1999, p.2) 

Complementando a entrevista anteriormente citada, o Código Mundial de Ética 

do Turismo afirma que:  

O direito ao turismo para todos deve ser visto como corolário do 
direito ao repouso e aos tempos livres, e nomeadamente do direito a 
uma razoável limitação da duração do trabalho e licenças periódicas 
pagas, garantido no artigo 24 da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, e no artigo 7.1 do Pacto Internacional relativo aos direitos 
económicos, sociais e culturais. (OMT, 1999, p.12) 
 

Entretanto, é importante salientar que o artigo 24 da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos trata do direito ao lazer e às férias vinculando-os ao trabalho 

produtivo formal, algo que nem sempre é considerado, tampouco problematizado 

quando se faz menção a esse “direito universal” – que, nitidamente, se trata de uma 

construção ocidental, como assinalado por Gomes, Pinheiro e Lacerda (2010). Isso 

evidencia a relevância de empreender estudos e pesquisas mais aprofundadas sobre a 

questão do direito ao lazer, como indicado por Ramos (2012). 

Vinculado com o anterior é necessário destacar que no artigo 24 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, em sua versão em espanhol, se fala do direito ao 

tempo livre e não do direito ao ocio ou recreação, e menos do direito ao lazer, por não 

existir esta palavra no espanhol.   

Outra entrevista critica o fato de a recreação ser, muitas vezes, vista como uma 

ação vinculada a propostas eleitorais que têm como finalidade primordial a cooptação 

de votos que garantam a permanência de grupos hegemônicos no poder: 

 
Sí, sería muy interesante porque yo detecto particularmente en la 
situación de la ciudad de México que esas políticas existen. Y es 
cierto que en el contexto político y el tipo de lucha política que hay 
aquí muchos lo identifican como acciones electoreras. Como acciones 
para ganar la simpatía de la población y conseguir el voto para que 
siga este partido en el poder. (E.E.M2.) 
 

Apesar de ser comum, este tipo de estratégia é problemática e, por isso, precisa 

ser repensada e superada. Como esclarece Bonalume (2007), há um jogo de interesses 

por trás das ações políticas. Esta situação origina-se na forma como está organizado o 



189 
 

processo de tomada de decisões em cada país e como são divulgadas as informações ao 

cidadão eleitor que encontra dificuldades para identificar as responsabilidades 

individuais e, até mesmo, os interesses ocultos por trás das aparências. 

Um dos entrevistados entende que as políticas públicas na área precisam ser 

pensadas com base nas necessidades dos próprios indivíduos para ter melhores 

resultados: 

[...] al crear una serie de políticas que van a ir pensando en las 
necesidades de los individuos y en las realidades de cada uno de 
ellos, vamos a poder crear estos grupos de trabajo en los cuales, al 
final de cuentas, tu puedas observar cómo vas a poder atacar, y cómo 
vas a poder sacar, yo siempre pienso en la parte social, a través del 
ocio y el tiempo libre. [...] lo veo desde la política de México en un 
momento en que estamos viviendo una situación política, económica, 
social muy fuerte. Si tuviéramos más actividades de ocio, si 
estuviéramos más encaminados hacia esa parte, tendríamos mejores 
resultados. (E.EG.M2.) 
 

No caso dos entrevistados da Universidade da Costa Rica, um deles entende que 

a política é esencial para fazer mudanças sociais mais consistentes. Conforme pode ser 

verificado no depoimento que se segue, foi evidenciada a importância de 

instrumentalizar os estudantes do mestrado para que estejam preparados para realizar 

essas mudanças no Estado, fazendo da recreación uma prioridade e possibilitando o 

desenvolvimento de programas com este enfoque. 

 
Sin la política no podemos hacer cambios sociales estructurales que 
sean duraderos. [...] A nivel privado se pueden hacer cosas, pero la 
estructuración del Estado no va a cambiar por eso. Necesitamos 
también atacar ese frente. Y sobre todo si queremos hacer un impacto 
que sea duradero. Y eso implica entonces entregar herramientas al 
estudiantado para que sepan cómo generar cambios en el Estado. 
Cambios para que se generen políticas de Estado para que se 
convierta en una prioridad la recreación y para que existan 
programas para que el Estado ofrezca para que la población pueda 
recrearse. O programas que sean educativos para que la población 
aprenda cómo recrearse. Cómo convertir su tiempo libre en un tiempo 
de ocio, en un tiempo bien aprovechado. (E.P2.CR.) 
 

Além disso, foi salientada a relevância de efetivar os direitos inscritos nas leis, 

renovando-as e atualizando-as, porque elas orientam as ações realizadas pelo poder 

público. 

Creo que las instituciones como tales, ministerios, municipalidades y 
todo, están en su deber de utilizar lo que estaba escrito en el papel y 
llevarlo a cabo. [...] Ahora siento que acá se está tratando de ver 
mucho el deporte y simular mucho lo que es la recreación para la 
población joven, para los niños y todo. Se está tratando de abrir 
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espacios. Y si, definitivamente las políticas y las leyes se necesitan y 
creo que hay que igual renovar. (E.EG.CR.) 
 

Como foi explicitado pelos entrevistados, algumas ações no campo das políticas 

públicas de recreación vêm sendo desenvolvidas na Costa Rica. Neste sentido, 

considera-se relevante desenvolver estudos sobre esta temática. 

 
Los estudios bien elaborados hacen que los políticos, de alguna 
forma, vean eso establecido [...]. ¿Por qué tienen que haber políticas 
públicas más sobre recreación? Ahora la ley lo favorece, la ley del 
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, hay una ley 
bonita de la recreación. Ahí está. Y el gobierno es el responsable de 
llevar la recreación al país. (E.C.CR.) 
 

  A existência de ações públicas na área da cultura também foi ressaltada: 

 
Porque muchas veces se hacen actividades, aquí esas que yo le 
mencioné que se hacen en verano. No necesariamente que se dé 
énfasis en la recreación, como el ministerio de cultura. Pero son 
actividades recreativas que no se ven con ese énfasis, verdad, en que 
pienso que es muy importante que se valorice la importancia de la 
recreación en ese sentido. (E.E.CR.) 
 

Tais reflexões evidenciam a importância de pensar em políticas públicas de 

ocio/recreación que sejam transversais, intersetoriais e sinérgicas, de modo que uma 

ação em um campo seja capaz de potencializar aquelas realizadas em outro âmbito. 

Algo que muitas vezes fica restrito ao plano do discurso, pois, ainda são poucas as 

iniciativas que constituem estratégias efetivas no campo das políticas públicas em geral.  

 No que se refere aos entrevistados vinculados ao mestrado do Equador, alguns 

também indicaram ser preciso transformar a percepção restrita sobre os significados de 

ocio, recreación e tiempo libre, coincidindo com o que também foi afirmado por 

entrevistados do México e da Costa Rica.  

 
[...] una política primero tiene que cambiar el pensamiento del país. 
Entonces, realmente aquí en el Ecuador se está ayudando a cambiar 
la educación, se está ayudando al deporte. Pero es muy difícil 
ingresar en ese mundo porque ellos no entienden el tiempo libre como 
una ciencia y como algo que nos puede ayudar. Sino más bien como 
un juego, como algo donde usted va a decir ¿y qué es el tiempo libre y 
el ocio? Usted se va dedicar a jugar, se va dedicar a pasar el tiempo. 
Es muy necesario que ellos vean los beneficios que trae. Entonces, si, 
si, si, sería muy bueno cambiar las políticas. Más que todo empezar 
por el país y luego ir desarrollando otras para que se alcance a nivel 
latinoamericano. (E.E.E.) 
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A abrangência do lazer e seu entendimento parcial e limitado foram salientados 

por Marcellino (1996, p.23) como o primeiro aspecto a considerar quando se trata das 

políticas públicas, uma vez que essa limitação pode ser constatada “na ação dos órgãos 

públicos, na pesquisa, na legislação, etc.” 

As políticas públicas de ocio também foram consideradas, em outra entrevista, 

como algo essencial para contribuir com a qualidade de vida da população: 

 
O sea, hacerles ver que dato que emite en políticas públicas van a 
contribuir a la calidad de vida de la población, porque el ocio es uno 
de los parámetros para medir la calidad de vida de una persona. Si la 
gente no tiene ocio ya estamos incumpliendo un parámetro de la 
calidad de vida. (E.EG.E.) 
 

Além disso, torna-se importante saber se os proponentes das políticas ou dos 

programas sociais chegam aos sujeitos objetivados e se realmente estão interessados em 

proporcionar benefícios às pessoas e em constituir outras políticas educativas. Em uma 

das entrevistas foi mencionado que é preciso marcar as linhas do ponto de vista 

governamental, deixando claras as intencionalidades e os interesses que mobilizam as 

políticas públicas encarregadas de prestar serviços públicos de recreação. 

 
Es necesario desde el punto de vista gubernamental marcar las líneas, 
cada una de ellas y en conjunto la sociedad latinoamericana. Y una 
línea de acción o de actuación la determina la política, aparte de 
concebir a la política en su sentido de poder. Pero fundamentalmente 
viendo la política como línea de actuación eso les podrá permitir a las 
agrupaciones de recreación, de ocio o de juego, etc., marcar un 
rumbo. Integrar la recreación como un servicio público, que privado 
hay mucho, pero como un servicio público para que las sociedades y 
en conjunto la sociedad latinoamericana disfrute de este tipo de 
servicio. En ese sentido se pueden diseñar postgrados, se pueden ver 
avances e impactos de los servicios, qué tipo de servicio debe ser, 
evitando un poco imitar porque a veces imitamos los servicios de 
otros lugares y queremos instituirlos en nuestro país. (E.P2.E.) 
 

Neste depoimento, observa-se uma preocupação em desenvolver propostas 

coerentes com cada realidade, pois, nem sempre aquilo que é importado de outros países 

ou de outros contextos é adequado a determinadas realidades – como explicado, por 

exemplo, por Gomes (2011) e por Tabares; Molina (2012). 

No caso dos entrevistados vinculados ao mestrado do Brasil, as respostas 

também foram diversificadas e revelam uma motivação pelo desenvolvimento de 

estudos que aprofundem a questão das políticas públicas nos países latino-americanos, 

assim como sobre alguns aspectos relacionados à gestão destas políticas. 
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[...] os conhecimentos que eu tenho sobre as realidades latino-
americanas são muito pequenos, então eu não posso dizer muito, mas 
eu acho que é fundamental desenvolver pesquisas sobre isso, até 
porque nós temos experiências diversas. [...] As pesquisas, eu diria 
que descritivas, que possam ajudar a gente a mapear esta realidade, 
são fundamentais. (E.C.B.) 
 
Porque de gestão ninguém sabe nada, tem que fazer um “senhor” 
trabalho, não só de compreensão de busca do conhecimento, como 
também de intervenção neste campo da gestão, das políticas. (E.P1.B.) 
 

Outro entrevistado explicita que produzir conhecimentos sobre a temática das 

políticas públicas de lazer é importante porque, desta forma, pode-se colaborar com a 

articulação entre a teoria e a prática:  

 
O eixo de problematização e de produção do conhecimento no campo 
da política pública de lazer talvez seja da máxima urgência, porque ela 
vai ligar estes dois campos, ou melhor dizendo, ela vai reconhecer 
aquilo que nunca foi separado, que é o lugar da teoria e o lugar da 
prática social. Na verdade, isso nunca se separou, nós é que olhamos 
diferente para isso. (E.P2.B.) 
 

Ao considerar aspectos distintos daqueles que foram salientados anteriormente, 

um dos entrevistados destaca ser importante ampliar o acesso a diferentes vivências, 

diversificando assim os conteúdos culturais do lazer: 

 
É fundamental porque, como eu disse lá no início, nem todo mundo 
tem acesso a uma vivência de lazer mais ampla, mais abrangente. Por 
via das políticas públicas isso se torna mais acessível, por essa via as 
pessoas podem ter acesso a outros conteúdos, as pessoas não vão ficar 
tão na mão da indústria do entretenimento, da indústria cultural, da 
televisão, da mídia de uma forma geral, dos meios de comunicação. 
[...] (E.EG.B.) 
 

Foi também pontuado que o lazer é um direito social e, por isso, é essencial 

compreender com quais objetivos as políticas públicas são pensadas e de que maneira os 

programas estão sendo proporcionados para a população. 

 
Se a gente considera, pelo menos aqui no Brasil, que o lazer é um 
direito das pessoas, eu acho que tem que pensar como esse direito está 
sendo proporcionado para as pessoas e quais sentidos o lazer tem para 
os programas e para as pessoas; se as pessoas estão cientes das ações 
ou não. Eu acho que tem que pensar com quais objetivos as políticas 
são pensadas. (E.E.B.) 
 

 Ao entender o lazer como um direito social em uma perspectiva mais ampliada, 

sua realização significa algo profundo que envolve vários elementos, os quais 

possibilitam dinâmicas inter-relações. Entre esses elementos podem ser citados: a 



193 
 

qualidade de vida individual e coletiva, o desenvolvimento humano, o reconhecimento 

de identidades/diversidades culturais, a criatividade social e tantos outros, que, em 

conjunto, podem abrir portas para a transformação social. 

Transformar realidades injustas e excludentes se torna fundamental, pois, como 

assinala Repetto (2005, p.18), os problemas sociais da América Latina não são somente 

ligados à pobreza material, uma vez que incluem também questões vinculadas com 

outros fenômenos substantivos, interpelando de modos distintos as políticas públicas 

levadas adiante por diversos países da região. 

Tudo isso instiga repensar o alcance das políticas públicas e sociais em termos 

de sua operacionalização, o que ainda constitui um desafio pendente a ser superado, 

sobretudo quando se pensa no campo do lazer/ocio/recreación nos diferentes países 

latino-americanos. 

Por isso, é essencial ressaltar a importância das políticas públicas e sociais não 

somente para possibilitar o acesso das populações ao lazer, mas também, e sobretudo, 

para instrumentalizá-las em dois sentidos: (a) para que compreendam as causas que 

permitem a perpetuação de desigualdades em diferentes âmbitos da vida e (b) para que 

possam se apropriar das condições efetivas que permitam superar situações de exclusões 

- inclusive no que diz respeito ao lazer, direito social aqui considerado. 

Em suma, embora a relevância das políticas públicas e sociais em lazer/tiempo 

libre/recreación tenha sido uma unanimidade entre os entrevistados dos cinco 

mestrados investigados, foi possível constatar que ainda são incipientes as pesquisas e 

os estudos sobre essa temática, o que destaca a urgência de problematizar e aprofundar 

conhecimentos teórico-práticos neste âmbito. Só assim o lazer/ocio/tiempo 

libre/recreación passará a fazer parte das agendas governamentais, contribuindo para a 

garantia de uma vida cidadã ativa e participativa aos latino-americanos. 

As análises aqui empreendidas evidenciam que é essencial ressaltar a 

importância das políticas públicas e sociais não somente para possibilitar o acesso das 

populações ao lazer, mas também, e, sobretudo, para instrumentalizá-las em dois 

sentidos: (a) para que compreendam as causas que permitem a perpetuação de 

desigualdades em diferentes âmbitos da vida e (b) para que possam se apropriar das 

condições efetivas que permitam superar situações de exclusões – inclusive no que diz 

respeito ao lazer, direito social aqui considerado. 

Baseados nos depoimentos assinalados pelos entrevistados e complementando 

algumas de suas idéias, ressalta-se a importância de envolver diferentes sujeitos e 
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instituições nos desafios expostos. O setor público, por meio do planejamento e 

desenvolvimento de ações intersetoriais e interinstitucionais, participativas, sinérgicas, 

antecipatórias e prospectivas. O setor privado, ampliando suas iniciativas e práticas 

vinculadas com a responsabilidade social empresarial. O “terceiro setor”, contribuindo 

com novos olhares e sendo uma ponte entre os atores envolvidos. Será de vital 

importância considerar, ainda, as contribuições que a própria comunidade pode fazer, 

para o qual pode ser de grande valor escutar as perspectivas das lideranças comunitárias 

e dos grupos contemplados por políticas públicas e sociais de lazer. 

Destaca-se, também, a importância dos aportes que as universidades e o campo 

acadêmico podem fazer no âmbito das políticas públicas e sociais de lazer. Algo que é 

um desafio especial para todos os mestrados estudados e para as universidades que os 

realizam. 

Paralelamente, será necessário um duplo movimento que consiste em ter uma 

legislação que contemple o direito ao lazer para todos, mas que também gere ações 

estaduais e governamentais que efetivem esse direito, para que ele não vire “letra 

morta”. 

Seguindo essas idéias e imprescindível pontuar que ou os direitos são para todos 

ou eles passam a serem privilégios. O que é válido para o direito ao lazer.   

Também é muito importante destacar que frente ao descrédito atual da política, e 

de todo o vinculado com ela, sem dúvida o acionar político pode fazer uma valiosa 

contribuição para atingir as mudanças radicais e estruturais que os países latino-

americanos precisam com urgência. Como elucidou Paulo Freire, todo ato educativo é 

um ato político. Portanto, a intencionalidade político-educativa precisa ser explicitada e 

servir de guia para abrir caminhos visando a construção de sociedades latino-americanas 

realmente humanas, solidárias, democráticas e participativas. 
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11 Conclusões 

 
Esta pesquisa foi mobilizada por algumas indagações: Como o lazer/ocio, a 

recreação/recreación e o tempo livre/tiempo libre são compreendidos no contexto de 

cinco mestrados desenvolvidos na América Latina sobre essa temática? Quais são as 

perspectivas teóricas adotadas e quais são as ênfases e abordagens de cada programa? 

Quais são as semelhanças e diferenças dessas propostas entre si, e em relação ao 

Mestrado em Estudos do Lazer existente no Brasil? Ocorre aprofundamento de 

conhecimentos e realização de investigações sobre a temática das políticas públicas de 

lazer nestas cinco propostas de pós-graduação? 

Considerando esses questionamentos, o objetivo da investigação foi analisar as 

propostas de formação de cinco mestrados em Lazer/Tempo Livre/Recreação – 

desenvolvidos atualmente na América Latina, buscando conhecer as interfaces 

(semelhanças e diferenças) entre o mestrado sobre a temática realizado no Brasil e os 

programas similares existentes na Costa Rica, Equador e México. Para alcançar esse 

objetivo, foram combinadas diferentes estratégias metodológicas: pesquisa 

bibliográfica, análise documental, realização de entrevistas com coordenadores, 

professores, estudantes e egressos e também grupo focal. 

Vários e distintos foram os elementos empregados pelos entrevistados para 

conceituar lazer/ocio. Em geral, este foi considerado como uma experiência subjetiva, 

entendimento que envolveu principalmente as contribuições de entrevistados do 

México, sendo também ressaltado como um momento de satisfação que deve ser 

“positivo”. Paralelamente, na Costa Rica o ocio foi tomado como sinônimo de 

esparcimiento, sendo visto como uma atitude ou como um sentimento de bem-estar. As 

compreensões dos entrevistados vinculados a esses dois países, portanto, tendem a 

associar o ocio com o aspecto da atitude. Essa abordagem, em geral, se fundamenta nas 

teorias desenvolvidas por autores dos Estados Unidos, Canadá e Espanha. Dessa forma, 

tanto o legado norte-americano (considerando principalmente a influência dos Estados 

Unidos na Costa Rica e no México) como o europeu (cuja influência se fez mais 

expressiva no México recentemente com os estudos espanhois) são significativas para 

fundamentar os estudos sobre a temática. 

Isso também é válido para o Equador, mas, neste país não foi verificada 

nenhuma congruência entre as compreensões de ocio pronunciadas pelos entrevistados, 

sendo perceptível um ecletismo conceitual. Possivelmente, porque a temática vem sendo 
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estudada no Equador há menos tempo em comparação com os demais países 

pesquisados. 

Constrastando com essas compreensões, o lazer foi entendido pelos 

entrevistados do Brasil como uma dimensão da cultura ou como um fenômeno cultural, 

uma visão que tem sido recorrente no Brasil nos últimos anos. Embora Dumazedier não 

conceitue o lazer por meio desse enfoque, este é um autor que fundamenta muitos dos 

estudos sobre a temática no Brasil até os dias atuais, o que envidencia que o legado 

europeu, especialmente francês, é o mais significativo nesse contexto. É relevante 

destacar que este autor foi o mais citado nas entrevistas de todos os mestrados. 

No que diz respeito aos entendimentos de recreação/recreación enunciados pelos 

entrevistados, a ideia de atividade ou de ocupação do tempo livre foram os elementos 

centrais para caracterizá-la nos cinco mestrados estudados. A recreação também foi 

compreendida como uma possibilidade de ocio, como um serviço e como um processo 

educativo que contribui com a qualidade de vida, visão enunciada por alguns 

entrevistados vinculados aos mestrados do México e do Equador. Para conceituar a 

recreação, os entrevistados costarriquenhos, equatorianos e mexicanos geralmente se 

baseiam no autor estadunidense Richard Kraus. Foi também constatado que esta 

temática não vem sendo estudada no contexto do mestrado do Brasil, onde a recreação 

foi criticada por ser vista como uma estratégia de controle social/moral, o que representa 

uma particularidade compartilhada somente por entrevistados brasileiros. 

O tempo livre, por sua vez, foi compreendido majoritariamente como uma 

porção de tempo que não está dedicada ao trabalho, ao estudo, às obrigações familiares, 

pessoais ou sociais, entre outras. Dois entrevistados brasileiros procuraram 

problematizar o entendimento de tempo livre que o reduz a um tempo liberado do 

trabalho e de outras obrigações. Entre os entrevistados de Costa Rica, foi destacada a 

importância do uso “correto” e “adequado” do tempo livre, evidenciando a presença de 

aspectos morais na sua caracterização, o que também ocorreu quando os entrevistados 

da Costa Rica expressaram suas compreensões de ocio e de recreación. 

Em geral, ao tratar de lazer/ocio e de recreación, os entrevistados se 

fundamentaram em diferentes autores, o que não aconteceu de modo significativo com 

as compreensões de tempo livre. Isso evidencia a importância de aprofundar 

conhecimentos sobre essa categoria, indo além das dimensões temporais quantitativas 

que marcam a lógica do tempo linear. Para isso, torna-se imprescindível compreender 
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que o tempo social não pode ser explicado sem o espaço social, e vice-versa, pois essas 

duas dimensões são inseparáveis. 

Foi possível constatar a importância que alguns autores europeus e/ou norte-

americanos adquiriram no discurso dos entrevistados. Foram também citados autores 

nacionais ou latino-americanos, mas, estes não chegam a ter o peso dos autores da 

Europa e dos Estados Unidos, pois, frequentemente, até mesmo as produções nacionais 

são embasadas em conhecimentos e publicações estrangeiras. De fato, espera-se que um 

coordenador, professor, estudante ou egressado que tenha sido formado em nível de 

pós-graduação tenha conhecimento profundo das teorias e conceitos que são produzidos 

em um determinado campo. No entanto, este processo precisa ser criticamente 

desenvolvido para que esses sujeitos não sejam apenas “consumidores” dos saberes 

produzidos em outros contextos. 

Mesmo que as contribuições europeias ou norte-americanas possam ser válidas 

para os estudos dessas temáticas na América Latina, em muitos casos a produção 

teórico-conceitual desenvolvida nos países do chamado hemisfério Norte pode ser 

insuficiente e inadequada quando se considera o desafio de sistematizar saberes teórico-

práticos que dialoguem criticamente com as realidades latino-americanas. Por isso, os 

estudos sobre essas temáticas precisam, cada vez mais, integrar um contínuo processo 

de pensamento crítico, o que demandará grandes esforços e tomada de posições 

comprometidas com a superação da lógica eurocêntrica. Como é recente a tomada de 

consciência do impacto do eurocentrismo nos conhecimentos produzidos e difundidos 

na região, as análises desenvolvidas nesta pesquisa podem representar mais um estímulo 

no sentido de superar a colonialidade do saber que se expressa nos estudos latino-

americanos do lazer/ocio, recreação/recreación e tempo livre/tiempo libre. 

A pesquisa bibliográfica-documental possibilitou a análise de algumas 

características dos sistemas de pós-graduação adotados nos quatro países onde são 

desenvolvidos os mestrados em Lazer/Tiempo Libre/Recreación pesquisados. Foi 

possível constatar aspectos em comum e diferenciadores dos mestrados estudados, cujos 

resultados são apresentados a seguir. 

• Quatro dos cinco mestrados foram instituídos entre os anos de 2004 e 2006 e 

um deles (URMH/México) foi criado em 1997. Esses programas são realizados por três 

universidades públicas (Brasil, Costa Rica e Equador) e duas privadas (ambas no 

México). 
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• Apenas um mestrado tem enfoque acadêmico (UFMG/Brasil) e é gratuito, os 

demais mestrados são profissionais e são financiados pelo pagamento de mensalidades 

por parte dos estudantes. Quando o número de alunos inscritos/selecionados é 

considerado insuficiente para viabilizar financeiramente o mestrado, não pode ser aberta 

uma nova turma, como ocorre, por exemplo, na UCR/Costa Rica e na ESPE/Equador e, 

em alguns casos, nas duas universidades mexicanas.  

• Quatro dos cinco programas são realizados em grandes centros urbanizados: 

em São José, capital da Costa Rica; em Quito, capital do Equador; na Cidade do 

México/DF, capital deste país, e em Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, 

que é uma das principais cidades brasileiras. A URMH está localizada em Tampico, 

uma cidade localizada na costa mexicana. 

• Todas as propostas são presenciais, mas, o desenvolvimento de cada mestrado 

ocorre de uma maneira diferente: alguns são realizados em módulos compactos aos 

finais de semana (no Equador e nas duas universidades do México que contam com 

turmas intensivas), ou durante a semana (no Brasil e na Costa Rica, com a diferença que 

no Brasil as aulas são ministradas nos períodos da manhã/tarde e na Costa Rica elas 

acontecem à tarde/noite, envolvendo também alguns sábados). 

• Todos os mestrados estão abertos a profissionais formados em nível superior 

(licenciatura ou bacharelado), provenientes de diferentes áreas do conhecimento. A cada 

nova turma ingressam entre 15 a 20 estudantes, a maioria formada em educação física 

em todos os mestrados. 

• Para serem admitidos no mestrado, os candidatos passam por um processo 

seletivo que é diferente em cada país, mas, todos têm em comum a exigência de 

apresentar documentos pessoais e comprovante da conclusão de curso superior, além de 

uma cópia do currículo. Na ESPE/Equador os candidatos precisam apresentar somente o 

currículo e sua documentação. Nas duas universidades mexicanas (URMH e 

UniYMCA) isso também é requerido, mas, é solicitada também uma carta de intenção 

explicitando o interesse pelo mestrado e os candidatos passam por uma entrevista. Além 

dos itens acima, os processos seletivos da UCR/Costa Rica e UFMG/Brasil incluem 

uma prova escrita de conhecimentos sobre a temática.  

• O mestrado da UFMG é o único que solicita dos candidatos a apresentação de 

um projeto de pesquisa quando se inscrevem no processo seletivo, que prevê como 
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última etapa da selação uma arguição oral baseada na investigação proposta pelo 

candidato, entre outros aspectos, verificando também a sua disponibilidade de dedicar-

se prioritariamente à pós-graduação. 

• O mestrado da Costa Rica prevê que os mestrandos tenham dedicação mínima 

de 30 horas semanais e, no momento da seleção, exige domínio instrumental da língua 

inglesa (compreensão e leitura), o que é verificado no dia da prova, esclarecendo que 

“ la comprensión de lectura del inglés es importante en esta maestría porque muchas de 

las lecturas de libros y revistas que se usan están en ese idioma.” (E.C.CR.) 

• Em termos gerais, apenas a proposta desenvolvida no Brasil prioriza a 

formação de pesquisadores e de professores que atuem com a docência no nível 

superior, certamente por se tratar de um mestrado acadêmico. Os mestrados 

desenvolvidos na Costa Rica e no Equador também mencionam essa possibilidade 

quanto explicitam o campo de atuação para os mestres titulados. Mas, em geral, os 

mestrados profissionais focalizam mais a questão dos serviços e as aplicações práticas 

do conhecimento. 

• O corpo docente é constituído por profissionais de diferentes áreas do 

conhecimento, mas, boa parte deles tem formação de graduação em educação física, 

principalmente no Brasil, na Costa Rica e no Equador. 

• Quanto à titulação dos professores dos mestrados, somente no Brasil todos são 

doutores. Nas demais propostas a maioria dos docentes tem título de mestre, sendo que 

um professor entrevistado cursou apenas o MBA. Alguns professores que são mestres 

realizaram um ou dois doutorados, mas, não chegaram a defender uma tese e concluir o 

doutorado. Essa situação é mais marcante entre o corpo docente das duas universidades 

mexicanas e também do Equador, pois, esta proposta também conta com a participação 

de professores vinculados aos outros mestrados desenvolvidos no México. 

• Somente no mestrado da UFMG/Brasil todos os professores trabalham em 

tempo integral na universidade e na UCR/Costa Rica muitos deles estão numa situação 

similar. Nos demais mestrados, a maioria dos professores é contratada para desenvolver 

atividades mais específicas, seja lecionar disciplinas, orientar mestrandos e/ou participar 

de outras atividades promovidas pelo curso. Nenhum professor do mestrado da 

UFMG/Brasil recebe qualquer tipo de remuneração adicional para atuar como docentes, 
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orientadores e pesquisadores na pós-graduação, pois, todas essas atividades fazem parte 

de suas responsabilidades universitárias. 

• O corpo discente de todos os mestrados pode ser composto por profissionais de 

diferentes áreas, mas, a maior procura é de pessoas formadas em educação física em 

todos os mestrados estudados. O México conta com uma licenciatura específica em 

recreação e administração do tempo livre e muitos egressos desta licenciatura buscam 

realizar o mestrado no mesmo campo. Os mestrados do Brasil, da Costa Rica e do 

Equador estão sediados em faculdades de educação física e áreas afins, o que é 

decorrente da tradição em termos dos vínculos historicamente constituídos entre a 

recreação e a educação física. 

• Com exceção da Costa Rica, quatro das cinco propostas contam com linhas de 

investigação que tratam de temas diversos. Embora a importância da pesquisa seja 

reconhecida em todos os cinco mestrados, não é enfatizada na maioria, ocorrendo 

somente no Brasil, onde os professores coordenam grupos de pesquisa envolvendo a 

participação de orientadores e estudantes e coordenam projetos de investigação. Esses 

projetos, muitas vezes, são submetidos à apreciação de órgãos oficiais de fomento à 

pesquisa no Brasil (como CNPq, Capes, Fundações estaduais de apoio a pesquisa e 

outras instituições) no sentido de obter recursos para viabilizar esses estudos. Também é 

comum que os professores brasileiros participem de projetos de pesquisa coordenados 

por outros docentes do próprio mestrado ou por pesquisadores de outras instituições. 

• Os mestrados utilizam metodologias de trabalhos distintas e as quatro 

propostas com enfoque profissional priorizam conhecimentos 

técnicos/pedagógicos/administrativos visando a sua aplicação, de modo que algumas 

práticas de campo são realizadas no decorrer do processo. No Brasil este tipo de 

estratégia é pouco trabalhada. 

• Todas as propostas prevêem a elaboração de um trabalho final como condição 

para concluir o mestrado, que deverá ser defendido publicamente perante uma comissão 

avaliadora. Entretanto, o formato deste trabalho final é distinto em cada mestrado, 

podendo ser elaborado em equipe no México. Além disso, a composição da comissão 

avaliadora desses trabalhos difere muito entre as propostas. Nos quatro mestrados 

profissionais (Costa Rica, Equador e México) o coordenador participa da comissão que 

avalia os trabalhos finais de todos os mestrandos. 
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• Em todas as propostas é fixado o prazo de aproximadamente 20-24 meses para 

realizar o mestrado, o que em alguns casos representa o tempo previsto para cumprir as 

disciplinas. Essa possibilidade se diferencia do mestrado acadêmico (Brasil), onde o 

período de 24 meses inclui o cumprimento dos créditos em disciplinas, a elaboração da 

pesquisa e também a defesa do trabalho final. Outra diferença é o fato dos mestrados 

profissionais contarem com muitas disciplinas obrigatórias em seus currículos, enquanto 

no Brasil a maioria das disciplinas é optativa. Dessa forma, enquanto no mestrado Brasil 

a maior parte do tempo é dedicada à pesquisa, nos mestrados da Costa Rica, do Equador 

e do México ela se destina basicamente ao cumprimento das disciplinas obrigatórias. 

• O índice de titulação ainda é baixo nos quatro mestrados profissionais, 

evidenciando algumas dificuldades em termos de eficiência terminal. Até o momento 

em que as entrevistas foram finalizadas (em abril de 2011), em duas outras propostas de 

mestrado desenvolvidas há mais de cinco anos nenhum mestre havia sido formado entre 

março de 2008 a março de 2011. Isso representava uma preocupação dos dirigentes 

institucionais das universidades responsáveis pelos programas. Contudo, no decorrer do 

grupo focal (outubro/novembro de 2011) foi verificado que as primeiras titulações 

estavam em processo nesses dois mestrados. 

• Considerando a realidade do México, cabe destacar que os mestrados 

realizados neste país ficam vulneráveis em termos de eficiência terminal, pois, é 

considerado egresado o estudante aprovado nas disciplinas do mestrado. Assim, muitos 

são egresados, mas, poucos são os titulados. Nessa condição, muitos professores que 

atuam no magistério do setor público já podem solicitar uma progressão de carreira, o 

que lhes concede um aumento de salário. Muitas vezes, esta é a principal motivação 

para buscar o mestrado, sem que se tenha o compromisso de concluí-lo. 

Inevitavelmente, isso acaba prejudicando a instituição que desenvolve a proposta 

porque reduz muito o seu índice de titulação. O próprio estudante também fica 

prejudicado, uma vez que se negligencia a relevância de concluir o processo para 

qualificar a sua formação e também para que possa receber o seu título. 

• O campo de atuação profissional vislumbrado para os futuros mestres 

contempla o setor público, o setor privado e o chamado terceiro setor (organizações não 

governamentais e associações comunitárias, por exemplo) em todos os cinco mestrados. 

Entretanto, foi observado que os dois mestrados mexicanos dão uma ênfase maior no 

empreendedorismo, incentivando seus mestrandos a atuarem, profissionalmente, como 
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gestores de suas próprias empresas. Além disso, foram constatadas fragilidades neste 

aspecto, o que precisa ser visto como um incentivo para que os mestrados busquem 

ampliar as possibilidades de inserção profissional e de desenvolvimento profissional 

para os mestres formados em seus respectivos países. 

• Mesmo que a relevância das políticas públicas e sociais em lazer/tiempo 

libre/recreación tenha sido uma unanimidade entre os entrevistados dos cinco 

mestrados investigados, foi possível constatar que ainda são incipientes as pesquisas e 

os estudos sobre essa temática, o que destaca a urgência de problematizar e aprofundar 

conhecimentos teórico-práticos sobre este campo. 

• A maioria dos programas de pós-graduação estudados mencionou vínculos de 

cooperação e intercâmbio, mas, na pesquisa, poucos indicaram a realização de ações 

concretas, o que evidencia a importância de estabelecer parcerias voltadas para a 

articulação e a integração regional. Por isso, certamente a constituição de parcerias e de 

redes de colaboração envolvendo os mestrados estudados poderá contribuir com a 

diminuição de algumas das disparidades e desigualdades que incidem sobre a pós-

graduação, a pesquisa e a produção intelectual sobre as temáticas lazer/ocio, 

recreação/recreación e tempo livre/tiempo libre na América Latina, o que representa um 

importante desafio para as pessoas, grupos e instituições envolvidas neste campo. 

Considerando os resultados a que foi possível chegar com a presente pesquisa, 

esperamos que este estudo seja visto como um aporte para os conhecimentos sobre as 

temáticas do lazer/ocio, recreação/recreación e tempo livre/tiempo libre na América 

Latina. Espera-se que os conhecimentos aqui sistematizados contribuam com a 

formação, sobretudo em nível de pós-graduação, desenvolvida na região, buscando 

incentivar o pensamento crítico, reflexivo e contextualizado neste campo. Espera-se, 

também, que as possíveis lacunas deixadas nesta pesquisa representem um ponto de 

partida para novas problematizações e novos estudos sobre a temática em distintos 

países latino-americanos. 
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