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Introdução
Muito se fala sobre a sustentabilidade ambiental e econômica, mas pouco se menciona
acerca da insustentabilidade ecológica e humana. Sem dúvida, o presente e futuro da
humanidade é altamente preocupante, pois esta está imersa em uma situação de crise global
e de crescente emergência planetária. Por isso, como tese de base deste texto, defende-se a
necessidade de uma radical transformação paradigmática. Dessa forma, serão necessárias
profundas mudanças socioculturais que abarquem os fundamentos gnosiológicos,
epistemológicos, ontológicos, políticos, econômicos, educativos e, inclusive, existenciais e
espirituais das sociedades atuais e dos estilos de vida do presente.
Para entender o perigo do modelo de sociedade atual, basta constatar que as sociedades
modernas e globalizadas vêm explorando crescentemente os recursos naturais e, também de
forma crescente, aumentando os níveis de contaminação do meio ambiente. Ambas as ações
são realizadas sem considerar os limites, ritmos e tempos de regeneração e assimilação da
própria natureza, colocando, assim, em risco real a sobrevivência da espécie humana e dos
diversos seres vivos do planeta. Deste modo, na atualidade a contaminação e a degradação
ambiental e ecológica não delimitam fronteiras e afetam o planeta como um todo.
Exemplos como a chuva ácida, o efeito estufa, a destruição da camada de ozônio e seu
adelgaçamento, o aquecimento global, até chegar à já reconhecida “mudança climática”,
são sintomas de problemáticas globais. Se se agregar a tudo isto a perda da biodiversidade,
a desertificação e a erosão das terras, somadas aos crescentes problemas de dificuldade de
acesso à água e de contaminação desta, poder-se-á ver claros exemplos atuais dos paradoxos
e das contradições da modernidade e do desejado progresso.
Entre algumas das múltiplas causas de tudo isso, a primeira que se destaca é o paradigma
econômico dominante que tem como eixo central o crescimento econômico a qualquer
custo e que estimula a acumulação e a cobiça. Somado a isto, observa-se o uso incontrolado
de combustíveis fósseis, precisamente para facilitar esse excessivo crescimento econômico.
Esta situação é intensificada com a promoção do consumismo como suposto caminho em
direção à felicidade e ao bem-estar humano. Além disso, pode-se constatar a existência
de uma gigantesca bolha especulativa financeira, que chegou a ser 50 vezes maior que a
economia real de intercâmbios de bens e serviços a nível mundial. Paralelamente, ocorre
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a destruição de culturas tradicionais a fim de impor modelos econômicos urbanos e
industriais hegemônicos, com a consequente perda de cosmovisões, linguagens, valores e
saberes distintos daqueles da cultura dominante.
Em relação a essas reflexões, observa-se a não valorização e a não consideração da
diversidade humana e natural, sem se escutar os limites planetários. Por tudo isso, os perigos
para o meio ambiente, assim como para as sociedades humanas, não têm precedentes e, sem
dúvida, evidenciam uma real situação de insustentabilidade global.
Sendo a insustentabilidade atual de origem humana, busca-se neste texto encontrar
caminhos alternativos para a construção de outros futuros. Assim, realiza-se uma análise da
presente insustentabilidade, destacando a urgência de gerar uma profunda e revolucionária
transformação cultural. Propõe-se descobrir algumas alternativas possíveis para mudar essa
situação de insustentabilidade ambiental e social, a partir da vinculação com a juventude e
o lazer, entendidos como potenciais aportes para a transformação social desejada.
Desse modo, concebe-se que a juventude como categoria sociocultural, para além de
seus paradoxos e possíveis contradições que contém, pode apresentar alguns elementos que
contribuirão com a necessária abertura em busca de outros estilos de vida, comprometidos
com o bem comum e com a construção de futuros alternativos. Da mesma forma, postulase que o lazer, embora seja subvalorizado e muitas vezes se apresente com características
alienantes, paralelamente pode ser outro dos elementos transformadores que possibilitem
abrir caminhos em direção à sustentabilidade ecológica e humana.

Crescimento exponencial em um mundo finito: Teorema da impossibilidade e
caminho da insustentabilidade
No documento Os limites do crescimento (em inglês, The Limits to Growth), do início
da década de 70, que o Club de Roma encarregou ao Instituto Tecnológico de Massachusetts
(MIT) (MEADOWS et al., 1972), já se argumentava contra a teoria do crescimento
ilimitado. A conclusão era que a humanidade estava rompendo o equilíbrio ecológico e
que, seguindo assim, chegar-se-ia a uma situação limite em cem anos.
Vinte anos depois, um novo documento, Além dos limites do crescimento, mostra que as
mudanças são excessivamente rápidas, os sinais aparecem tarde e, como a inércia é grande, as
respostas são lentas. Esse documento destaca que os limites do crescimento, em muitos âmbitos,
já foram ultrapassados. Por isso, se a tendência continua, seus efeitos serão irreparáveis.
Já advertia a Comissão Mundial do Meio Ambiente e do Desenvolvimento (CMMAD,
1998) que se dispõe de muito pouco tempo para ações corretivas. Em alguns casos, talvez
se esteja perto do limite de transgressão crítica. Desse modo, os riscos aumentam mais
rapidamente do que nossa capacidade de controlá-los.
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A ideia de insustentabilidade do modelo de desenvolvimento é recente e tem constituído
surpresa para a maioria. Antes, existia uma visão de que a natureza era praticamente
ilimitada e que era possível centrar a atenção nas necessidades humanas sem se preocupar
com as consequências ambientais e ecológicas disso. A partir desta perspectiva crítica, o
crescimento não pode continuar indefinidamente em um mundo finito. Neste sentido, é
de suma importância diferenciar e destacar que desenvolvimento sustentável e crescimento
sustentável nunca serão sinônimos (ELIZALDE, 2008).
Como afirma Daly (1991, 1997), o crescimento é tão somente o incremento quantitativo
da escala física, enquanto o desenvolvimento é a melhora qualitativa ou o desdobramento
de potencialidades. Por isso, sendo a economia humana um subsistema de um ecossistema
global maior que não cresce, embora se desenvolva, está claro que o crescimento da economia
não é sustentável em um período permanente e de longa duração. O crescimento se refere a
objetos, enquanto o desenvolvimento se refere a pessoas.
Como foi destacado anteriormente, são as mesmas práticas de crescimento exponencial
da economia que seguem intensificando a crise ecológico-ambiental atual. Assim, impedese o cumprimento da promessa de uma vida boa para todos ao deixar a maioria dos seres
humanos excluídos dos benefícios e progressos atuais.
Dessa forma, embora não se reconheça abertamente, o preocupante é que o que se
concebe como solução é justamente a origem e a razão primeira dessa situação de emergência
planetária e crise global, isto é, a sobre-exploração dos recursos naturais para sustentar um
modelo de hiperconsumo que, implicitamente, de forma estrutural, supõe a exclusão social
como sua possibilidade de manutenção.
Para dimensionar a gravidade dos níveis de iniquidade e de injustiça social existentes,
basta recordar que, segundo números da Organização das Nações Unidas para a Agricultura
e a Alimentação (FAO) e do Programa Mundial de Alimentos da ONU (PMA)1, na
atualidade, cerca de 1 bilhão de pessoas passam fome todos os dias. Em contraste, o maior
milionário do mundo, segundo a revista Forbes2, atualmente possui uma fortuna pessoal
1 http://www.fao.org/news/story/es/item/45291/icode/
2 http://www.forbes.com/wealth/billionaires#p_1_s_arank_-1__-1
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Neste sentido, a partir de uma perspectiva crítica, é útil esclarecer que esse estado de
não sustentabilidade global é resultante de ações humanas que diariamente seguem se
realizando. Esses comportamentos, atuais e passados, respondem à formação, consolidação
e intensificação de um modelo de sociedade industrial e urbanizada que se apresenta como
hegemônico e que busca ser homogêneo. Esse modelo único de sociedade coloca como
elemento mais valorizado o crescimento econômico, o qual é entendido como a única forma
de alcançar o bem-estar e melhoramento da qualidade de vida para as populações humanas.
Algo que, sem dúvida, será a falácia central do atual sistema capitalista.
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de mais de 74 bilhões de dólares. Tudo isso na América Latina, a região do mundo com
maior desigualdade de renda, segundo o Banco Mundial, onde a riqueza combinada de seus
milionários aumentou 18 por cento desde o ano 2007.
Paralelamente a essa grave iniquidade estrutural, acontecem verdadeiras pandemias
sociais, tal como a perda de diversidade cultural, produto da tão aplaudida globalização
neoliberal, que, em muitos casos, traduz-se em uma homogeneização cultural. Assim,
observa-se o preocupante nível de consumismo em suas diversas formas, vinculado ao sobreendividamento da população na busca de ter mais e mais, entre várias outras ambiguidades
e paradoxos. Entre eles, destacam-se as incontáveis patologias causadas pelo estilo de vida
atual como a obesidade, a anorexia e a bulimia, a desnutrição, o estresse e a depressão.
Somam-se a estes o individualismo e a apatia política, assim como as distintas formas de
consumismo, que não se reduzem ao alcoolismo, à farmacodependência ou dependência de
drogas.
Frente a tudo isso, não há dúvida de que se necessita de profundas mudanças, em especial
nas mentalidades e visões do que é importante, mas também nos hábitos e condutas, isto é,
uma transformação do estilo de vida atual, notadamente consumista e descartável.
É assim que, neste contexto de crise global, cultural e planetária, será necessário um
novo paradigma a partir do qual se começará a fazer frente aos desafios do presente e do
amanhã. O primeiro é compreender que o que está em jogo não é somente a atualidade,
mas o que está em risco é a sobrevivência da cultura humana e das diversas formas de vida
do planeta, que sustentam a existência da espécie humana.
Pensada dessa forma, nossa responsabilidade é poder despertar as sementes de uma nova
ética que deverá ser traduzida em ações e comportamentos concretos. Essa ética ecológicoambiental-humana terá de incluir a sociedade em seu conjunto, caso pretenda alcançar as
urgentes transformações requeridas.
Daí a importância de reconhecer que somente com outros e entre todos será possível
construir uma realidade social distinta, que possibilite uma nova relação homem–
tecnologia–natureza. É por isso que um elemento central e necessário a ser desenvolvido será
a recuperação e a revalorização da solidariedade como eixo central dessa nova forma de agir
e reagir. Solidariedade intrageracional – entre os seres humanos do presente –, solidariedade
intergeracional – com os seres humanos do futuro – e solidariedade com a natureza e a vida
entendida como expressão do infinito universal (ELIZALDE, 2008a).

Esboços de uma mudança de paradigma: Identificando algumas falsas crenças
Ao ver que, em grande medida, a crise atual é produto de falsas crenças que se traduzem
em determinadas formas de produção e consumo, é indispensável realizar uma profunda
mudança paradigmática. Para isso, necessita-se remover mitos e crenças amplamente
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Alguns destes mitos e crenças podem ser sintetizados nos seguintes enunciados
(ELIZALDE, 2008):
• Crença na existência de uma natureza planetária ilimitada, o que se traduz na
desconsideração e no desrespeito aos limites da natureza.
• Crença na natureza como objeto de uso, o que se traduz em um desmedido
antropocentrismo.
• Crença na existência de um ideal civilizatório, o que se traduz na naturalização e na
universalização do ideal ocidental de modernidade e progresso que se expressa na crença em
um modelo único de desenvolvimento, social de mercado, neoliberal e capitalista, como se
não existissem alternativas possíveis.
• Crença na ciência ocidental como verdade absoluta e superior, o que se traduz na
incorporação de tecnologias externas que não necessariamente serão apropriadas para as
realidades locais específicas. Desconsiderando todos os outros saberes indígenas, populares,
comunitários, espirituais, etc., e sendo estes entendidos como não válidos e pouco rigorosos.
• Crença em que mais é igual a melhor. Isto é, que o crescimento econômico será sempre
bom e positivo, o que se traduz em sobre-exploração de recursos e contaminação desmedida,
sem se considerar os limites naturais.
• Crença na capacidade da tecnologia humana para transformar e controlar todos os
processos naturais e reverter todos os efeitos indesejados.
• Crença no progresso social e humano contínuo, como uma realidade dada e, portanto,
incapacidade de autocrítica para provocar uma mudança de fundo como a que se requer.
No universo tudo é dinâmico e está em constante mudança. Nada é estático e a força do
novo vai abrindo caminhos ao incerto e imprevisível, que de forma inevitável vai surgindo.
Embora não sejam notadas, as tensões entre as forças antagônicas, do passado e do novo,
da continuidade e da alteridade, estão lutando de forma permanente, até que finalmente se
produza essa impostergável transformação e alteração dessa ordem anterior existente.
No humano ocorre algo similar e é assim que se tem visto, no transcurso da história, como
se tem produzido colapsos de culturas e sociedades completas, mas também transformações
impensadas, que, em muitos casos, possibilitam a sobrevivência desta cultura específica e o
desenvolvimento da humanidade em seu conjunto (DIAMOND, 2006).
Para manter a ordem do preexistente parece que existe uma forte tendência humana a
agarrar-se ao conhecido, ao anterior, à certeza e a esse já habitual presente na segurança do
antigo. Em muitos casos, se são aceitas as mudanças, estas são somente como continuidade
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arraigados no hegemônico e dominante pensamento ocidental.
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do anterior, mas não como uma ruptura radical com o prévio. Este, no caso humano atual,
pode ser devido principalmente à segurança, ao temor e à inércia, mas principalmente à
falta de consciência e interesses egoístas e de curto prazo. O importante, a saber, é que
na história da humanidade existiram algumas culturas que chegaram a ver a urgência e
necessidade de transformar seus estilos de vida, como indica Diamond (2006). Eles se
abriram à inovação, encontrando formas de incorporar as mudanças significativas que
possibilitaram sua “evolução” e a sobrevivência de sua sociedade, vencendo a morte e o
colapso enquanto cultura.
Dessa forma, o mundo é suficiente para satisfazer a todas as necessidades humanas, mas
não para saciar toda a cobiça. Algo que os adultos, líderes e experts do mundo muitas vezes
se esquecem, pois estão muito ocupados em produzir, ganhar dinheiro e manter a máquina
do sistema funcionando. Com isso, fica a responsabilidade de mudar o mundo nas mãos
dos jovens e nas de todos os que tenham tempo para dedicá-lo ao lazer, como sonhadores,
artistas, loucos e criadores, noção que será discutida a seguir.

Juventude e lazer: abrindo caminhos para a transformação social
Ao se falar de mudança de paradigma, é necessário esclarecer que por esta transformação
social entendem-se todas as possíveis trilhas que conduzam a novas formas de relacionamento
do indivíduo com ele mesmo, com os outros e com a natureza de forma respeitosa, amistosa
e solidária. Por sua vez, é importante destacar que o ato de criar estabelece a oportunidade
de analisar, questionar e problematizar, para, a partir daí, atrever-se a reconstruir a realidade.
Sendo assim, o ato criativo abre a possibilidade de sonhar, desenhar e implementar ações
em direção a uma nova realidade. Não são estes, por acaso, alguns dos elementos que, no
imaginário social, se atribuem à essência que envolve o espírito da juventude?
Sabe-se que o comportamento coletivo dos jovens, muitas vezes, tem apresentado
significativos efeitos sobre a cultura das sociedades, nas transformações dos valores e
costumes destas. É comum que os movimentos juvenis tomem formas contraculturais e
revolucionárias em aspectos morais, sociais e inclusive políticos, questionando aberta
e ativamente determinados valores defendidos pelas gerações anteriores, surgindo os
conhecidos conflitos intergeracionais.
Mas o que se entende por juventude? O que é ser jovem? Quem é jovem? Somente
quem está em determinada faixa de idade? A juventude é muito mais que um período que
vai desde a adolescência até a idade adulta; é muito mais que uma faixa etária. A juventude
é uma construção social a partir da qual a sociedade inventa uma nova categoria social.
Deve-se recordar que somente a partir do auge da burguesia capitalista europeia, em meados
do século XIX, é que começa a ser visível um tipo novo de sujeitos, os jovens. Eles já
não necessariamente, de forma imediata, terão de assumir a responsabilidade de encontrar
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No caso da América Latina, somente a partir de finais dos anos 60 e princípios dos
anos 70 esta categoria estendeu-se aos sujeitos juvenis populares, pois, até esse momento,
a juventude – como categoria social – respondia exclusivamente ao perfil de estudante
universitário. É graças à massificação da educação básica e posterior ampliação do acesso à
secundária, junto com a massificação dos meios de comunicação, especialmente o rádio e
muito posteriormente a televisão, que se pode começar a falar dos jovens como categoria
social ampla (SILVA, 2002).
Sendo assim, pode-se constatar que, geralmente de forma idealizada, os jovens são vistos
como transformadores, problematizadores, questionadores e inconformistas. Concebe-se
que o jovem, como nenhum outro ator social, em sua busca de identidade e como uma de
suas características próprias, trará consigo a potencialidade e as possibilidades – ferramentas,
responsabilidades e compromissos – para realizar a mudança social. Será isso inteiramente
certo?
A partir de uma perspectiva complexa, considera-se mais adequado falar de juventudes.
Não existe um único e exclusivo tipo de jovem, senão pelo contrário, existe uma diversidade
de seres humanos com características próprias, particulares e singulares. Tal como existem
jovens extremamente críticos, ao seu lado existem outros que não questionam nada e
comportam-se quase como obedientes ovelhas de um rebanho, acatando as ordens do
sistema e atuando como reprodutores deste.
Por sua vez, possivelmente como uma forma de defesa por parte da própria sociedade
dominada por adultos, as ideias, os valores e as iniciativas dos jovens são subvalorizadas
por serem considerados imaturos, pouco sérios, irresponsáveis e, mais recentemente,
descomprometidos, frívolos, hedonistas, individualistas, consumistas, alienados, etc. É como
se todos os males da sociedade fossem transferidos aos jovens. Mas, de forma fortemente
paradoxal, transfere-se aos mesmos jovens a responsabilidade de construir um novo futuro
e mudar o mundo.
Tradicionais são as frases que dizem: “vocês são a esperança da sociedade”, “os adultos do
amanhã”, “os construtores do futuro”. Mas estas frases não se traduzem em espaços de poder
e de tomada de decisão, nem em possibilidades de exercer esta liderança transformadora.
Por essa via, todos os adultos tão esforçados em fazer funcionar o mundo não têm tempo de
ocupar-se com as utopias ou de enfrentar os desafios do presente e seguem em sua inércia de
fazer o aprovado, permitido e conhecido. E o mundo não muda, para além de que todos, a
cada dia mais, aceitem a inegável necessidade de mudanças.
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os meios para sua sobrevivência pessoal e familiar. Tudo isso poderá esperar, enquanto se
preparam, em termos de educação, para posteriormente assumirem suas obrigações no
mundo dos adultos. Assim, foi elaborada a noção do que hoje conhecemos como juventude.
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Considerando que a juventude não se reduz aos sujeitos jovens, existem muitas pessoas
nessa faixa de idade que definitivamente estão fechadas ao novo, tendo nula sua capacidade
crítica. Para elas, o mundo atual está funcionando muito bem e sem nenhum problema.
Estes jovens de idade, mas conservadores na atitude, não estão abertos para questionar a
ordem social vigente e contribuir para as transformações necessárias para construir outra
realidade social de acordo com os desafios atuais. É por isso que se concebe que a juventude
é muito mais que uma questão de idade, ressaltando como elemento central uma atitude de
abertura ao novo e à transformação.
A juventude, ao ser entendida de forma mais ampla, no patamar de categoria social, é
ambígua, contraditória e ambivalente. Deste modo, e mostrando este contraste, sabe-se que
existem muitos seres humanos que: buscam constantemente o amadurecimento individual
e coletivo, se mostram abertos a aprender algo novo e sonham com essa necessária e urgente
mudança de paradigma exigida em nível global. Eles são pessoas de qualquer idade e
suas ideias são “jovens”, reconhecendo-se em seu estado de inacabamento enquanto seres
humanos e em um processo contínuo de transformação pessoal. Por isso, a compreensão
de juventude como uma categoria social não é somente uma realidade concreta, já que
também pode significar uma metáfora muito importante para as ideias concebidas neste
texto, sobretudo considerando-se a dimensão simbólica contida no ímpeto da juventude em
direção à transformação paradigmática do presente para construir um novo futuro e mudar
o mundo, tornando-o humano e sustentável.
E o que teria a ver o lazer com tudo isso?
Buscando superar as expectativas limitadas e identificar alguns dos potenciais aportes
que o lazer também pode trazer para a mudança de paradigma de que se necessita, sabe-se
que ainda há muito por descobrir. Neste sentido, o lazer pode gerar uma experiência de
abertura marcada por uma atitude que rompa e transgrida o permitido e o supostamente
lícito, mostrando-se muitas vezes à margem do socialmente aceito e visto como adequado.
Justamente a isso se deve um dos grandes temores, assim como perigos que representa o
lazer para a manutenção do status quo. Disso surge, em parte, a tentativa de fazer calar e
proibir a disruptividade, a contracorrente, a alteridade e a inovação subversiva, e tudo aquilo
que possa expressar um lazer criativo, caótico e transformacional. Não é demais dizer que
os revolucionários e os “loucos”, no sentido de ser quem se atreve a ter outras visões sobre
o mundo e a realidade, sempre têm estado fora da ordem estabelecida, sendo excluídos,
encarcerados ou castigados, já que, em muitos casos, são eles que originam algumas das
significativas mudanças culturais e sociais vividas por toda a sociedade (ELIZALDE, 2010).
Com isso, o lazer pode permitir o desenvolvimento de uma nova identidade, mais
autêntica, e um sentido de pertencimento mais abrangente, possibilitando a geração de uma
sensação de liberdade, autorreconhecimento e abertura à transformação pessoal e social.
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Neste sentido, para falar de lazer a partir de uma perspectiva transformacional, será
necessário superar a visão que geralmente existe sobre ele, sobretudo no contexto latinoamericano, já que, em muitos casos, as formas de entender o lazer estão repletas de preconceitos
e distorções. A partir destes preconceitos, as vivências de lazer são vistas como um vício e,
por isso, necessitariam, supostamente, de moralização (REQUIXA, 1977). Considerando
a ética do trabalho como bem supremo, o lazer é rechaçado por representar uma potencial
ameaça para o “espírito” de base do modelo de produção capitalista (ELIZALDE; GOMES,
2010). Sendo assim, geralmente, o lazer é banalizado, subvalorizado e, quase sempre,
carregado de conotações negativas.
Paradoxalmente, a concepção de lazer vem adquirindo, a cada dia, uma visão relativamente
positiva, não sendo este identificado unicamente como o descanso, os feriados e a diversão,
e entendido, de forma limitada, como o contrário do trabalho ou como algo prejudicial ao
progresso das sociedades. A forma de compreender e de vivenciar o lazer está se ampliando
significativamente ao ser considerada uma experiência humana necessária, útil e capaz
de proporcionar autorrealização, e é uma dimensão da cultura que possibilita a mudança
pessoal e social e o surgimento da experiência criativa. Sendo o lazer compreendido como
uma necessidade e direito humano fundamentais, sabe-se que sua adequada satisfação pode
proporcionar qualidade de vida àqueles que o vivenciam.
Por isso, frente ao estado de crise global, justamente o que se precisa é atrever-se a
imaginar outros mundos desconhecidos e distintos, outros mundos possíveis, para sonhar
com futuros alternativos. Para isso, será necessário desenvolver uma atitude ativa de
curiosidade e abertura à inovação e à mudança, elementos que as vivências de lazer podem
possibilitar. Isto significa que o lazer, sendo concretizado em um tempo optado e livremente
eleito, pode representar uma das múltiplas alternativas de que se necessita para transitar
desde esse velho paradigma de sociedade até o novo, emergente e desconhecido, de que o
ser humano precisa.
Em contraste e como uma forma de não cair em uma idealização ao analisar as relações
entre lazer, juventude e sociedade, é preciso verificar quais são as ideologias que sustentam
estes vínculos. Tanto a juventude quanto o lazer podem representar um espaço de liberdade
e dignificação da condição humana, ou, contrariamente, também podem ser uma forma
de reforçar as injustiças, alienações e opressões sociais vigentes (ELIZALDE; GOMES,
2010). Ou seja, juventude e lazer podem mostrar-se altamente conservadores, na busca
da manutenção da “ordem” vigente, constituindo um instrumento de dominação social,
ou, ao contrário, representarem um aporte decisivo para a transformação do insustentável
modelo sociocultural atual. Então, paradoxalmente, e reconhecendo esta ambiguidade e
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Não são por acaso estas características similares às da juventude transformadora, segundo a
metáfora anteriormente destacada?
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contraposição exposta, pode-se constatar que o lazer, assim como a juventude, pode mostrar
um caráter conservador, no sentido de colaborar com a manutenção da injusta ordem
social vigente e, ao mesmo tempo, apresentar elementos que lhe concedam um caráter
transformador.
A partir dessa consideração, ressalta-se a necessidade de promover uma educação crítica/
criativa por e para o lazer e considerar seu duplo aspecto educativo, isto é, como um
veículo e, por sua vez, como um objeto de educação (REQUIXA, 1977; PARKER, 1978;
MARCELLINO, 1987), uma vez que este representa uma ferramenta de aprendizagem
transformacional, ampliando as possibilidades de se refletir sobre a sociedade na qual se vive
e sobre as contradições e tensões nela existentes.
Sob esta perspectiva, postula-se que o lazer, em seu potencial aporte para uma
aprendizagem transformacional, pode (ELIZALDE, 2010):
• Ser um campo de produção de novos conhecimentos, individuais e coletivos.
• Oferecer a possibilidade de uma nova forma de desfrute do tempo, ampliando a
capacidade humana de eleger sobre o que nos afeta e sonhar com modos distintos.
• Facilitar o pensar em uma vida diferente (individual e coletiva), cheia de sentido,
abrindo-se para a alteridade e mudança.
• Oferecer uma nova forma de acesso a uma maior qualidade de vida.
• Dar a possibilidade de repensar criticamente as sociedades atuais e o lugar dos seres
humanos dentro delas.
• Ser um tempo e espaço para a re-humanização da vida individual e coletiva.
• Conceder uma abertura ao criativo, à busca da liberdade e à criação de identidade.
• Abrir potencialmente uma nova forma de vivenciar a educação e o trabalho.
• Possibilitar um tempo e espaço para encontrar-se consigo e com os outros, aceitandose e aceitando-os.
• Dar a possibilidade de criar e construir alternativas ao modelo atual no caminho em
direção a sociedades sustentáveis, solidárias e participativas.
Dotar de sentidos transcendentes a existência humana é algo que preenche de felicidade
e alegria a alma de pessoas de todas as faixas de idade, não somente da juventude. Por todo o
exposto, postula-se que o lazer, potencialmente, pode ser um elemento decisivo nessa virada
existencial como espécie humana, desafio que, se não for superado, desencadeará tempos de
muito sofrimento e de grandes colapsos ecológicos e humanos.
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O que não exclui que o lazer poderá, de fato, ser um dos muitos elementos que, em
conjunto com outros, ao ser vivenciado de forma distinta, possibilitarão, em parte, as
necessárias mudanças que o presente da humanidade requer.

Sociedades sustentáveis: Contribuições a partir do lazer
A nível global, como postula Morin (1988), transita-se de uma época de certezas a
um tempo de crescentes incertezas, em que já não existem conhecimentos nem verdades
absolutas. Sendo assim, a ciência ocidental abre-se a outros saberes humanos desconsiderados
e subvalorizados. É o caso de todos os conhecimentos ancestrais orientais, as diversas
expressões de sabedoria indígena, e nisto se incluem os múltiplos saberes populares gerados
por jovens sonhadores de todas as idades.
No nível social, avança-se quase como um barco sem rumo definido, transformando
a casa planetária e as sociedades em um verdadeiro Titanic, pronto para cair no abismo
da insustentabilidade e do colapso. Por isso, nessa época de perda de certezas e fim dos
modelos confiáveis, é preciso reelaborar, criar, e recriar sonhos, desejos e utopias comuns,
buscando encontrar sinais que orientem o transitar nessa noite de transformação, o que é
uma necessidade urgente.
Ao buscar alternativas ao sistema social atual, é interessante considerar que o lazer pode
ser uma forma de protesto e de rebeldia, uma expressão de indignação e inconformismo
frente a um modelo econômico, político e cultural que se pretende enfocar como superior,
universal e válido para todas as sociedades. Isso significará atrever-se a não aceitar o ideal
da globalização neoliberal como modelo único de sociedade. Não aceitar a tentativa de
homogeneizar todas as sociedades do planeta neste modelo supostamente superior. Isso é
atrever-se a reconhecer a importância de resgatar e valorizar a diversidade cultural humana.
Tudo isso será algo central ao se tomar consciência de que justamente a aplicação desse
modelo hegemônico é uma das principais causas da crise global atual. Crise que, como
foi dito, manifesta-se tanto no nível ambiental e ecológico quanto na dimensão humana e
social, mostrando sinais claros de insustentabilidade.
Dessa forma, o lazer, vinculado à metáfora da juventude transformadora, potencialmente, para
além de seus paradoxos e ambiguidades, pode representar uma das múltiplas alternativas de que se
precisa para transitar desde o velho até esse novo, alternativo e distinto que se necessita construir.
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Será necessário esclarecer que o lazer não deverá ser entendido a partir de uma visão
messiânica, no sentido de ser pensado como um elemento que solucionará todos os problemas
sociais atuais. Não se pode cair no erro de impor ao lazer e aos jovens a responsabilidade de
mudar o mundo e de gerar alternativas frente a um modelo insustentável.
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Nesse sentido, ao reconhecer sua ambiguidade, ambivalência e contradição, o lazer
como possibilidade de aprendizagem transformacional pode mudar a lógica inerente a um
modelo consumista de sobre-exploração e esbanjamento, concentração da riqueza e exclusão
social, ao possibilitar uma visão crítica da realidade social e uma perspectiva alternativa
ao insustentável estilo de vida atual. Desse modo, estará despertando-se esse potencial de
transformação frente ao modelo social vigente. Enfrentar a tendência ao consumismo cego
e à evasão através do situamento do sujeito conectado com seu ser e com seu contexto social
e histórico.
Assim, surgem as perguntas essenciais no despertar das consciências: Quem sou? O que
quero fazer com minha vida? Qual é a sociedade em que quero viver? Estas perguntas passam
a ser transcendentes e a ter vigência para esse sujeito individual e social que rompe com sua
passividade e se abre para a possibilidade de compreender o que o afeta de forma ativa e
eleger as formas de satisfazer seus desejos e anseios. Isto oferecerá a possibilidade de atreverse a vivenciar o lazer com uma atitude contra-hegemônica e alternativa, questionadora e
propositiva.
A forma como se vive o lazer poderá dar pistas sobre os tipos de sociedades atuais e, por
consequência, sobre as possíveis formas de transformação a partir dos próprios sujeitos que a
formam. Assim, o lazer será um elemento através do qual se poderá, potencialmente, refletir
sobre a sociedade em que se vive, com seus grupos, suas formas de organização temporal/
espacial, seus estilos de sociabilidade e seus múltiplos conflitos. Desse modo, sendo o lazer
um suporte de múltiplos significados, ele pode oferecer uma via de acesso ao conhecimento
dos limites e das possibilidades que se abrem em nossa realidade (MAGNANI, 2000). Em
síntese, o lazer, a partir de suas peculiaridades, sendo um fenômeno multidimensional,
permite pensar sobre a sociedade e refletir sobre questões mais amplas, pois está estreitamente
vinculado aos demais planos da vida social.
Desse modo, sendo o lazer uma dimensão da cultura caracterizada pela vivência lúdica
de manifestações culturais em tempo/espaço social, ele se constitui a partir da articulação
de três elementos fundamentais: a ludicidade, as manifestações culturais e o tempo/
espaço social. Juntos, estes elementos configuram as condições materiais e simbólicas,
subjetivas e objetivas que podem – ou não – fazer do lazer um potente aliado no processo
de transformação de nossas sociedades, tornando-as mais humanas e inclusivas (GOMES,
2010).
Dessa forma, o lazer como possibilidade de aprendizagem transformacional pode ser
reconhecido como um princípio de construção de cidadania – planetária e não excludente
–, elemento base para a implementação de ações que busquem a inclusão e a participação
social, e com um projeto de transformação cultural comprometido com a construção de
sociedades sustentáveis.
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Ao buscar construir sinergias3 nas formas de satisfazer a necessidade de lazer, será
possível experimentar uma nova forma de viver o tempo, como algo próprio, mais livre e
conquistado. Isto pode parecer muito simples e sem maior importância, mas, se se constatar
que tempo e espaço são duas das categorias humanas existenciais básicas, por esta via
poderia estar-se dando um salto significativo ao dotar de liberdade e capacidade de decisão
individual e autonomia na tomada de decisões de cada ser humano (ELIZALDE, 2010).
Em função disso, se cada ser humano quisesse mudar o mundo, partindo de si mesmo, o
mais provável é que o mundo mudaria.
O que aconteceria se a maioria dos seres humanos acreditasse na possibilidade de
criar outro mundo mais humano, generoso e respeitoso com a natureza e a vida? O que
aconteceria se você se atrevesse a sonhar com outra sociedade solidária? E, se seu sonho fosse
uma certeza incorruptível, um desejo sem limite e uma vontade que se traduza em ações
afetivas e assertivas, o que aconteceria?...

Considerações finais
Enfocar a relação entre sustentabilidade, juventude e lazer pode marcar uma interessante
tendência em direção à qual avançar, a partir da necessidade de buscar alternativas para
construir outro mundo possível. Entendendo-se que isso será buscando, explicitamente,
a humanização das sociedades, que hoje se apresentam com claros traços de iniquidade
estrutural e insustentável a nível ecológico, ambiental, social e humano.
Sabemos que sociedades alienadas e carentes de sentidos que deem transcendência a nossas
vidas são mundos mortos e desumanos. A partir desta perspectiva, o lazer transformacional
pode ser um dos múltiplos elementos inovadores que nos despertem perguntas como o
porquê e o para quê daquilo que fazemos, colaborando com a construção de novas utopias
sociais, elementos determinantes para a evolução das sociedades humanas e dos indivíduos
que nelas vivem na busca da desejada sustentabilidade.
Pelo anterior, essa outra forma de entender e vivenciar o lazer poderá proporcionar a
superação dos variados preconceitos que existem frente a tudo o que é considerado não
3 Sinergia significa o comportamento de um sistema completo, que resulta imprevisível a partir do comportamento
de qualquer de suas partes tomadas isoladamente. Neste sentido, a sinergia conota uma forma de potencialização,
quer dizer, um processo em que a potência dos elementos associados é maior que a potência somada dos elementos
tomados isoladamente.
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Algo que pode fornecer outras pistas é perguntar, com relação ao lazer: Qual é o potencial
transformacional que ele pode ter? Quais serão os elementos radicalmente diferentes das
formas anteriores de compreendê-lo e vivê-lo? O que significa entender o lazer como
uma necessidade humana fundamental e como seria vivenciá-lo a partir de sua satisfação
sinérgica?
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produtivo e desinteressante, ou tudo o que possui gratuidade, possibilitando retirar do lazer
essa carga negativa da qual ele está impregnado até os nossos dias. Entendido assim, o lazer
poderá transmitir novos significados à vida em sociedade, novos princípios éticos e estéticos,
os quais apontarão para a superação das dicotomias dever e prazer, trabalho e desfrute, estudo
e ludicidade, coletivo e individual. Por sua vez, ao ser entendido como direito humano e como
necessidade fundamental, o lazer permitirá o surgimento de uma percepção crítica, criativa e
alternativa da realidade social e pessoal. Ele amplia, dessa forma, a possibilidade de gerar novos
olhares e perspectivas a partir das quais se entende e se existe no mundo.
O lazer transformacional poderá ajudar a mudar muitos dos antivalores imperantes na
atualidade, tais como: o individualismo, a fragmentação social, o hedonismo exacerbado e
autorreferido, a apatia, o desinteresse pelos outros, a falta de solidariedade e a ausência de
pensamento crítico. Isto porque dará a possibilidade de que o ser “real” de cada pessoa se
expresse de forma livre e espontânea, o que fará com que os conflitos sejam enfrentados e
não evadidos ou ocultados, como ocorre comumente na atualidade. Aprender a enfrentar
os conflitos de forma aberta, pacífica e construtiva é um modo interessante de produzir
transformações significativas e duradouras.
De fato, esse é o principal atributo positivo de uma crise global como a atual, que
permite gerar as transformações globais de que se necessita de forma urgente. Isto abre a
possibilidade da evolução e da transformação global. Mas, sem dúvida, deve-se ressaltar que
as transformações nas sociedades humanas não ocorrem sozinhas, ocorrem porque existem
pessoas que as realizam.
Sendo assim, o lazer, como possibilidade de aprendizagem transformacional
impulsionada pela metáfora da juventude destacada neste texto, poderá ajudar a encontrar
soluções inovadoras para enfrentar o hiperconsumo, a despersonalização, a alienação, a
perda de sentido e de identidade, bem como a baixa autoestima e a subvalorização de si
mesmo, a depreciação do próprio contexto social local e a perda de um sentido existencial
mais transcendente. Tudo isso é sintoma dessa profunda crise da atualidade que tem, como
elemento de base, a perda de sentido.
Sem pretender encontrar respostas para todas as perguntas colocadas neste texto e
deixando-as, por hora, intencionalmente abertas, postula-se que o lazer transformacional
pode mostrar algumas luzes para sair dessa noite de desesperança, inércia e apatia em
que, em grande medida, converteu-se em nosso presente como humanidade. Ao vincular
sustentabilidade, juventude e lazer, pretende-se colaborar com a geração da necessária
mudança de cosmovisões e paradigmas, na busca de sociedades e de futuros sustentáveis e
solidários no caminho dessa cultura nascente de que precisamos.
Tradução: Juliana Schirm Faria
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