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Resumo 
Este trabalho, pautado numa Pesquisa-Ação, reflete sobre uma experiência de Formação 
Continuada realizada na Política Municipal de Esporte e Lazer com vistas à educação no e para o 
tempo livre, no período de 2001-2004 em Recife. Para tanto, construímos enquanto hipótese de 
trabalho a reflexão de que a formação continuada dos trabalhadores que atuam no âmbito do lazer 
no Programa Círculos Populares, realizada a partir de princípios e valores construídos em torno de 
um projeto de educação tendo em vista a emancipação humana e a partir do método da prática 
social, garante os elementos fundamentais para que estes trabalhadores atuem na organização 
popular, na intervenção político-pedagógica e no desenvolvimento de atividades criativas. Dessa 
forma, a Formação Continuada interfere na Organização do Trabalho Pedagógico, de forma a 
proporcionar a formação de educadores enquanto intelectuais com vínculos orgânicos com as 
comunidades e os seus movimentos.  
Palavras-chave: Formação Continuada; Trabalhadores em Lazer; Educação para o Tempo Livre 
 
 

Abstract 
This paper, based on Action Research, reflects on an experience of Continuing Education Policy 
held at the Municipal Sports and Recreation with a view to education and in spare time during the 
period 2001-2004 in Recife. To this end, we built while working hypothesis that the reflection of 
the continuing education of workers who work within the leisure Popular Circles Program, held 
from principles and values are built around an educational project aimed at human emancipation 
and from the method of social practice, the key elements to ensure that these workers operate in 
the popular organization, the political-pedagogical and developing creative activities. Thus, the 
Continuing Education Organization interferes with the pedagogical work in order to provide the 
training of educators as intellectuals with organic links with communities and their movements. 
Key-words: Continuing Education, Recreation Workers, Education for Leisure 
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Introdução 
 

A liberdade é o fundamento principal para a atividade humana. Mas a liberdade não é 
simplesmente ausência de interferência ou de coerção, é muito mais rica e mais ampla. No 
marxismo, a liberdade é entendida como a eliminação dos obstáculos à emancipação, 
“através do desenvolvimento das possibilidades humanas e à criação de formas de 
associação dignas da condição humana” (BOTTOMORE, 1988, p. 124). Para a construção 
dessas possibilidades de emancipação, o marxismo, através de vários pensadores, como 
Pistrak (1981), por exemplo, situam a necessidade de se construir educação (pública, 
gratuita, voltada para questões culturais e de formação da personalidade), com 
reconhecimento do papel da comunidade. 

Defendemos que é possível organizar também o lazer e o esporte com vistas à 
emancipação humana, mesmo considerando que são várias as restrições impostas nesses 
setores, sobretudo pela Indústria do Entretenimento, fundada na lógica do capital, que a 
tudo transforma em mercadoria. Para tanto, a condição básica é a compreensão do lazer 
“como um espaço/tempo sistemático e planejado, no qual as pessoas possam ludicamente 
desenvolver aprendizagens sociais que contribuam para sua autodeterminação no campo da 
cultura, da política e da economia” (SILVA E SILVA, 2004, p. 11). Portanto, é possível 
organizar o lazer e o esporte com vistas à emancipação humana, caso este se constitua 
enquanto “Educação para o Tempo Livre, como um dos caminhos para a organização de 
um lazer que resista a se tornar mercadoria e contribua para a construção de um novo 
projeto histórico” (SILVA E SILVA, idem, ibidem). Mas é importante situar, de forma bem 
clara, como o lazer vem se desenvolvendo enquanto um grande setor de mercado, a 
exploração turística do Lazer, a profissionalização do Esporte, a Indústria Cultural e a 
Mídia adquiriram dimensões cada vez mais rentáveis do ponto de vista do capital, 
movimentando a sociedade em torno de um lazer mercadorizado, restrito e/ou superficial. 

Esta perspectiva de lazer, em grande expansão, está longe de significar uma fonte de 
liberdade para a maioria da população. “O crescimento do lazer como negócio, é uma das 
expressões da generalização do capital por todos os setores da vida social, sendo sua 
ampliação, a ideologia de importantes setores das classes dominantes” (SILVA E SILVA, 
2004, p. 17). Segundo Sader (2002), até o tempo do lazer, que poderíamos nomear como 
livre é enquadrado nos mesmos mecanismos de exploração que marcam o tempo do 
trabalho, na sua relação com o capital. Portanto a relação de exploração, no sentido da 
obtenção do lucro, está em plena expansão na atualidade em relação ao que podemos 
chamar de tempo liberado do trabalho, pois necessariamente não é tempo livre, visto que, 
sendo regido pela exploração e restrições ao seu acesso, não é produto da emancipação 
humana. 

É fundamental considerar que o lazer tem grande importância para a classe dominante, 
detentora do capital, no que se refere ao processo de controle social. De maneira simbólica, 
pode ser utilizado para manejar formas e conteúdos com uma natureza ainda desconhecida 
pela maioria. O melhor exemplo para expressar esta situação é o que hoje em dia se 
configura como principal forma de se relacionar com o âmbito do lazer e da aquisição de 
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cultura pela massa trabalhadora, que é como telespectador de programas de televisão. Visto 
que a massa trabalhadora não tem o seu controle, ocorrendo justamente o contrário: “[...] é 
esse meio de lazer, concomitantemente, meio de informação e formação que a controla” 
(VIEITEZ, 2002, p.143). Sob esta lógica, ao invés de contribuir para o livre 
desenvolvimento de potencialidades humanas, este lazer alienado acaba por castrar “a 
criatividade, a imaginação e a fantasia das pessoas, enquadrando o tempo livre em 
atividades predeterminadas” (SADER, 2002, p. 26). Por outro lado, a grande diversidade de 
possibilidades oferecidas através dos meios de comunicação de massa é importante se for 
devidamente aproveitada, assim como foi importante a reprodutividade em larga escada que 
a indústria proporcionou no que se refere também ao campo da cultura, como podemos 
refletir através de Benjamim (1984), na consideração sobre a obra de arte na época da 
reprodutividade técnica.  

As práticas corporais, e o esporte em particular, desempenham também um papel 
fundamental no processo de alienação do e pelo lazer. Os princípios presentes na sociedade 
capitalista, segundo Bracht (1988), são bastante explorados no esporte de alto-rendimento, 
através do culto à competição, ao rendimento físico, ao record e à racionalização e 
cientifização do treinamento. É necessário, no entanto, considerar que o esporte (assim 
como outros elementos da cultura) é um fenômeno presente na vida das pessoas e se 
apresenta com um potencial associativo nas comunidades, capaz de superar, dependendo 
das intencionalidades presentes, os limites impostos pelo sistema opressor.  

Portanto, um trabalho educativo, tendo em vista a emancipação humana, é uma 
possibilidade. O Lazer e o Esporte são fenômenos que, aliados a um trabalho educativo, 
contribuem de forma fundamental para o processo de emancipação humana, sobretudo pelo 
fato de que estas possuem uma extrema capacidade de construção de mecanismos de 
associação e de desenvolvimento de construções coletivas.  

Porém, a expansão do capital para a esfera do não-trabalho, apesar de agressiva, se dá 
na mesma base da expansão na esfera do trabalho, ou seja, enquanto hegemonia de uma 
classe e suas ideologias sobre a outra, que também possui ideologia e que resiste e amplia 
ou é esmagada e aculturada. Mas, o lazer e o esporte, enquanto espaços de disputa por 
hegemonia, lidando com questões culturais, de formação de consciência, são grandes 
trincheiras da luta pela emancipação humana. Portanto, mais do que identificarmos as 
possibilidades deste campo para a construção da liberdade é importante considerarmos a 
necessidade de atuar também nessa esfera do não-trabalho para a construção de algo novo 
para a humanidade. Ou seja, a construção do Tempo Livre é fundamental para a superação 
da exploração integral humana, relacionando-se dialeticamente com lutas no campo do 
trabalho (como a redução da jornada de trabalho, por exemplo) e lutas no campo do lazer. 
Sendo que ambas, de acordo com Waichman (1997), devem estar voltadas para a superação 
da alienação. 

Dessa forma, assim como temos que acumular experiências em torno de saídas para o 
trabalho, as práticas culturais, críticas e emancipatórias são espaços de disputa ideológica e 
política que devem circular permanentemente. “Neste contexto, as agências de organização 
do lazer (públicas ou privadas), seus intelectuais e instrumentos devem ser considerados 
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aparelhos de hegemonia, encarregados por uma parte da organização da cultura e, portanto, 
pela difusão de diferentes ‘concepções de mundo’” (SILVA E SILVA, 2004, p. 19). 

Defendemos que isso deve se dar a partir da construção de Círculos de Cultura, na 
perspectiva gramsciana, como contraponto às atividades burocráticas, alienantes e 
heterodeterminadas pelo mercado do entretenimento. Nestes Círculos, deverá ser realizado 
um processo de tomada de consciência histórica da realidade, de forma popular e 
democrática, através de um processo de organização “autodeterminada” de seu tempo de 
lazer, ao mesmo tempo em que se engajam na luta política pela democratização da cultura, 
no bojo da construção de uma sociedade justa e igualitária (GRAMSCI, 2000).  

Um dos elementos centrais de uma política de esporte e lazer é a formação de quadros 
para a atuação no setor, e esta formação se dá desde a criação e consolidação de cargos, até 
a formação continuada de todos os envolvidos. Numa perspectiva democrática e popular, o 
trabalho com esporte e lazer deve se dar na perspectiva educativa, com projeto histórico 
definido e com ênfase na construção de uma nova realidade social. Segundo Marcellino 
(2001), existe grande entrave para a consolidação de uma política pública de esporte e 
lazer, devido ao fato de que “[...] a inexistência de cargos definidos, com clara definição de 
funções, e de pessoal preparado para assumi-los, nos quadros regulares, é um entrave sério 
à implantação de políticas, logo no seu início, quando o grau de adesão á filosofia de 
trabalho deveria ser bastante elevado” (p. 22). Portanto, priorizar a formação de quadros é 
uma escolha indispensável para o gestor democrático e popular, tendo em vista a 
necessidade de formar e consolidar projetos que se contraponham à perspectiva 
hegemônica na sociedade capitalista.  

No contexto atual, o contraponto ao crescimento da indústria do entretenimento e da 
privatização das práticas corporais e esportivas está relacionado à possibilidade concreta do 
desenvolvimento de políticas de esporte e lazer, de forma séria e competente. Mais do que 
isso, é importante fundar a política num projeto que vá além dos limites setoriais. Portanto, 
ao tratarmos do lazer, temos necessariamente que considerá-lo tendo como referência 
também o não lazer, a relação trabalho x lazer. Nesse sentido, o direito ao lazer pressupõe o 
direito ao trabalho e, sobretudo, o direito à liberdade humana. Liberdade no trabalho e 
liberdade no lazer, pois se o sujeito não é livre no trabalho, o lazer não se configura em 
nada mais do que tempo liberado do trabalho, como forma de compensar ou prepará-lo à 
nova jornada. Portanto, uma política pública de Esporte e Lazer na perspectiva democrática 
e popular, deve ter como objetivo a educação no e para o Tempo Livre. 

A alternativa comumente adotada na atualidade de terceirização de profissionais, neste 
caso, não favorece a concretização desse projeto, pois dificilmente haverá um grau de 
adesão verdadeiro à filosofia de trabalho daquela gestão. Por outro lado, é um desafio fazer 
com que o quadro de profissionais permanente das prefeituras, acostumados à rotatividade 
de gestores, em sua grande maioria “rifando” o setor em virtude de “acomodações 
políticas”, possam se desvincular dos comodismos e/ou da falta de crédito em torno das 
políticas públicas e aderir ao trabalho democrático e popular. Portanto, garantir a existência 
do quadro de profissionais não é o bastante. Para atuar no âmbito do lazer, numa 
perspectiva crítica e participativa, é fundamental o investimento intenso em formação de 
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pessoal, desde o nível gerencial até o operacional, incluindo-se também os agentes 
comunitários de esporte e lazer. Obviamente, esta formação deve expressar no perfil dos 
funcionários a nova concepção de esporte e lazer em desenvolvimento. O caminho para tal 
construção, segundo Marcellino (2001), deve ser realizada através da promoção de 
treinamentos e discussões periódicas, participação do pessoal nas decisões através do seu 
envolvimento no planejamento e avaliação das atividades. 

A atuação no setor de esporte e lazer numa perspectiva democrática e popular, busca 
superar a visão simplista e alienante que reduz o lazer ao entretenimento e ao 
distanciamento da realidade. Assim, a ação crítica no âmbito do esporte e lazer, deve 
garantir a participação e a elevação cultural da população e o estímulo ao exercício da 
cidadania. Sendo assim, este profissional deve ser capaz de atuar numa equipe 
multidisciplinar buscando um trabalho interdisciplinar; de estabelecer intercâmbio de 
experiências realizadas em vários movimentos e de se engajar nos processos de 
participação esportivo-culturais. 

Uma sólida base teórica e ampla cultura geral, além do forte domínio dos conteúdos 
específicos do esporte e lazer é um traço fundamental no perfil do profissional, de maneira 
que isto o permita perceber os pontos de intersecção entre o esporte e lazer e as demais 
dimensões da ação humana e a contribuição de outras áreas de conhecimento e atuação. 
Finalmente, considerando a forte contribuição do esporte e lazer à formação humana, é 
importante destacar que tal profissional deve ser acima de tudo educador sendo, portanto, 
condição fundamental para a sua atuação, o domínio dos conhecimentos, de forma a 
possibilitar a reflexão pedagógica da realidade social. 

Realizar ações e experiências que fundamentem uma organização popular em torno do 
lazer, tendo em vista a Educação no e para o Tempo Livre, levando em consideração os 
elementos necessários para tal realização, pressupõe a necessidade de se pensar e planejar a 
prática. Só esse motivo já é o suficiente para demandar ações de Formação Continuada, 
mas, aliado a isso, ainda temos que levar em consideração as lacunas da formação de 
educadores e formadores, sobretudo aquelas referentes ao distanciamento teoria-prática. 

É da preocupação com a construção de uma Política Pública, em esfera municipal 
(Recife), tendo em vista a intervenção planejada e consciente, através de projetos de lazer e 
esporte oferecidos a todos os segmentos da comunidade, enquanto Educação no e para o 
Tempo Livre que a Formação Continuada assume uma variável não só importante de ser 
discutida, como também fundamental. E como a relação teoria/prática é uma categoria 
dialética muito importante, sobretudo no que se refere ao trabalho educativo, para 
refletirmos sobre a Formação Continuada temos, obrigatoriamente, que considerar o espaço 
de atuação dos educadores que estão nesse processo de formação. Ou seja, estaremos neste 
trabalho analisando a Formação Continuada tendo também como referência a atuação 
desses professores em espaço/tempo de intervenção pedagógica sistemática.  

Portanto, este trabalho, pautado numa Pesquisa-Ação, reflete sobre uma experiência de 
Formação Continuada, construída no sentido de articular teoria/prática, de forma a 
consolidar uma Política Municipal de Esporte e Lazer com vistas à educação no e para o 
tempo livre, realizada no período de 2001-2004, em Recife, na primeira gestão do Partido 
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dos Trabalhadores1. São sujeitos/pesquisadores desta pesquisa: os gestores da Política; os 
Pesquisadores/participantes; os professores2; os estagiários e os agentes comunitários que 
atuam na área esportiva e de lazer da cidade. Os espaços/tempos que constituem os 
“auditórios” desta pesquisa são os quatro Encontros de Formação Continuada realizados na 
gestão petista 2001-2004, as reuniões pedagógicas, as reuniões específicas de cada projeto e 
os cursos de formação/seleção de profissionais. 

Para organizar o lazer e o esporte com vistas à emancipação humana, como educação 
no e para o Tempo Livre, a preocupação era a de como garantir que a Formação 
Profissional dos sujeitos sociais envolvidos diretamente na realização das ações e projetos 
estivesse de acordo com os princípios e valores necessários para esta realização, sendo que 
este processo pudesse ser construído pelos sujeitos envolvidos, coletivamente. A Pesquisa-
ação realizada no período de 2001 a 2004 possibilitou as condições de responder a esta 
grande preocupação. É o resultado dessa Pesquisa-Ação que está sendo apresentado neste 
artigo, resultado de uma tese de doutorado. 

No entanto, este não é um trabalho que esgota as possibilidades de reflexão sobre este 
objeto. Foram feitos alguns recortes para que pudéssemos dar conta do nosso objeto de 
estudo. Existem outras variáveis importantes do fenômeno que não serão objetos de análise 
neste trabalho, mas vêm sendo discutidos em outros trabalhos científicos. Mas este é um 
trabalho que defende uma tese, e, portanto, possibilita o debate científico sobre questões 
importantes também nesse âmbito. Ou seja, é capaz de levantar questões que podem 
estimular o debate e ao mesmo tempo referenciar o desenvolvimento de novas experiências 
práticas, por movimentos sociais, organizações não-governamentais, escolas, governos 
progressistas, universidades, etc. Neste caso, podemos dizer que este já é um trabalho 
referenciado, uma vez que suas reflexões subsidiaram o Programa Círculos Populares de 
Esporte e Lazer, política desenvolvida pela gestão petista na Prefeitura do Recife durante a 
gestão 2001-2004, que foi reeleita para os quatro anos seguintes.  

Considerando todos esses elementos, “neste processo, ganha destaque a formação dos 
sujeitos que animam o lazer nas comunidades. Estes são fundamentais uma vez que são os 
organizadores da dinâmica da apropriação e produção cultural, portanto, educadores sociais 
e populares” (SILVA E SILVA, 2004, p.14). Dessa forma, é necessário realizar um 
processo de formação continuada que garanta que os próprios educadores sejam educados e 
superem as contradições da prática, impregnadas pelos valores dominantes, tornando-a 
transformadora. 

A Formação de Trabalhadores é uma variável fundamental para a construção de ações 
de intervenção pedagógica no âmbito do lazer e esporte, no sentido da Educação no e para 
o Tempo Livre. É fundamental porque outras variáveis importantes como a dimensão da 
organização política, do planejamento coletivo e participativo e do monitoramento e 
avaliação, têm a necessidade de ser permeados por um processo que articule teoria/prática e 
que construa uma unidade metodológica de abordagem. Sendo assim, saber como a 
formação continuada de trabalhadores no âmbito do lazer e esporte pode contribuir para a 
organização de uma Política Pública voltada para a realização de uma educação no e para o 
tempo livre, é o que podemos situar então enquanto nosso problema. 
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Para tanto, construímos enquanto hipótese de trabalho a reflexão de que a formação 
continuada dos trabalhadores que atuam no âmbito do lazer no Programa Círculos 
Populares, realizada a partir de princípios e valores construídos em torno de um projeto de 
educação tendo em vista a emancipação humana e a partir do método da prática social, 
garante os elementos fundamentais para que estes trabalhadores atuem na organização 
popular, na intervenção político-pedagógica e no desenvolvimento de atividades criativas. 
Esta hipótese fundamenta-se na compreensão de que a Formação Continuada interfere na 
Organização do Trabalho Pedagógico, de forma a proporcionar a formação de educadores 
como intelectuais com vínculos orgânicos com as comunidades e os seus movimentos.  

Portanto, objetivando analisar o processo de formação continuada realizado no 
Programa Círculos Populares de Esporte e Lazer (CPEL), entre 2001-2004 e levantar 
elementos que venham a compor ou não a nossa hipótese de trabalho, buscamos construir 
um estudo de fundamental importância para a área de educação. Isto porque problematiza 
os elementos essenciais relativos ao processo, envolvendo todos os sujeitos que 
participaram de sua construção, através de uma pesquisa-ação densa, possibilitando 
construir uma tese que pode vir a fundamentar outras ações no âmbito das políticas 
públicas, bem como servir de parâmetro para a formação inicial e o trabalho de articulação 
ensino-pesquisa-extensão das Universidades. 

A opção por uma pesquisa-ação implica em riscos de abandono do ideal científico e 
manipulação política. Mas é importante ressaltar que estes riscos existem também em 
outros tipos de pesquisa, e que em qualquer uma podem ser superados mediante um 
adequado embasamento metodológico. Sendo assim, a pesquisa-ação é uma opção 
totalmente viável do ponto de vista científico, se o tratamento metodológico for adequado. 
O que diferencia a pesquisa-ação de outros tipos de pesquisa é o conteúdo de seus objetivos 
principais. Um dos principais objetivos da pesquisa-ação é apresentar aos pesquisadores e 
participantes, diretrizes de ação transformadora. De acordo com Thiollent (1985),  

 
[...] a pesquisa-ação não trata de psicologia individual e, também, não é 
adequada ao enfoque macrossocial [...]. É apenas um instrumento de trabalho e 
de investigação com grupos, instituições, coletividades de pequeno ou médio 
porte [...] os aspectos sociopolíticos nos parecem ser mais pertinentes que os 
aspectos psicológicos das ‘relações interpessoais’. [...] O que não quer dizer que 
a realidade psicológica e existencial seja desprezada (p. 8 e 9).  
 

Sendo assim, a pesquisa-ação dá ênfase à análise das diferentes formas de ação e, 
portanto, os aspectos estruturais da realidade social não podem ficar desconhecidos, pois a 
ação se manifesta num conjunto de relações sociais estruturalmente determinadas. Mas, 
como a pesquisa-ação não se presta à análise macroestrutural, outros enfoques, de caráter 
mais abrangente, são necessários. Portanto, a pesquisa-ação, tendo base essencialmente 
empírica, ajuda a descrever situações concretas e a orientar intervenções ou ações em 
função da resolução de problemas detectados nas coletividades consideradas. Isso não quer 
dizer que há incompatibilidade com uma teorização a partir da observação e descrição de 
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situações concretas e do levantamento dos diversos condicionantes da realidade analisada. 
Faz parte ainda da discussão teórica as referências que consistem na contribuição específica 
dos pesquisadores no desenrolar da pesquisa, levantando argumentos para fundamentar as 
conclusões. As exigências teóricas e práticas são importantes para equacionarem os 
problemas relevantes dentro da situação social.  

Pesquisa-ação se faz com participação de vários sujeitos sociais, níveis de participação 
e tipos de vinculação diversos. Portanto, no contexto da pesquisa-ação, tanto as 
interpretações da realidade observada quanto as ações transformadoras são objetos de 
deliberação. Por isso, toda pesquisa-ação é de tipo participativo, visto que a “participação 
das pessoas implicadas nos problemas investigados é absolutamente necessária” 
(THIOLLENT, 1985, p. 15). Porém, nem tudo que é denominado pesquisa participante é 
pesquisa-ação, pois em muitos casos é um tipo de pesquisa baseada apenas numa 
metodologia de observação em que se estabelecem relações comunicativas com os sujeitos 
ou grupos para que os pesquisadores possam ser aceitos. A pesquisa-ação, por sua vez, é 
realizada quando os pesquisadores possuem um papel ativo na investigação em torno da 
concepção, do desenrolar e da avaliação de uma ação planejada. 

A pesquisa-ação é uma estratégia metodológica da pesquisa social na qual: há uma 
ampla interação entre pesquisadores e pessoas implicadas na situação investigada; desta 
interação, resulta a ordem de prioridade dos problemas e das soluções a serem 
encaminhadas; o objeto de investigação é constituído pela situação social e pelos problemas 
de diferentes naturezas encontrados nesta situação; tem como objetivo resolver ou 
esclarecer os problemas da situação observada; há um acompanhamento das ações e 
decisões e não se limita a uma forma de ação. Ou seja, de acordo com Thiollent (1985), 
“pretende-se aumentar o conhecimento ou o ‘nível de consciência’ das pessoas e grupos 
considerados” (p. 16). Para tanto, a pesquisa-ação tem como uma de suas especificidades a 
conjugação de dois tipos de objetivos: prático (levantamento de soluções e propostas de 
ação) e de conhecimento (obter informações a partir das situações pesquisadas).  

Na pesquisa-ação, as informações podem ser reivindicações, representações, 
capacidades de ação, de mobilização, etc. Ou seja, os objetivos da pesquisa-ação podem ter 
como ênfase: resolução de problemas; tomada de consciência e/ ou produção de 
conhecimento. Para a observação do que ocorre nas situações concretas investigadas, desde 
as ações até às expectativas, reivindicações e decisões, são realizadas reuniões e seminários 
nos quais participam pessoas de diversos grupos implicados na transformação dessas 
situações, a partir da resolução dos problemas. De acordo com Thiollent (1985),  

 
“As reuniões e seminários podem ser alimentados por informações obtidas em 
grupos de pesquisa especializados por assuntos e também por informações 
provenientes de outras fontes, inclusive – quando utilizáveis – aquelas que foram 
obtidas por meios convencionais: entrevistas, documentação, etc. Este tipo de 
concepção pode ser aplicado no caso do estudo de inovações ou de 
transformações técnicas e sociais nas organizações e também nos sistemas de 
ensino” (p. 19). 
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Numa pesquisa-ação é importante ter claro e trabalhar com a questão de que nenhuma 

variável é isolável na pesquisa em situação real e, sendo assim, todas elas interferem no que 
está sendo observado. Portanto, numa pesquisa-ação, deve-se procurar esclarecer todas as 
crenças que interferem no objeto da pesquisa. Apesar dessa característica da pesquisa em 
situação real, esta é uma forma de experimentação na qual os indivíduos ou grupos mudam 
alguns aspectos da situação pelas ações que decidiram aplicar. 

Na pesquisa-ação, deve haver co-participação dos pesquisadores e das pessoas 
implicadas no problema investigado. A garantia da objetividade está no controle 
metodológico e no consenso dos pesquisadores. Há também a possibilidade constante de 
auto-correção no sentido de melhorar a qualidade e relevância das observações. De acordo 
com Thiollent (1985), 

 
A metodologia é entendida como disciplina que se relaciona com a 
epistemologia ou a filosofia da ciência. Seu objetivo consiste em analisar as 
características dos vários métodos disponíveis, avaliar suas capacidades, 
potencialidades, limitações ou distorções e criticar os pressupostos ou as 
implicações de sua utilização. Ao nível mais aplicado, a metodologia lida com a 
avaliação de técnicas de pesquisa e com a geração ou a experimentação de novos 
métodos que remetem aos modos efetivos de captar e processar informações e 
resolver diversas categorias de problemas teóricos e práticos da investigação. 
Além de ser uma disciplina que estuda os métodos, a metodologia é também 
considerada como modo de conduzir a pesquisa. Neste sentido, a metodologia 
pode ser vista como conhecimento geral e habilidade que são necessários ao 
pesquisador para se orientar no processo de investigação, tomar decisões 
oportunas, selecionar conceitos, hipóteses, técnicas e dados adequados. O estudo 
da metodologia”. auxilia o pesquisador na aquisição desta capacidade. 
Associado à prática da pesquisa, o estudo da metodologia exerce uma importante 
função de ordem pedagógica, isto é, a formação do estado de espírito e dos 
hábitos correspondentes ao ideal da pesquisa científica”(p. 25). 
 

De acordo com esta definição de Thiollent (1985), a pesquisa-ação não é considerada 
como metodologia. Trata-se de um método, ou de uma estratégia de pesquisa que agrega 
vários métodos ou técnicas de pesquisa social, um modo de conceber e organizar uma 
pesquisa social de finalidade prática, tendo em vista a participação e a ação de todos os 
envolvidos, baseada no estabelecimento de uma estrutura coletiva, participativa e ativa, 
trabalhando na captação de informações. Na pesquisa-ação se recorre a métodos e técnicas 
de grupos para lidar com dimensões coletivas e interativas da investigação, bem como 
também de técnicas de registro, processamento e exposição dos resultados. Podem ser 
utilizados questionários e entrevistas individuais, dependendo do caso, mas como meio de 
informação complementar. Também a documentação disponível é levantada. Em certos 
momentos da investigação recorre-se igualmente a outros tipos de técnicas, como 
diagnósticos de situação, resolução de problemas, mapeamento de representações, etc. 
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Também técnicas didáticas e técnicas de divulgação ou de comunicação, inclusive 
audiovisual, também fazem parte dos recursos mobilizados para o desenvolvimento da 
pesquisa-ação, sobretudo na parte “informativa” da pesquisa. 

Na análise dos dados, a pesquisa-ação possui uma estrutura de raciocínio subjacente 
que contém momentos de inferências, não limitados às estatísticas, e de argumentação ou 
“diálogo” entre vários interlocutores. Mas, o material da pesquisa-ação é essencialmente 
feito de linguagem, portanto, “a significação que ocorre na situação de comunicação 
estabelecida pela investigação passa pela compreensão e a análise da linguagem em 
situação” (THIOLLENT, 1985, p. 29). Na pesquisa-ação, então, a argumentação substitui a 
demonstração (que é quase impossível de ser alcançada na pesquisa social). Os aspectos 
argumentativos se encontram: na colocação dos problemas (estudados por pesquisadores e 
participantes); nas “explicações” ou “soluções” apresentadas pelos pesquisadores e 
discutidas com os participantes; nas deliberações em relação aos meios de ação a serem 
implementados e nas avaliações dos resultados e da ação desencadeada. Quanto a essa 
questão, diz Thiollent (1985): 

 
Se toda forma de razão é discussão, isto não quer dizer que todas as discussões 
sejam expressão da razão. Muito pelo contrário, dentro da discussão que 
acompanha a pesquisa, a busca de racionalidade deve ser um constante objetivo 
dos pesquisadores. O que exige, como já foi sugerido, determinados tipos de 
precauções metodológicas e a minimização dos aspectos extra-científicos (p. 
30). 
 

Como o material da pesquisa-ação é a argumentação, é necessário se estabelecer o que 
Thiollent (1985) denomina como uma “comunidade de espíritos” entre pesquisadores e 
participantes, no sentido de tornar possível a reflexão racional sobre os dados da realidade, 
de forma a possibilitar ações transformadoras.  

Como a pesquisa ação é um método, uma estratégia de pesquisa, é importante calçá-la 
em uma metodologia, com categorias teóricas e de investigação que constituam um 
arcabouço teórico que dê conta de fundamentar a análise e a ação. Os dados coletados que 
serviram para a análise específica deste trabalho foram colhidos a partir de pequenos e 
grandes seminários, desenvolvidos com públicos diferenciados, no intuito de planejar, 
avaliar, socializar e sistematizar a experiência. Os pequenos seminários foram as Reuniões 
Específicas dos Projetos e, sobretudo, as Reuniões Pedagógicas, ambas realizadas 
semanalmente. Os grandes seminários foram das seguintes ordens: 

Encontros de Formação Continuada em Esporte e Lazer  
I e II Encontros, realizados respectivamente em dezembro de 2001 e em julho de 2002, 

de caráter preparatório da ação e da pesquisa, com registros escritos (relatórios) e 
fotográficos. 

III e IV Encontros, realizados respectivamente em agosto de 2003 e em julho de 2004, 
já com caráter de grandes auditórios da pesquisa-ação, com ações consolidadas de 
avaliação da política, de aprofundamento de conhecimentos, com registros escritos 
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(relatórios), fotográficos e de vídeo. 
Seminários de Avaliação e Planejamento da Política de Esporte e Lazer 
Através da realização de Oficinas de Planejamento nos anos de 2003 e 2004, com 

carga horária de 80 horas cada, com a participação da equipe gestora, pesquisadores-
participantes e coordenadores de projetos. As formas de registro são a partir dos relatórios e 
dos planos de ação correspondentes a cada ano. 

Participação em Seminários Externos: 
A participação mais efetiva foi no IV Seminário Nacional de Políticas Públicas em 

Esporte e Lazer – Caxias do Sul – 2005, no qual 30 profissionais entre gestores, 
coordenadores, professores, estagiários e agentes comunitários estiveram presentes, 
participando das mesas-redondas e/ou apresentando pôster sobre as ações e projetos 
desenvolvidos. A forma de registro em relação à esta participação, se deu através de 
relatórios e dos anais do encontro. 

Tendo em vista responder ao problema desta pesquisa, a análise dos dados levou em 
consideração: 

a) Como se deu a formação continuada no sentido da construção do Tempo livre, 
considerando os elementos de Espaço, manifestações, atitude e tempo? 

b) Quais foram os procedimentos utilizados para a formação dos trabalhadores em 
lazer tendo em vista os objetivos da ação? 

c) Quais os indicadores que serviram para comprovar se a formação desses 
trabalhadores surtiu efeito, podendo vir a servir como referência para as entidades 
que trabalham com formação inicial ou continuada? 

 
 
Formação de Trabalhadores em Lazer 
 

Quando tratamos de educação no âmbito do lazer, é importante caracterizar a 
perspectiva que estamos utilizando para orientar a organização do trabalho pedagógico. Ao 
optarmos por uma perspectiva emancipatória, é importante caracterizar a ação do educador 
na construção de possibilidades de superação dos limites impostos pela indústria do 
entretenimento, que opera sobremaneira produzindo o império do espontaneísmo (ou 
“brincar pelo brincar”). Portanto, a questão não é ocupar o tempo ocioso das pessoas com 
práticas espontaneístas. Enquanto Política Pública, o trabalho é o de oferecer condições 
para acumulação de forças, a partir do incentivo à “construção das transformações 
necessárias para a melhoria das suas condições de existência” (SILVA E SILVA, 2004, p. 
21).  

Sendo assim, a educação no âmbito do lazer, na compreensão exposta neste estudo, 
deve ser diretiva, pois está inserida dentro de todo um campo ideológico onde é importante 
garantir os meios para que seja possível superar os limites impostos à liberdade. Mesmo 
sendo o Lazer um âmbito da prática social caracterizado pela liberdade de escolha, esta 
liberdade não se revela de fato como liberdade humana, pois uma série de interferências no 
campo estrutural e/ou ideológico atuam de forma a limitá-la. Dessa forma, o educador que 
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abre mão de direcionar sua ação pedagógica está abrindo mão de sua tarefa de educar. 
Portanto, a diretividade da organização do trabalho pedagógico, sintonizada com os anseios 
de transformação da sociedade é condição primordial para garantir um projeto de 
emancipação humana. 

O Lazer é um conjunto de práticas sociais desenvolvidas no tempo liberado das 
obrigações de sobrevivência, políticas e religiosas, em sua multiplicidade de formas – 
culturais, artísticas, recreativas e esportivas. Comumente, o Lazer está reduzido à 
reprodução de conhecimentos e à garantia de recuperação psicossomática para o Trabalho. 
Mas, em seu exercício crítico, este deve ser compreendido para além destas funções, de 
acordo com Silva e Silva (2004),  

 
[...] sobretudo, como um instrumento capaz de, no exercício de suas formas 
objetivas, contribuir para a elevação do nível de conhecimento e participação 
daqueles para quem está voltado [...]. O problema então é: organizar 
possibilidades de lazer que combinem a liberdade de escolha, a ludicidade e o 
prazer com uma direção político-pedagógica de crítica e transformação da 
realidade (p. 22). 
 

A educação é mediadora de um contexto social determinado, que se relaciona com o 
seu tempo e, portanto, não pode deixar de refleti-lo. Dessa forma, não é um fim em si 
mesma, pelo menos não um fim absoluto. Os interesses de classe permeiam todo o processo 
educativo, como disputa de projetos de sociedade. 

No sentido da transformação da realidade social, educar significa estar em 
correspondência com uma perspectiva emancipatória. Para tanto, parte-se do pressuposto de 
que a emancipação humana pressupõe a humanização, que se dá a partir da produção de 
cultura, consciente, autodeterminada e protagonista. Portanto, emancipação humana se 
traduz em protagonismo social, capacidade de autodeterminação e intervenção racional na 
realidade, que depende do acúmulo permanente de experiências, o que torna evidente a 
importância da historicidade no processo de construção educativa da liberdade. De acordo 
com Silva e Silva (2004),  

 
Dessa forma, contribuir para a educação da população na direção do 
protagonismo, da autodeterminação e, portanto, da emancipação humana, 
significa desenvolver aprendizagens sociais que instrumentalizem homens e 
mulheres para participarem efetivamente das soluções dos problemas concretos, 
imediatos e históricos que estão a enfrentar, o que deve se dar, não a partir de 
modelos abstratos, mas na relação direta com o contexto no qual estão inseridos 
(p.23). 
 

Considerando esta compreensão, o ponto de partida da emancipação humana é a 
formação de uma consciência crítica de si mesmo e do mundo. Portanto, autoconsciência 
crítica significa, de acordo com Pistrak (1981), compreensão dos interesses de sua classe e 
das questões essenciais que derivam da luta de classes e a formação de uma consciência 
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mais clara e exata dos objetivos sociais da classe trabalhadora. Sendo assim, a essência do 
trabalho pedagógico em torno da emancipação humana é: 

 
[...] a formação de um homem que se considere um membro de uma coletividade 
internacional constituída pela classe trabalhadora em luta contra um regime 
agonizante e por uma vida nova, por um novo regime social em que as classes 
sociais não existam mais. Em termos mais concretos, é preciso que a nova 
geração compreenda, em primeiro lugar, qual é a luta travada atualmente pela 
humanidade; em segundo lugar, qual o espaço que deve ser ocupado por cada 
um adolescente; e finalmente, é preciso que cada um saiba, em seus respectivos 
espaços, travar a luta pela destruição das formas inúteis, substituindo por um 
novo edifício (PISTRAK, 1981, p.34). 
 

Entendendo a importância da historicidade para a educação como emancipação 
humana, é fundamental que esta esteja bastante integrada à realidade atual de luta em torno 
de um projeto de sociedade. Uma educação emancipatória que se realize no âmbito do 
lazer, deve ter como objetivo fundamental a conquista do tempo livre. “Nesta ótica, o lazer 
passa a ser um espaço/tempo particular, uma dimensão determinada da vida humana 
estratégica, a partir da qual travaremos uma luta global e de hegemonia pela destruição das 
“formas inúteis” substituindo-as por “um novo edifício”” (SILVA E SILVA, 2004, p. 25). 

Tempo Livre não é tempo liberado do trabalho. Sendo assim, não significa lazer 
simplesmente, em oposição ao trabalho. A liberdade no tempo do não-trabalho pressupõe 
também a liberdade no trabalho. Portanto, a busca pelo Tempo Livre supera a luta pelo 
direito ao lazer. Significa a luta pela liberdade e emancipação humana no trabalho e no não-
trabalho. Poder satisfazer as necessidades humanas, desde as primárias até as mais 
complexas, é fruto de uma conjugação de fatores que vai além do que apregoa o discurso 
do capital. É inegável que o desenvolvimento tecnológico opera mudanças significativas na 
qualidade de vida, mas também é inegável que na maioria das vezes isso não se traduz em 
desenvolvimento social. A automação crescente da produção, por exemplo, produziu 
grandes taxas de desemprego, fazendo com que uma grande parte da população mundial 
fique cada vez mais aprisionada à luta pela sobrevivência, em busca da satisfação das 
necessidades primárias. 

Dessa forma, o que existe de tempo liberado do trabalho também é aprisionado pelos 
mesmos mecanismos de exploração que marcam esse tempo, fazendo com que o mesmo se 
torne uma compensação e/ou preparação para as futuras jornadas de trabalho. Além disso, o 
lazer, na perspectiva capitalista, é tratado como uma mercadoria, um objeto de consumo, 
heterodeterminado para a maioria da população. Para superar esta perspectiva, é 
fundamental educar para o Tempo Livre. Entretanto, o conceito “tempo livre” não designa 
somente tempo liberado do trabalho e das obrigações vinculadas à realização das 
necessidades primárias do ser humano (tempo livre de algo). Aqui o termo “livre”, a partir 
de Waichman (1997), qualifica o tempo com a atitude de “liberdade”, conceito que se 
refere à possibilidade de desenvolvimento das múltiplas potencialidades humanas. Por 
outro lado, tal noção traz implícita uma ênfase no conceito de liberdade como 
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autodeterminação3, ou seja, como “eliminação dos obstáculos à emancipação humana e, 
portanto, ao desenvolvimento das múltiplas potencialidades humanas” (SILVA E SILVA, 
2004: p. 26).  

No contexto da luta de classes, a construção do Tempo Livre pressupõe a construção 
de novos aparelhos que coloquem o lazer a serviço da luta por uma nova ordem também do 
ponto de vista econômico, político, intelectual e moral, de forma a garantir a 
autodeterminação e emancipação humana. Sendo assim, é importante realizar um trabalho 
de educação “no” e “para” o Tempo Livre, contribuindo para o desenvolvimento de uma 
concepção crítica, unitária e coerente de mundo, através da criação de formas superiores de 
lazer, lutando, dessa forma, pela emancipação do trabalho e do lazer e pela unificação das 
lutas comunitárias. Isso será possível tendo como ponto de partida a crítica da própria 
concepção de mundo, o que, segundo Gramsci (2000), significa “autoconsciência crítica”, 
ou seja, “um conhece-te a ti mesmo como produto do processo histórico até hoje 
desenvolvido que deixou em ti uma infinidade de traços acolhidos sem análise crítica” 
(p.94).  

Mas, para garantir que o lazer possa ser o precursor da autoconsciência crítica, é 
importante caracterizá-lo como espaço/tempo cultural, com grande potencial de crítica da 
realidade e do senso comum. Dessa forma, pode-se promover um trabalho de 
democratização da cultura, entendida como saber socialmente construído e historicamente 
desenvolvido pela humanidade, que garanta a “compreensão das determinações históricas 
da realidade de opressão, exploração e exclusão das classes populares” (SILVA E SILVA, 
2004, p. 27).  

A democratização da cultura é imprescindível à elevação cultural das massas e à 
construção de novos valores, que, por sua vez, são fundamentais para o projeto de 
emancipação humana, que pressupõe a criação de uma nova cultura. De acordo com 
Gramsci (2000), “criar uma nova cultura não significa apenas fazer individualmente 
descobertas originais; significa também, e, sobretudo, difundir criticamente verdades já 
descobertas” (p.95-96). Isto pode ser a base para ações vitais de transformação social e de 
construção de uma nova ordem. Desta forma, ainda segundo Gramsci (2000), uma ação em 
torno de transformação social, consiste num “fato filosófico bem mais importante e 
‘original’, do que a descoberta por parte de um gênio filosófico, de uma nova verdade que 
permaneça como patrimônio de pequenos intelectuais” (p. 96). Para tanto, a democratização 
da cultura deve estar relacionada à vida política da comunidade, no sentido da vontade 
coletiva revolucionária. Em conformidade com esta concepção filosófica (Filosofia da 
Práxis), criar uma forma superior de lazer pressupõe tomar como ponto de partida o 
existente, realizar uma atividade crítica e com autodeterminação coletiva, de acordo com a 
seguinte lição:  

 
(1) não se cansar jamais de repetir os próprios argumentos (variando literalmente 
a sua forma): a repetição é o meio mais eficaz para agir sobre a mentalidade 
popular; 2) trabalhar de modo incessante para elevar intelectualmente camadas 
populares cada vez mais vastas, isto é, para dar personalidade ao amorfo 
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elemento de massa, o que significa trabalhar na criação de intelectuais de novo 
tipo, que surjam diretamente da massa e que permaneçam em contato com ela 
para se tornarem seus espartilhos (GRAMSCI, 2000, p. 110). 
 

A capacidade de emancipação das consciências, de organização da vontade coletiva e 
catalização das lutas política por libertação são elementos importantes na educação para o 
Tempo Livre. E “a conquista do tempo depende também da capacidade de construção de 
associações culturais empenhadas em transformar a crítica do lazer/senso comum em novas 
formas superiores, porque autodeterminadas, de lazer.” (SILVA E SILVA, 2004, p. 29). 

Desta forma, concluímos que a conquista do tempo livre no contexto da luta de classes, 
significa, portanto, não somente ampliação do tempo liberado do trabalho (liberdade de), 
mas também a atitude de conquista da liberdade no tempo liberado (liberdade para), de 
forma a acessar e criar uma nova cultura, o que implica também em transformar o próprio 
sentido do trabalho alienado em trabalho emancipado. Neste caso, compreendemos que 
passar de uma postura heterodeterminada no lazer para uma postura autodeterminada, 
pressupõe um processo educativo para conquista do tempo livre que acontece no interior do 
próprio tempo livre, tendo claro que sua plenitude coincide com a substituição da ordem 
social capitalista por uma nova civìlta, fundada no reino da liberdade que começa, segundo 
Marx, onde o trabalho deixa de ser determinado por necessidade e por utilidade 
exteriormente imposta. 
 
 
Formação Continuada e Organização do Trabalho Pedagógico nos Círculos 

Populares de Esporte e Lazer 
 

A pesquisa foi realizada em relação à Formação Continuada em curso na construção da 
Política Pública de Esporte e Lazer da gestão 2001-2004, do Partido dos Trabalhadores, na 
cidade do Recife, realizada com professores, gestores, estagiários e agentes comunitários de 
Esporte e Lazer. 

A realidade social investigada constituiu-se como uma Política pública em construção, 
dentro de um projeto político democrático-popular, através de condições de trabalho 
precárias e da efetivação de uma política que, apesar de em expansão, está ainda aquém do 
necessário para atender à demanda social existente. Constituiu-se também enquanto terreno 
de disputa política entre vários grupos e segmentos, como a Universidade, os setores do 
próprio Partido hegemônico na política e de outros partidos, pautados por interesses 
políticos, na maioria das vezes com base econômica, devido à existência de uma indústria 
do entretenimento bastante promissora para os que coadunam da perspectiva do capital e 
que se utilizam sobremaneira do meio público para aumentar seus lucros. 

As formas de ação existentes nas situações concretas por nós investigadas são pautadas 
nos seguintes valores: o esporte como fator de desenvolvimento humano; o lazer como 
instrumento pedagógico de elevação cultural e da consciência política e o lazer e o esporte 
como fatores de inclusão social. 
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A partir desses valores, as formas de ação no sentido da Formação Continuada 
realizada se deram a partir da construção de espaços/tempo de estudo teórico, avaliação e 
planejamento, com base na ação prática, frequentemente submetida à avaliação externa, 
sendo identificados os seguintes problemas: 

• Desarticulação teoria/prática, sobretudo a partir das deformidades da Formação 
Inicial; 

• Resistência ao novo, à construção coletiva e ao cumprimento das obrigações 
trabalhistas, sobretudo em relação aos funcionários de carreira; 

• Falta de criatividade e protagonismo, sobretudo dos profissionais com Nível 
Superior; 

• Resistência da Universidade em construir junto à Política Pública uma política de 
estágio que supere as deformidades da Formação Inicial. 

A partir da identificação desses problemas e tendo como valores os acima 
apresentados, as possibilidades de construção da crítica ao lazer/senso comum e de 
elevação cultural e construção de formas superiores de lazer no caminho da educação no e 
para o Tempo Livre, se deram através da construção de Círculos Populares de Esporte e 
Lazer, assim como propôs Gramsci através dos Círculos de Cultura, com forte corte 
popular e comunitário. Sendo assim, buscou-se defender a forma de Círculos Populares à 
educação no e para o Tempo Livre, enquanto possibilidade de “reunião planejada e 
sistemática de círculos de convivência social que na luta concreta pelo acesso à cultura 
possa fazer nascer uma nova concepção de lazer e de mundo” (SILVA E SILVA, 2004, p. 
29-30). Sendo que os Círculos Populares de Esporte e Lazer, tal como propostos:  

 
[...] têm como objetivo fundamental, unir consciência crítica e vontade coletiva, 
o lúdico e a autodeterminação, a política e o lazer, numa perspectiva 
emancipatória. Nesta perspectiva, a conquista do tempo livre como processo 
educativo no contexto da luta de classes, finalmente sugere o alargamento de sua 
condição objetiva fundamental que é a existência de tempo liberado (SILVA E 
SILVA, 2004, 30).  
 

Além de um mecanismo importante no combate ao desemprego estrutural, ela abre 
uma reflexão fundamental sobre o tempo, o tempo de trabalho, o autocontrole sobre o 
tempo do trabalho e o tempo do não trabalho, possibilitando o afloramento de uma vida 
dotada de sentido fora do trabalho. Através dessa luta, de acordo com Antunes (2001), 
pode-se articular tanto a ação contra algumas formas de opressão e exploração do trabalho,  

 
[...] como também as formas contemporâneas do estranhamento/alienação, que 
se realiza, fora do mundo produtivo, na esfera do consumo material e simbólico, 
no espaço reprodutivo, fora do trabalho (produtivo). Pode-se articular a ação 
contra o controle da vida, de modo que lutar pela redução da jornada de trabalho 
implica em lutar pelo controle (e redução) do tempo opressivo de trabalho (p. 
25). 
 



 
KATHARINE NINIVE PINTO SILVA 
 

 
78 

O Programa Círculos Populares de Esporte e Lazer teve seu nascedouro, enquanto 
programa voltado especificamente para a animação de parques, praças, quadras, campos de 
futebol, etc, com ênfase em atividades de caráter recreativo, a partir do Projeto Arrastão do 
Lazer, iniciado em outubro de 20014. Estas ações foram realizadas inicialmente pelos 
gestores e voluntários, e posteriormente, também, pelos oito primeiros estagiários, e tinham 
como objetivo possibilitar a construção das bases para o desenvolvimento de atividades 
sistemáticas, organizadas sob a forma de Círculos de Convivência Social. E, para tanto, 
começou a ser desenhado ainda em 2001, o piloto do que viria a ser o projeto Círculos de 
Convivência Social. Em 2004, este projeto já atendia 20 núcleos distribuídos nos bairros 
populares do Recife. Além disso, estavam à disposição da Diretoria Geral de Esportes cerca 
de 30 professores, que atuavam nos Centros Sociais Urbanos (estes atuando nos Centros 
Sociais Urbanos, vinculados à Secretaria de Assistência Social).  

Portanto, num primeiro momento, o desenvolvimento do Programa Círculos Populares 
de Esporte e Lazer precisava resolver questões referentes à criação de um Projeto 
sistemático de intervenção pedagógica junto à comunidade e da organização do trabalho 
dos 30 professores à disposição da diretoria de esportes, mas que tinham atuação junto a 
órgãos administrados por outra secretaria. Sendo assim, foi organizado o I Encontro 
Municipal de Formação Continuada em Esporte e Lazer, em dezembro de 2001, com a 
participação dos 30 professores que atuavam nos 4 Centros Sociais Urbanos administrados 
pela Prefeitura do Recife e dos 8 primeiros estagiários de Educação Física que estavam 
chegando à Diretoria Geral de Esportes. Este I Encontro Municipal de Formação 
Continuada em Esporte e Lazer teve o caráter de levantamento das problemáticas do setor e 
de uma primeira tentativa de planejamento e organização do trabalho pedagógico.  

Participaram do II Encontro Municipal de Formação Continuada em Esporte e Lazer 
(que aconteceu em julho de 2002), professores dos Centros Sociais Urbanos, estagiários (14 
neste momento), a equipe de professoras do projeto piloto, além dos candidatos em 
processo de seleção/ formação para compor as equipes dos outros oito locais. Neste II 
Encontro Municipal de Formação Continuada em Esporte e Lazer, foi distribuído entre os 
coordenadores de projetos e colaboradores uma primeira versão do que viria a ser a 
proposta pedagógica dos Círculos Populares, bem como também já foram estabelecidas as 
bases para a organização dos demais Encontros Municipais de Formação Continuada em 
Esporte e Lazer: Conferências, palestras e mesas redondas; cursos e socialização das 
experiências com avaliadores externos.  

Neste II Encontro, a temática trabalhada foi voltada ao debate das manifestações 
culturais e esportivas do Esporte e Lazer, onde, desde a Conferência de Abertura, estavam 
sendo debatidas experiências que poderiam ser ressignificadas para o trabalho no Programa 
Círculos Populares. Neste encontro, foi pela primeira vez experimentada a participação de 
colaboradores não só para a realização de oficinas e palestras, mas também para dialogar 
com o Programa a partir da avaliação dos projetos desenvolvidos. A partir do II Encontro, o 
Programa Círculos Populares de Esporte e Lazer ampliou a quantidade de núcleos dos 
Círculos de Convivência Social de 2 para 10 no total. Isso fez com que a equipe também 
aumentasse sobremaneira o seu tamanho, assim como a questão do tempo/ espaço para a 
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realização das atividades de planejamento/ avaliação fosse ampliada. 
No III Encontro Municipal de Formação Continuada em Esporte e Lazer, a temática 

trabalhada foi a da educação popular, e na conferência de abertura tivemos a participação 
de Paulo Rosas (que foi do Movimento de Cultura Popular – MCP) e Marcelo Mário Melo 
(jornalista e poeta pernambucano que teve grande participação na vida política de Recife no 
período da ditadura militar). A partir dessa Conferência de Abertura, foi realizada a 
discussão dos projetos com a avaliação externa da professora Meily Linhares (UFMG). 
Neste momento, foram apresentados os projetos Esporte Popular, Esporte do Mangue e os 
Círculos de Convivência de cada núcleo. Foi também exibido um documentário de 60 
minutos sobre o trabalho realizado nos Círculos de Convivência Social, que emocionou a 
todos os participantes. As oficinas neste III Encontro estiveram voltadas para o trabalho 
com os segmentos: Infância e Juventude, Adultos e Idosos.  

Neste III Encontro, foram identificados alguns erros que estavam sendo cometidos 
tanto no âmbito da Formação Continuada, quanto no âmbito da organização do trabalho 
pedagógico. Estes erros estavam relacionados à questão do tempo, já que as atividades 
sistemáticas eram oferecidas em horário comercial e de segunda à quinta-feira já que, na 
sexta-feira, eram realizadas Reuniões Pedagógicas semanais. O problema é que, por um 
lado, o segmento trabalhador não tinha atendimento sistemático garantido durante a semana 
e, por outro lado, as Reuniões Pedagógicas nas sextas-feiras eram comumente desviadas 
para a organização/preparação dos eventos dos finais de semana. Na fala de Meily Linhares 
(UFMG), é possível perceber a necessidade que surgiu a partir da socialização das 
experiências: “Talvez pensar outros tempos, para adequar ao tempo da comunidade. 
Necessidade de realizar diagnósticos”. Como avaliadora externa, apresenta esta conclusão a 
partir da análise das experiências que foram expostas por coordenadores e educadores de 
projetos.  

Neste mesmo evento, também foi muito considerada a questão do espaço físico, que 
norteou a exposição de vários dos relatos de experiência. De uma forma geral, a conclusão 
a que se chega é de que “o fato de existir espaço público minimamente organizado qualifica 
o programa”. Esta reflexão, apresentada pela avaliadora externa Meily Linhares (UFMG), 
se deu a partir da análise das experiências que lidavam com condições de espaço físico 
favoráveis e as que contavam com condições desfavoráveis. No entanto, alguns espaços que 
estavam organizados, mas que privilegiavam determinadas modalidades esportivas 
acabavam, por sua vez, ditando o próprio currículo. 

Houve também uma grande participação de representantes dos Círculos Populares no 
IV Seminário Nacional de Políticas Públicas em Esporte e Lazer, que aconteceu em Caxias 
do Sul/RS em abril de 2004. Neste Seminário houve a participação de coordenadores de 
projetos em sete das nove mesas (além da mesa de abertura com a participação do Prefeito 
do Recife, falando sobre o que se estava fazendo na cidade, no setor). 

O IV Encontro de Formação Continuada em Esporte e Lazer tematizou a Organização 
Popular e serviu mais uma vez para que se pudesse avaliar e redefinir os rumos do 
Programa. Este encontro especialmente teve uma característica específica, pois estava 
sendo realizado à portas da reta final da campanha para reeleição, que significava um 
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período de sujeição à avaliação popular da política desenvolvida pela gestão como um todo. 
Portanto, esse encontro foi também um momento de grande sensibilidade e emoção, onde 
os sujeitos ao mesmo tempo estavam procurando refletir sobre os rumos que o Programa 
deveria tomar daí para frente, bem como com sentimento de que deveriam, mais do que 
nunca, avaliar a ação realizada até aquele momento. Na verdade esse Encontro teve a 
característica de significar uma grande catarse da Política como um todo. Foram realizadas 
oficinas de metodologia5, de sensibilização de gênero6 e de Teatro do Oprimido7, onde 
todos os 300 participantes puderam participar das três. Ficou desse encontro a grande e 
importante ênfase na necessidade de se abrir as portas para as linguagens artísticas e 
culturais, como forma de superar os limites impostos pela vivência tradicional que se revela 
na prática docente do setor esportivo. Muito por causa também das deficiências na 
Formação Inicial dos sujeitos. A equipe docente ganhou um grande peso popular, com a 
inserção de educadores com experiência de trabalho em comunidade no setor do esporte e 
das artes. 

A seleção dos 175 bolsistas se deu a partir de um processo vivenciado desde o primeiro 
ano, mas que só em 2004 ganhou uma sistemática de carga horária, metodologia e 
conteúdo, que foi nomeado de Processo de Seleção/Formação da Equipe. Portanto, este 
processo foi construído de forma a avaliar os candidatos através do currículo, do 
desempenho na entrevista coletiva, da participação em um curso com carga horária de 12 
horas (onde a Proposta Pedagógica dos Círculos Populares de Esporte e Lazer é trabalhada) 
e, finalmente, da participação em atividades práticas (geralmente de um turno). A partir 
desse processo, é possível haver uma seleção mútua, ou seja, o Programa seleciona, mas o 
candidato também. Pois, nesse processo ele poderá ter uma amostra do que é o trabalho que 
lhe espera no Programa, e pode refletir muito bem se está interessado ou preparado para 
assumir esta responsabilidade. 

No entanto, o Programa Círculos Populares de esporte e Lazer representou uma 
Política de Governo que não tinha respaldo do ponto de vista de uma estruturação da 
carreira. Desta forma, os trabalhadores envolvidos, apesar de terem os seus salários 
condizentes com os valores praticados pelo mercado de trabalho, não gozavam de um 
respaldo administrativo necessário. Dentro da própria gestão, o Programa se propôs a 
demonstrar que o Lazer e o Esporte são direitos sociais e que devem ser valorizados pelo 
poder público, assim como são valorizados pela população. Por esse motivo, falas como as 
que se seguem foram comuns nos auditórios da pesquisa: “Se alguém aqui não acredita 
verdadeiramente no projeto, não é aqui o seu lugar” (Educadora Fabíola – nome fictício); 
“Aqui não é emprego. Tem que se ter uma vinculação social” (Educador Gustavo – nome 
fictício). 
 
 
Conclusão 
 

Podemos perceber, de acordo com a análise realizada, que a Formação Continuada 
realizada no Programa Círculos Populares de Esporte e Lazer, supera a perspectiva de 
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“capacitação” em serviço, comumente desenvolvida em órgãos públicos ou privados, 
porque se realiza enquanto espaço/ tempo de planejamento/ avaliação sistemático da 
Política Municipal para o setor. De acordo com Vítor Melo (UFRJ), como avaliador 
externo no IV Encontro de Formação em Esporte e Lazer, “o projeto assume o 
compromisso de articular teoria-prática”. A importância desse fato da Formação 
Continuada desenvolver essa possibilidade de construção de um espaço/ tempo de 
planejamento/ avaliação, também pode ser percebido na fala a seguir: “muitas vezes, no 
dia-a-dia, a gente perde a relação quantidade-qualidade. E esse momento da Formação 
Continuada é importantíssimo” (Meily Linhares (UFMG), avaliadora no IV Encontro de 
Formação Continuada em Esporte e Lazer). 

Os princípios e valores que norteiam o Programa, em torno de objetivos que buscam a 
educação no e para o tempo livre, fundados numa visão de mundo socialista, garantem 
também um diferencial na organização/ realização da Formação Continuada, promovendo o 
encontro de experiências e reflexões teóricas importantes nacionalmente, mesmo que 
diversas matrizes teóricas, considerando que estas não sejam antagônicas tornando, na fala 
de Vítor Melo (UFRJ), este projeto inclusive como também uma referência nacional. 

Os investimentos financeiros realizados na Formação Continuada, constituíram, dentro 
do orçamento destinado ao Programa Círculos Populares de Esporte e Lazer, um 
quantitativo aproximado com o valor destinado a ações finalísticas de grande porte dentro 
da Política. Portanto, se evidencia também por este quesito, que a Formação Continuada foi 
considerada fundamental e estratégica no processo de construção da Política. Através do 
seguinte trecho do discurso do Diretor Geral de Esporte, durante o III Encontro de 
Formação Continuada em Esporte e Lazer, é elucidante desta questão: 

 
A Formação de Quadros é uma questão estratégica na Política Municipal de 
Esporte e Lazer, ao se levar em consideração que: 1 – É de interesse da 
Prefeitura do Recife criar o primeiro Sistema Municipal de Esporte e Lazer do 
Nordeste; 2 – Os Círculos Populares de Esporte e Lazer constituem uma nova 
concepção de esporte e lazer que precisa ganhar corações e mentes e 3 – A 
própria natureza pedagógica da intervenção neste programa, que requer uma 
constante reflexão, planejamento, etc. 
 

É importante ressaltar que a proposta de Formação Continuada realizada no Programa 
Círculos Populares de Esporte e Lazer se aproxima da concepção de Base Comum 
Nacional, pois persegue uma sólida formação teórica e interdisciplinar sobre o fenômeno 
educacional e seus fundamentos, busca a unidade teoria/ prática; a construção coletiva do 
processo, o compromisso social e político do profissional e procura estabelecer vínculos 
com algumas experiências nacionais desenvolvidas tanto em Universidades, quanto em 
gestões municipais e movimentos sociais. Podemos compreender esta questão através da 
fala de Nelson Marcellino (UNIMEP), no IV Encontro de Formação Continuada em 
Esporte e Lazer: “as redes que se estabelecem entre os que vivem as ações e determinados 
centros que desenvolvem pesquisas são muito importantes, porque se a Universidade é 
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importante, não é qualquer Universidade”.  
A Formação Continuada realizada também procurou estar antenada com as 

necessidades de discussão e aprofundamentos que a prática manifestava, sobretudo no que 
se refere às questões do ponto de vista do método, do trabalho com os diversos segmentos, 
da organização popular e do aprofundamento de conhecimentos, visto que, como chama 
atenção Meily Linhares (UFMG), por o Programa envolver muita coisa, também “muitos 
ajustes deveriam ser feitos para fazer avançar”. 

A Formação Continuada, na Organização do Trabalho pedagógico realizada sob a 
forma de uma pesquisa-ação, possibilitou a existência efetiva de grandes “auditórios” da 
pesquisa, de forma a avaliar e redefinir os procedimentos da ação e da pesquisa, como 
podemos perceber através da fala de Meily Linhares (UFMG), durante o IV Encontro de 
Formação Continuada em Esporte e Lazer: “o CPEL é referência, inclusive porque não é 
um projeto de papel, e sim construído no chão das comunidades”.  

O olhar marxista, sobretudo mediado pelo pensamento de Gramsci, possibilitou à 
Formação Continuada desempenhar de forma efetiva o papel a que se prestou, tendo em 
vista que procurou garantir a formação de um tipo de intelectual com vínculos orgânicos 
com as comunidades, de maneira que a Política pudesse ser desenvolvida como forma de 
acumulação de forças, a se consolidar dentro de uma dinâmica histórico/ dialética, enquanto 
práxis transformadora, situada enquanto espaço de disputa por hegemonia. A fala de 
Valquíria Padilha (UFSCar) revela a importância desse fato: “A Prefeitura do Recife tem 
feito projetos muito interessantes. Estou triste e feliz ao mesmo tempo. Porque lá em São 
Carlos, também é uma Prefeitura do PT, mas não foi feito nada na área do esporte. [...]. 
Vocês estão dando o exemplo público de que isso é possível”. 

Os sujeitos assumiram o papel de protagonistas no processo de Organização do 
Trabalho Pedagógico, a partir da participação efetiva nos processos decisórios presentes 
nos “auditórios” da Pesquisa-ação, realizados sob a forma de Formação Continuada. Como 
avaliador externo, Vitor Melo (UFRJ) ressalta que: “a avaliação que a gente pode fazer é de 
que as pessoas se sentem pró-ativas no projeto”. 

O método da prática social foi um grande diferencial, tanto na Formação Continuada, 
quanto no que diz respeito às possibilidades de Organização do Trabalho Pedagógico dos 
Círculos Populares de Esporte e Lazer. O depoimento de Nelson Marcellino (UNIMEP) é 
revelador disso: 

 
Trabalho do Educador Social de Esporte e Lazer supõe o domínio de pelo menos 
um dos conteúdos culturais; o compromisso político com a mudança; a vontade 
de querer dividir esse conteúdo e, sobretudo, sensibilidade. E as pessoas com 
que eu convivi aqui têm muita sensibilidade, muita emoção. E se eu já 
acreditava no trabalho de vocês pelos documentos e relatos, depois da 
convivência que eu tive com vocês, humana, eu passo a acreditar muito mais. 
 

As formas de organização do tempo pedagógico significaram grande passo do 
Programa e da Formação Continuada, visto que estes, além de estarem sendo guiados pelo 
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tempo da Política, ainda estavam sendo guiados pelo tempo da pesquisa, o que 
proporcionou a superação dos limites impostos pelo dia-a-dia. O educador Antonio (nome 
fictício) resume essa lição da seguinte forma: “a nossa responsabilidade é de criar os 
espaços para que as pessoas se organizem coletivamente”. 

Os espaços de Formação Continuada, que se constituíram enquanto auditórios da 
pesquisa, promoveram a possibilidade de aprofundamento qualitativo da ação, tendo em 
vista a diversidade alcançada, mesmo com sérios limites e restrições que desse ponto de 
vista foram especialmente impostos pela realidade da Política, como denunciado por Meily 
Linhares (UFMG), durante o III Encontro de Formação Continuada em Esporte e Lazer: 
“Existe a necessidade de interface dos projetos (porque tem questões que são estruturais). 
Não é a defesa de que só se deve partir para a ação à medida que se tiver essa condição 
superada, mas que deve ser uma das ações justamente provocar esta interface”. 

Do ponto de vista das manifestações, a experimentação foi o que regeu a Organização 
do Trabalho Pedagógico, e nesse sentido, a Formação Continuada vem servindo também 
como espaço de socialização dessas experiências, considerando que há ainda muito o que 
fazer. Uma das avaliadoras externas (Suzana Maranhão – movimento feminista), após ter 
acesso à socialização realizada durante o IV Encontro de Formação Continuada em Esporte 
e Lazer, realiza o seguinte depoimento: “Este setor para mim era muito limitado, mas ao 
conhecer o CPEL, pude perceber o quanto há de complexidade e importância nele”.  

A relação com a Formação Inicial, através da construção de uma experiência de estágio 
mais integrada, foi dificultada pelas grandes diferenças de projetos e, sobretudo, pelas 
grandes dificuldades de realização da articulação ensino/ pesquisa/ extensão pelas 
Universidades em geral. Tal situação também foi um elemento dificultador no processo de 
Formação Continuada desenvolvido pelo Programa, superado com muito esforço e trabalho 
coletivo. Mesmo assim, foi possível construir uma proposta de Formação de Educadores 
que se colocam como referência também para as Universidades. Os avaliadores externos, 
durante o IV Encontro de Formação Continuada em Esporte e Lazer, cobraram uma maior 
relação com a Universidade, que pode ser resumida por Meily Linhares (UFMG): 

 
Existe um compromisso com a Formação Continuada. O CPEL é uma referência 
de Política Municipal, sobretudo porque realiza uma política de inversão de 
prioridades que minimiza os efeitos do populismo e clientelismo. [...] Esta 
formação profissional realizada pelo Programa (que é riquíssima) precisa 
dialogar com a Formação Inicial realizada nas Universidades. As exigências e 
necessidades do setor público precisam ser apresentadas às Universidades, às 
agências de formação de professores, pois a lógica do mercado impera, de forma 
cada vez mais efetiva, no processo de formação. 
 

No entanto, Vitor Melo (UFRJ), no mesmo encontro, desabafa: “Este diálogo radical é 
bom demais. É uma pena que isso não aconteça mais na Universidade”. Tal fala se dá como 
referência ao debate franco, aberto e rico que aconteceu em vários momentos da Formação 
Continuada realizada no Programa Círculos Populares de Esporte e Lazer. 
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Diante de todos esses elementos, construímos a tese de que uma Formação Continuada 
de trabalhadores que atuam no âmbito do lazer, realizada sob a forma de Círculos de 
Cultura, com a participação efetiva e a construção coletiva dos sujeitos que fazem parte do 
processo, possibilita as condições para a criação de um processo educativo emancipatório, 
tendo em vista atuar na organização social, a partir de uma intervenção de caráter político-
pedagógico e do desenvolvimento de possibilidades criativas de acesso ao esporte e lazer. 
Portanto, a Formação Continuada deverá estar pautada nos mesmos princípios que regem a 
Política Pública que está sendo desenvolvida. 

É importante destacar que o método da prática social é fundamental tanto na Formação 
Continuada quanto na realização das ações educativas de caráter emancipatório, de maneira 
a proporcionar a formação de educadores enquanto intelectuais com vínculos orgânicos 
com as comunidades e os seus movimentos. E o Programa Círculos Populares de Esporte e 
Lazer é um exemplo disso, como podemos cotejar com as falas dos sujeitos que o 
constroem: 
 
 
Notas 
 
1. Reeleita em primeiro turno para o período de 2005-2008, a Política para o setor de Esporte e Lazer está tendo 

continuidade, agora de forma bem mais consolidada e com as metas ampliadas. 
2. Com seus diferentes vínculos de trabalho. 
3. Segundo Bottomore (1983) para superar esses obstáculos é necessária uma tentativa coletiva. Nesta perspectiva, a 

liberdade como autodeterminação é coletiva, uma vez que consiste na imposição, socialmente cooperativa e organizada, 
do controle humano tanto sobre as forças da natureza como sobre as condições sociais de produção. 

4. A Diretoria Geral de Esportes foi criada em julho de 2001. 
5. Ministradas por Nelson Marcellino (UNIMEP), Vítor Melo (UFRJ) e por Dinah Oliveira (Faculdade Particular). 
6. Ministrada por Suzanna Maranhão (Revista Brasil Revolucionário e Federação Internacional de Mulheres – FDIM) 
7. Ministrada por integrantes do Centro de Teatro do Oprimido (CTO-Rio). 
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	A liberdade é o fundamento principal para a atividade humana. Mas a liberdade não é simplesmente ausência de interferência ou de coerção, é muito mais rica e mais ampla. No marxismo, a liberdade é entendida como a eliminação dos obstáculos à emancipaç...
	Defendemos que é possível organizar também o lazer e o esporte com vistas à emancipação humana, mesmo considerando que são várias as restrições impostas nesses setores, sobretudo pela Indústria do Entretenimento, fundada na lógica do capital, que a tu...
	Esta perspectiva de lazer, em grande expansão, está longe de significar uma fonte de liberdade para a maioria da população. “O crescimento do lazer como negócio, é uma das expressões da generalização do capital por todos os setores da vida social, sen...
	É fundamental considerar que o lazer tem grande importância para a classe dominante, detentora do capital, no que se refere ao processo de controle social. De maneira simbólica, pode ser utilizado para manejar formas e conteúdos com uma natureza ainda...
	As práticas corporais, e o esporte em particular, desempenham também um papel fundamental no processo de alienação do e pelo lazer. Os princípios presentes na sociedade capitalista, segundo Bracht (1988), são bastante explorados no esporte de alto-ren...
	Portanto, um trabalho educativo, tendo em vista a emancipação humana, é uma possibilidade. O Lazer e o Esporte são fenômenos que, aliados a um trabalho educativo, contribuem de forma fundamental para o processo de emancipação humana, sobretudo pelo fa...
	Porém, a expansão do capital para a esfera do não-trabalho, apesar de agressiva, se dá na mesma base da expansão na esfera do trabalho, ou seja, enquanto hegemonia de uma classe e suas ideologias sobre a outra, que também possui ideologia e que resist...
	Dessa forma, assim como temos que acumular experiências em torno de saídas para o trabalho, as práticas culturais, críticas e emancipatórias são espaços de disputa ideológica e política que devem circular permanentemente. “Neste contexto, as agências ...
	Defendemos que isso deve se dar a partir da construção de Círculos de Cultura, na perspectiva gramsciana, como contraponto às atividades burocráticas, alienantes e heterodeterminadas pelo mercado do entretenimento. Nestes Círculos, deverá ser realizad...
	Um dos elementos centrais de uma política de esporte e lazer é a formação de quadros para a atuação no setor, e esta formação se dá desde a criação e consolidação de cargos, até a formação continuada de todos os envolvidos. Numa perspectiva democrátic...
	No contexto atual, o contraponto ao crescimento da indústria do entretenimento e da privatização das práticas corporais e esportivas está relacionado à possibilidade concreta do desenvolvimento de políticas de esporte e lazer, de forma séria e compete...
	A alternativa comumente adotada na atualidade de terceirização de profissionais, neste caso, não favorece a concretização desse projeto, pois dificilmente haverá um grau de adesão verdadeiro à filosofia de trabalho daquela gestão. Por outro lado, é um...
	A atuação no setor de esporte e lazer numa perspectiva democrática e popular, busca superar a visão simplista e alienante que reduz o lazer ao entretenimento e ao distanciamento da realidade. Assim, a ação crítica no âmbito do esporte e lazer, deve ga...
	Uma sólida base teórica e ampla cultura geral, além do forte domínio dos conteúdos específicos do esporte e lazer é um traço fundamental no perfil do profissional, de maneira que isto o permita perceber os pontos de intersecção entre o esporte e lazer...
	Realizar ações e experiências que fundamentem uma organização popular em torno do lazer, tendo em vista a Educação no e para o Tempo Livre, levando em consideração os elementos necessários para tal realização, pressupõe a necessidade de se pensar e pl...
	É da preocupação com a construção de uma Política Pública, em esfera municipal (Recife), tendo em vista a intervenção planejada e consciente, através de projetos de lazer e esporte oferecidos a todos os segmentos da comunidade, enquanto Educação no e ...
	Portanto, este trabalho, pautado numa Pesquisa-Ação, reflete sobre uma experiência de Formação Continuada, construída no sentido de articular teoria/prática, de forma a consolidar uma Política Municipal de Esporte e Lazer com vistas à educação no e pa...
	Para organizar o lazer e o esporte com vistas à emancipação humana, como educação no e para o Tempo Livre, a preocupação era a de como garantir que a Formação Profissional dos sujeitos sociais envolvidos diretamente na realização das ações e projetos ...
	No entanto, este não é um trabalho que esgota as possibilidades de reflexão sobre este objeto. Foram feitos alguns recortes para que pudéssemos dar conta do nosso objeto de estudo. Existem outras variáveis importantes do fenômeno que não serão objetos...
	Considerando todos esses elementos, “neste processo, ganha destaque a formação dos sujeitos que animam o lazer nas comunidades. Estes são fundamentais uma vez que são os organizadores da dinâmica da apropriação e produção cultural, portanto, educadore...
	A Formação de Trabalhadores é uma variável fundamental para a construção de ações de intervenção pedagógica no âmbito do lazer e esporte, no sentido da Educação no e para o Tempo Livre. É fundamental porque outras variáveis importantes como a dimensão...
	Para tanto, construímos enquanto hipótese de trabalho a reflexão de que a formação continuada dos trabalhadores que atuam no âmbito do lazer no Programa Círculos Populares, realizada a partir de princípios e valores construídos em torno de um projeto ...
	Portanto, objetivando analisar o processo de formação continuada realizado no Programa Círculos Populares de Esporte e Lazer (CPEL), entre 2001-2004 e levantar elementos que venham a compor ou não a nossa hipótese de trabalho, buscamos construir um es...
	A opção por uma pesquisa-ação implica em riscos de abandono do ideal científico e manipulação política. Mas é importante ressaltar que estes riscos existem também em outros tipos de pesquisa, e que em qualquer uma podem ser superados mediante um adequ...
	Sendo assim, a pesquisa-ação dá ênfase à análise das diferentes formas de ação e, portanto, os aspectos estruturais da realidade social não podem ficar desconhecidos, pois a ação se manifesta num conjunto de relações sociais estruturalmente determinad...
	Pesquisa-ação se faz com participação de vários sujeitos sociais, níveis de participação e tipos de vinculação diversos. Portanto, no contexto da pesquisa-ação, tanto as interpretações da realidade observada quanto as ações transformadoras são objetos...
	A pesquisa-ação é uma estratégia metodológica da pesquisa social na qual: há uma ampla interação entre pesquisadores e pessoas implicadas na situação investigada; desta interação, resulta a ordem de prioridade dos problemas e das soluções a serem enca...
	Na pesquisa-ação, as informações podem ser reivindicações, representações, capacidades de ação, de mobilização, etc. Ou seja, os objetivos da pesquisa-ação podem ter como ênfase: resolução de problemas; tomada de consciência e/ ou produção de conhecim...
	Numa pesquisa-ação é importante ter claro e trabalhar com a questão de que nenhuma variável é isolável na pesquisa em situação real e, sendo assim, todas elas interferem no que está sendo observado. Portanto, numa pesquisa-ação, deve-se procurar escla...
	Na pesquisa-ação, deve haver co-participação dos pesquisadores e das pessoas implicadas no problema investigado. A garantia da objetividade está no controle metodológico e no consenso dos pesquisadores. Há também a possibilidade constante de auto-corr...
	De acordo com esta definição de Thiollent (1985), a pesquisa-ação não é considerada como metodologia. Trata-se de um método, ou de uma estratégia de pesquisa que agrega vários métodos ou técnicas de pesquisa social, um modo de conceber e organizar uma...
	Na análise dos dados, a pesquisa-ação possui uma estrutura de raciocínio subjacente que contém momentos de inferências, não limitados às estatísticas, e de argumentação ou “diálogo” entre vários interlocutores. Mas, o material da pesquisa-ação é essen...
	Como o material da pesquisa-ação é a argumentação, é necessário se estabelecer o que Thiollent (1985) denomina como uma “comunidade de espíritos” entre pesquisadores e participantes, no sentido de tornar possível a reflexão racional sobre os dados da ...
	Como a pesquisa ação é um método, uma estratégia de pesquisa, é importante calçá-la em uma metodologia, com categorias teóricas e de investigação que constituam um arcabouço teórico que dê conta de fundamentar a análise e a ação. Os dados coletados qu...
	Encontros de Formação Continuada em Esporte e Lazer
	I e II Encontros, realizados respectivamente em dezembro de 2001 e em julho de 2002, de caráter preparatório da ação e da pesquisa, com registros escritos (relatórios) e fotográficos.
	III e IV Encontros, realizados respectivamente em agosto de 2003 e em julho de 2004, já com caráter de grandes auditórios da pesquisa-ação, com ações consolidadas de avaliação da política, de aprofundamento de conhecimentos, com registros escritos (re...

	Seminários de Avaliação e Planejamento da Política de Esporte e Lazer
	Através da realização de Oficinas de Planejamento nos anos de 2003 e 2004, com carga horária de 80 horas cada, com a participação da equipe gestora, pesquisadores-participantes e coordenadores de projetos. As formas de registro são a partir dos relató...
	Participação em Seminários Externos:
	A participação mais efetiva foi no IV Seminário Nacional de Políticas Públicas em Esporte e Lazer – Caxias do Sul – 2005, no qual 30 profissionais entre gestores, coordenadores, professores, estagiários e agentes comunitários estiveram presentes, part...
	Tendo em vista responder ao problema desta pesquisa, a análise dos dados levou em consideração:
	Quando tratamos de educação no âmbito do lazer, é importante caracterizar a perspectiva que estamos utilizando para orientar a organização do trabalho pedagógico. Ao optarmos por uma perspectiva emancipatória, é importante caracterizar a ação do educa...
	Sendo assim, a educação no âmbito do lazer, na compreensão exposta neste estudo, deve ser diretiva, pois está inserida dentro de todo um campo ideológico onde é importante garantir os meios para que seja possível superar os limites impostos à liberdad...
	O Lazer é um conjunto de práticas sociais desenvolvidas no tempo liberado das obrigações de sobrevivência, políticas e religiosas, em sua multiplicidade de formas – culturais, artísticas, recreativas e esportivas. Comumente, o Lazer está reduzido à re...
	A educação é mediadora de um contexto social determinado, que se relaciona com o seu tempo e, portanto, não pode deixar de refleti-lo. Dessa forma, não é um fim em si mesma, pelo menos não um fim absoluto. Os interesses de classe permeiam todo o proce...
	No sentido da transformação da realidade social, educar significa estar em correspondência com uma perspectiva emancipatória. Para tanto, parte-se do pressuposto de que a emancipação humana pressupõe a humanização, que se dá a partir da produção de cu...
	Considerando esta compreensão, o ponto de partida da emancipação humana é a formação de uma consciência crítica de si mesmo e do mundo. Portanto, autoconsciência crítica significa, de acordo com Pistrak (1981), compreensão dos interesses de sua classe...
	Entendendo a importância da historicidade para a educação como emancipação humana, é fundamental que esta esteja bastante integrada à realidade atual de luta em torno de um projeto de sociedade. Uma educação emancipatória que se realize no âmbito do l...
	Tempo Livre não é tempo liberado do trabalho. Sendo assim, não significa lazer simplesmente, em oposição ao trabalho. A liberdade no tempo do não-trabalho pressupõe também a liberdade no trabalho. Portanto, a busca pelo Tempo Livre supera a luta pelo ...
	Dessa forma, o que existe de tempo liberado do trabalho também é aprisionado pelos mesmos mecanismos de exploração que marcam esse tempo, fazendo com que o mesmo se torne uma compensação e/ou preparação para as futuras jornadas de trabalho. Além disso...
	No contexto da luta de classes, a construção do Tempo Livre pressupõe a construção de novos aparelhos que coloquem o lazer a serviço da luta por uma nova ordem também do ponto de vista econômico, político, intelectual e moral, de forma a garantir a au...
	Mas, para garantir que o lazer possa ser o precursor da autoconsciência crítica, é importante caracterizá-lo como espaço/tempo cultural, com grande potencial de crítica da realidade e do senso comum. Dessa forma, pode-se promover um trabalho de democr...
	A democratização da cultura é imprescindível à elevação cultural das massas e à construção de novos valores, que, por sua vez, são fundamentais para o projeto de emancipação humana, que pressupõe a criação de uma nova cultura. De acordo com Gramsci (2...
	A capacidade de emancipação das consciências, de organização da vontade coletiva e catalização das lutas política por libertação são elementos importantes na educação para o Tempo Livre. E “a conquista do tempo depende também da capacidade de construç...
	Desta forma, concluímos que a conquista do tempo livre no contexto da luta de classes, significa, portanto, não somente ampliação do tempo liberado do trabalho (liberdade de), mas também a atitude de conquista da liberdade no tempo liberado (liberdade...
	A pesquisa foi realizada em relação à Formação Continuada em curso na construção da Política Pública de Esporte e Lazer da gestão 2001-2004, do Partido dos Trabalhadores, na cidade do Recife, realizada com professores, gestores, estagiários e agentes ...
	A realidade social investigada constituiu-se como uma Política pública em construção, dentro de um projeto político democrático-popular, através de condições de trabalho precárias e da efetivação de uma política que, apesar de em expansão, está ainda ...
	As formas de ação existentes nas situações concretas por nós investigadas são pautadas nos seguintes valores: o esporte como fator de desenvolvimento humano; o lazer como instrumento pedagógico de elevação cultural e da consciência política e o lazer ...
	A partir desses valores, as formas de ação no sentido da Formação Continuada realizada se deram a partir da construção de espaços/tempo de estudo teórico, avaliação e planejamento, com base na ação prática, frequentemente submetida à avaliação externa...
	A partir da identificação desses problemas e tendo como valores os acima apresentados, as possibilidades de construção da crítica ao lazer/senso comum e de elevação cultural e construção de formas superiores de lazer no caminho da educação no e para o...
	Além de um mecanismo importante no combate ao desemprego estrutural, ela abre uma reflexão fundamental sobre o tempo, o tempo de trabalho, o autocontrole sobre o tempo do trabalho e o tempo do não trabalho, possibilitando o afloramento de uma vida dot...
	O Programa Círculos Populares de Esporte e Lazer teve seu nascedouro, enquanto programa voltado especificamente para a animação de parques, praças, quadras, campos de futebol, etc, com ênfase em atividades de caráter recreativo, a partir do Projeto Ar...
	Portanto, num primeiro momento, o desenvolvimento do Programa Círculos Populares de Esporte e Lazer precisava resolver questões referentes à criação de um Projeto sistemático de intervenção pedagógica junto à comunidade e da organização do trabalho do...
	Participaram do II Encontro Municipal de Formação Continuada em Esporte e Lazer (que aconteceu em julho de 2002), professores dos Centros Sociais Urbanos, estagiários (14 neste momento), a equipe de professoras do projeto piloto, além dos candidatos e...
	Neste II Encontro, a temática trabalhada foi voltada ao debate das manifestações culturais e esportivas do Esporte e Lazer, onde, desde a Conferência de Abertura, estavam sendo debatidas experiências que poderiam ser ressignificadas para o trabalho no...
	No III Encontro Municipal de Formação Continuada em Esporte e Lazer, a temática trabalhada foi a da educação popular, e na conferência de abertura tivemos a participação de Paulo Rosas (que foi do Movimento de Cultura Popular – MCP) e Marcelo Mário Me...
	Neste III Encontro, foram identificados alguns erros que estavam sendo cometidos tanto no âmbito da Formação Continuada, quanto no âmbito da organização do trabalho pedagógico. Estes erros estavam relacionados à questão do tempo, já que as atividades ...
	Neste mesmo evento, também foi muito considerada a questão do espaço físico, que norteou a exposição de vários dos relatos de experiência. De uma forma geral, a conclusão a que se chega é de que “o fato de existir espaço público minimamente organizado...
	Houve também uma grande participação de representantes dos Círculos Populares no IV Seminário Nacional de Políticas Públicas em Esporte e Lazer, que aconteceu em Caxias do Sul/RS em abril de 2004. Neste Seminário houve a participação de coordenadores ...
	O IV Encontro de Formação Continuada em Esporte e Lazer tematizou a Organização Popular e serviu mais uma vez para que se pudesse avaliar e redefinir os rumos do Programa. Este encontro especialmente teve uma característica específica, pois estava sen...
	A seleção dos 175 bolsistas se deu a partir de um processo vivenciado desde o primeiro ano, mas que só em 2004 ganhou uma sistemática de carga horária, metodologia e conteúdo, que foi nomeado de Processo de Seleção/Formação da Equipe. Portanto, este p...
	No entanto, o Programa Círculos Populares de esporte e Lazer representou uma Política de Governo que não tinha respaldo do ponto de vista de uma estruturação da carreira. Desta forma, os trabalhadores envolvidos, apesar de terem os seus salários condi...
	Podemos perceber, de acordo com a análise realizada, que a Formação Continuada realizada no Programa Círculos Populares de Esporte e Lazer, supera a perspectiva de “capacitação” em serviço, comumente desenvolvida em órgãos públicos ou privados, porque...
	Os princípios e valores que norteiam o Programa, em torno de objetivos que buscam a educação no e para o tempo livre, fundados numa visão de mundo socialista, garantem também um diferencial na organização/ realização da Formação Continuada, promovendo...
	Os investimentos financeiros realizados na Formação Continuada, constituíram, dentro do orçamento destinado ao Programa Círculos Populares de Esporte e Lazer, um quantitativo aproximado com o valor destinado a ações finalísticas de grande porte dentro...
	É importante ressaltar que a proposta de Formação Continuada realizada no Programa Círculos Populares de Esporte e Lazer se aproxima da concepção de Base Comum Nacional, pois persegue uma sólida formação teórica e interdisciplinar sobre o fenômeno edu...
	A Formação Continuada realizada também procurou estar antenada com as necessidades de discussão e aprofundamentos que a prática manifestava, sobretudo no que se refere às questões do ponto de vista do método, do trabalho com os diversos segmentos, da ...
	A Formação Continuada, na Organização do Trabalho pedagógico realizada sob a forma de uma pesquisa-ação, possibilitou a existência efetiva de grandes “auditórios” da pesquisa, de forma a avaliar e redefinir os procedimentos da ação e da pesquisa, como...
	O olhar marxista, sobretudo mediado pelo pensamento de Gramsci, possibilitou à Formação Continuada desempenhar de forma efetiva o papel a que se prestou, tendo em vista que procurou garantir a formação de um tipo de intelectual com vínculos orgânicos ...
	Os sujeitos assumiram o papel de protagonistas no processo de Organização do Trabalho Pedagógico, a partir da participação efetiva nos processos decisórios presentes nos “auditórios” da Pesquisa-ação, realizados sob a forma de Formação Continuada. Com...
	O método da prática social foi um grande diferencial, tanto na Formação Continuada, quanto no que diz respeito às possibilidades de Organização do Trabalho Pedagógico dos Círculos Populares de Esporte e Lazer. O depoimento de Nelson Marcellino (UNIMEP...
	As formas de organização do tempo pedagógico significaram grande passo do Programa e da Formação Continuada, visto que estes, além de estarem sendo guiados pelo tempo da Política, ainda estavam sendo guiados pelo tempo da pesquisa, o que proporcionou ...
	Os espaços de Formação Continuada, que se constituíram enquanto auditórios da pesquisa, promoveram a possibilidade de aprofundamento qualitativo da ação, tendo em vista a diversidade alcançada, mesmo com sérios limites e restrições que desse ponto de ...
	Do ponto de vista das manifestações, a experimentação foi o que regeu a Organização do Trabalho Pedagógico, e nesse sentido, a Formação Continuada vem servindo também como espaço de socialização dessas experiências, considerando que há ainda muito o q...
	A relação com a Formação Inicial, através da construção de uma experiência de estágio mais integrada, foi dificultada pelas grandes diferenças de projetos e, sobretudo, pelas grandes dificuldades de realização da articulação ensino/ pesquisa/ extensão...
	No entanto, Vitor Melo (UFRJ), no mesmo encontro, desabafa: “Este diálogo radical é bom demais. É uma pena que isso não aconteça mais na Universidade”. Tal fala se dá como referência ao debate franco, aberto e rico que aconteceu em vários momentos da ...
	Diante de todos esses elementos, construímos a tese de que uma Formação Continuada de trabalhadores que atuam no âmbito do lazer, realizada sob a forma de Círculos de Cultura, com a participação efetiva e a construção coletiva dos sujeitos que fazem p...
	É importante destacar que o método da prática social é fundamental tanto na Formação Continuada quanto na realização das ações educativas de caráter emancipatório, de maneira a proporcionar a formação de educadores enquanto intelectuais com vínculos o...


